
OBSERVAÇÕES CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS DO 

MOVIMENTO DE INTRUSÃO DOS INCISIVOS INFERIORES COM 

A UTILIZAÇÃO DE ARCO RETANGULAR 

EDUARDO SILVEIRA FERREIRA 

C.D. 

ORIENTADOR: PROF. DR. CARLOS DE SOUZA TELLES 

Comissão examinadora: 

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 
dos requisitos para a obtenção do título de Mestre 
em Odontologia (Ortodontia). 

Ora. Ana Maria Bolognese /} Dr. Dante Bresolin 

. ~~--~Uo. 
Dr. André Antônio Monteiro 

Rio de Janeiro 

1996 

UNIVE.P ~ ! L:· .·,·c: iJV ~UL 
,:: ,cj\;- :À 



FICHA CATALOGRÁFICA 

FERREIRA, Eduardo Silveira 

Observações clínicas e radiográficas do movimento de 

intrusão dos incisivos inferiores com a utilização de arco 

retangular. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Odontologia, 

1996. 

viii, 129 f 

Tese: Mestrado em Odontologia (Ortodontia) 

1. Sobremordida exagerada 

3. Cefalometria 

2. Intrusão 

4. Teses 

I. Universidade Federal do Rio de Janeiro- Faculdade de Odontologia 

11. Título 

ii 



"0 que importa não é o que se tem, 

mas o que se dá; 

não é o que se sabe, 

mas o que se ensina; 

não é o que se pode fazer, 

mas o que se faz. 

iii 

Servir assim é pagar nossas quotas de viver." 

(Rotary Club da Cidade do México) 



DEDICO 

i v 

àqueles que sempre tiveram a educação dos filhos 

como prioridade, os meus queridos pais 

ENIO e GECILDA, 

às minhas irmãs DANIELA e PATRICIA, 

ao meu avô BENJAMIM e ao amigo MARCELO 

PINTO (in memorian) que foram e serão eternos 

companheiros. 



v 

AGRADECIMENTOS 

Ao Professor Doutor CARLOS DE SOUZA TELLES, Coordenador 

do Curso de Pós-Graduação em Odontologia - Ortodontia (Mestrado) da 

Faculdade de Odontologia da UFRJ, pela orientação segura desta pesquisa, 

;>elo exemplo de vida e dedicação demonstrados durante o período de 

convivência no Curso de Pós-Graduação. 

A Professora Doutora ANA MARIA BOLOGNESE, Coordenadora do 

Curso de Pós-Graduação em Odontologia - Ortodontia (Doutorado) da 

Faculdade de Odontologia da UFRJ, pelo constante apoio, auxilio e interesse 

durante o desenvolver deste trabalho. 

Aos Professores ALDERICO ARTESE, MARIA EVANGELINA 

MONNERA T, JOSÉ FERNANDO STANGLER BRAZZALLE, JOSÉ NELSON 

MUCHA, MARGARETH MARIA GOMES DE SOUZA, TERESA CRISTINA 

MOREIRA e MÔNICA TIRRÉ DE SOUZA ARAÚJO, pela determinação, 

experiência e habilidade em transmitir os ensinamentos de Ortodontia. 

Aos Professores CARLOS ALBERTO MUNDSTOCK, CARLOS 

CLEMENS, JOSÉ RENATO PRIETSCH, TELMO BANDEIRA BERTHOLD, 

ERNANI MARCHIORO DE MENEZES, FERNANDO BORBA DE ARAUJO e 

SUSANA MARIA DEON RIZZA TTO, pela iniciação na profissão. 



vi 

Aos Doutores ADMAR RAUPP TERRA e MANOEL FORNARI 

SANCHEZ, pelos conselhos e diretrizes às quais procurei seguir. 

Aos colegas BEATRIZ, DEBORAH, EDGARD, IVANA, LUZ MERY, 

MARCELO e MARDÔNIO, por todos os momentos em que vivemos juntos. 

Aos meus parentes e amigos por suportarem a minha ausência por 

dois longos anos, porém sempre com palavras de apoio. 

A familia CASTRO FRANÇA, pela recepção e auxílio durante minha 

estada na cidade do Rio de Janeiro. 

Aos colegas da vigésima nona turma, ANTÔNIO CARLOS, 

CRISTINA, FLÁVIO, LEONARD, MARCOS ALLAN, MARIA LÚCIA, RICARDO 

e SUSIE; da trigésima primeira turma, EDUARDO, FERNANDA, JOSEANE, 

WNCOLN, MÁRCIA, MATILDE, SABRINA e SANDRA, e da trigésima segunda 

turma de Mestrado em Ortodontia da UFRJ, DANIELA, FLÁVIA, FRANCISCO, 

FREDDY, HUMBERTO, MARCO, MAYRA, ROBERTO e TARCÍSIO, pela 

convivência amigável nesse período. 

A colega FLÁVIA ARTES E pela colaboração na confecção do 

material didático final. 

Aos funcionários ANA CRISTINA, LUÍS CARLOS, MARIA DA 

GLÓRIA, MÔNICA, ROBSON, ROSA, e WAL TENCIR, pela atenção e amizade 

durante o curso. 

Aos pacientes, que gentilmente colaboraram compondo a amostra 

utilizada neste estudo. 

A Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) , pela concessão da bolsa de estudos. 



trabalho. 

• .. 

vi i 

A todos que, de algum modo, auxiliaram na elaboração deste 

A DEUS pela proteção de todos os dias ... 



viii 

ÍNDICE Página 

1 INTRODUÇÃ0 ... ..... ..... ................................ ..................... ...... .......... 1 

2 REVISTA DA LITERATURA ........................ ........................... ......... 3 

2.1 A maloclusão Classe 11 Divisão 1 de Angle ............................... 3 

2.2 Caracteristicas da sobremordida exagerada .. ......................... 8 

2.3 Movimento dentário de intrusão .... ....... .................................. 17 

2.4 O arco retangular de intrusão .............................................. .. 27 

3 PROPOSIÇÃO .............................................................................. 37 

4 MATERIAL E Mi:TODO ................................. ............................... 38 

4.1 Material. ................................................................................. 38 

4.2 Método ....... ............................ ......... ... .... ................................ 41 

4.3 Tratamento estatfstico ........... .... ............................. .. ............. 60 

5 RESULTADO ......... ...................................... ......... ........................ 63 

6 DISCUSSÃO ................................................................................. 81 

7 CONCLUSÃO .............................................. ................................ 1 05 

8 RESUM0 ..... ............................ .... ........................................... ..... 106 

9 SUMMARY ....... ........................................................................... 1 08 

1 O REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................... 11 O 

11 ANEXOS ............... .. .................................................................. 126 



1 INTRODUÇÃO 

Entre os vários tipos de movimento dentário que podem ser 

realizados por aparelhos ortodônticos existe o movimento de intrusão dos 

dentes. O recurso da intrusão, principalmente dos dentes anteriores, é muito 

utilizado para a correção da sobremordida exagerada 20
•
34

•
36

•
47

•
50

•
55

•
97

•
100

• 

Analisando a literatura 04,os,oa.oo. 10,20.24,31,34,36,47,50,52,55,64,s7,73, 104 
I 

verifica-se a enorme variedade de técnicas e artifícios existentes para a 

correção dessa anomalia. Elas basicamente propõem a intrusão dos dentes 

anteriores, a extrusão de dentes posteriores e o nivelamento da arcada inferior 

através da erupção de pré-molares, associado com a rotação da rnandibula no 

sentido horário, entre outras. Portanto, existem várias maneiras de abordar e 

resolver esse problema. 

Para realizar a correção da sobremordida, podem ser utilizados fios 

redondos nos quais são incorporadas curvas de Spee reversas 131
. Quando 

amarrados aos "brackets" do aparelho ortodôntico, os arcos promoverão o 

movimento de intrusão da região anterior e, conseqüentemente, extrusão dos 

pré-molares. Ainda com os mesmos arcos redondos poderão ser realizados 

dobras chamadas de "steps", que permitem reduzir a sobremordida 24
. 
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Apesar desse movimento de intrusão ser executado no início do 

tratamento ortodôntico, na fase de alinhamento e nivelamento, com fios 

redondos, é possível a utilização de arcos retangulares, de maior espessura. 

Esses arcos retangulares, confeccionados com desníveis ou degraus, para 

produzir os movimentos desejados, permitem a intrusão dos dentes anteriores 

com maior controle de movimentos e direção das forças utilizadas, diminuindo, 

muitas vezes, os efeitos indesejáveis da mecânica de intrusão 08
·
09

•
10

·
20

·
95

•
96

. 

A utilização de arcos retangulares para intrusão dentária na arcada 

inferior, em pacientes Classe 11, Divisão 1 de Angle 02
, nas dentições mista e 

permanente jovem é rotineira na clínica ortodôntica. Os resultados são 

satisfatórios 20
·
95

·
96 e até mesmo excelentes. 

Esta investigação, no entanto, pretende estudar mais 

detalhadamente com modelos de gesso, radiografias intra-orais e 

cefalométricas, as conseqüências dos movimentos de coroa e raiz 

relacionadas com a quantidade e direção de forças intrusivas, bem corno os 

efeitos sobre os dentes de ancoragem, nas arcadas inferiores de maloclusões 

Classe 11, Divisão 1 de Angle. 



2 REVISTA DA LITERATURA 

2.1 A maloclusão Classe 11, Divisão 1 de Angle 

Dos sistemas conhecidos de classificação das maloclusões, o 

elaborado por Angle em 1899 continua sendo o mais divulgado e largamente 

utilizado em Ortodontia. Esse sistema é baseado nas relações Antero

-posteriores dos maxilares, fundamentalmente levando em consideração os 

dentes e, em especial, o primeiro molar superior permanente02
. 

A classificação divide-se em função do tipo de padrão dentário: 

Classe I, Classe 11 e Classe 111, sendo que, nas Classes 11 e 111 apresentam-se 

subdivisões, quando a maloclusão for unilateral 80
• 

As maloclusões nas quais há uma relação "distai" da mandíbula em 

relação à maxila se enquadram na Classe 11. A classificação de Angle dá 

ênfase ao posicionamento "distai" da mandíbula em relação à maxila, mas 

certamente são encontradas maloclusões de Classe 11, em que a maxila está 

prognática em relação a mandíbula, resultando em uma relação molar 

semelhante e, por isso, na mesma classificação. Em relação aos dentes, a 
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cúspide mésio·vestibular do primeiro molar superior permanente se articula 

mesialmente ao sulco mésio·vestibular do primeiro molar inferior permanente80
. 

A Classe 11 é diferenciada em duas divisões: a Divisão 1, na qual os 

incisivos superiores estão tipicamente em vestíbulo·versão extrema, e a 

Divisão 2, na qual os incisivos centrais superiores estão normais ou levemente 

em línguo·versão, enquanto os incisivos laterais superiores estão inclinados 

para vestibular ou mesialmente 46
•
80

. 

A Classe 11 é a maloclusão severa mais freqüentemente encontrada. 

Essa é caracterizada por uma dentição mandibular "distai" ao maxilar, cuja má 

relação pode ser causada por displasia óssea básica, ou por movimento para 

frente do arco dental superior e processo alveolar, ou pela combinação de 

fatores esqueléticos e dentários. O transpasse horizontal é excessivo na 

Classe 11, Divisão 1, e a mordida é geralmente profunda. O perfil prognático e a 

excessiva sobressaliência exigem que os músculos faciais e língua se 

adaptem aos padrões anormais de contração. O músculo mentoniano assume 

uma hiperatividade de contração para elevar o músculo orbicular dos lábios e 

realizar o selamento labial 46
• 

Angle, em seu livro "Malocclusion of the Teeth", afirmou que 

quando, por qualquer razão, os primeiros molares inferiores se posicionam 

distalmente ao normal, com os primeiros molares superiores estando com mais 

que a metade da extensão de uma das cúspides posicionada anteriormente, 

todos os dentes inferiores seriam forçados a uma posição de oclusão distai, 

causando maior ou menor retrusão e/ou falha no desenvolvimento da 

mandíbula. Essa condição de oclusão distai é a principal característica da 

Classe 11. Na Classe 11, Divisão 1, encontra·se uma oclusão distai dos dentes 

do arco inferior de ambos os lados, arco superior estreito e aumentado no seu 
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comprimento, incisivos superiores protruídos, lábio superior curto e com função 

diminuída, incisivos inferiores retruídos e lábio inferior espesso, que, 

posicionado como uma almofada entre os incisivos superiores e inferiores, 

aumenta a protrusão dos incisivos superiores e a retrusão dos inferiores, 

causando um aumento da curva de Spee. Essa maloclusão é geralmente 

acompanhada e agravada pela respiração bucal e alguma forma de obstrução 

nasal 03
. 

As causas das maloclusões Classe 11, Divisão 1 , podem ser 

múltiplas, mas as causas hereditárias são as mais freqüentes, pois a 

observação da familia e dos colaterais do paciente permitem colocá-las em 

evidência. As causas congênitas, como anquilose ou malformação da ATM e 

as causas funcionais como as de origem respiratória e por hábitos de sucção 

são menos freqüentes, assim como as causas dentárias do tipo agenesias ou 

perdas dos dentes inferiores com conseqüente mesialização ou distalização 

dos dentes vizinhos a perda46
• 

Existem dois mecanismos em potencial para a produção de uma 

relação de Classe 11 dos arcos dentários: uma maxila maior do que a média ou 

uma mandíbula menor. Também considera-se a possibilidade de 

desenvolvimento de uma maloclusão Classe 11, estando maxila e mandíbula 

proporcionais e bem posicionadas em relação à base do crânio, mas com 

comprimento incomum da base do crânio, entre a tuberosidade maxilar e a 

fossa glenóide do osso temporal. Verifica-se também que cada um dos 

seguintes fatores, quando maior do que a média, predispõe a uma maloclusão 

Classe 11: comprimento da base do crânio, comprimento total da maxila e 

posição do primeiro molar superior. O único fator mandibular predisponente 

seria um reduzido comprimento total da mandíbula 140
• 
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Em estudo de comparação radiográfica da posição da mandíbula de 

322 meninos suecos, com idade de 12 anos em média e 281 indivíduos 

adultos, verificou-se que a oclusão distai pode estar associada a várias 

causas, como a protrusão da maxila, a retrusão da mandíbula ou a 

combinação desses fatores. O grau de prognatisrno varia consideravelmente, 

podendo a maxila e a mandíbula estarem mais ou menos protruídas em 

relação à média, portanto, não sendo o grau de prognatismo o fator decisivo 

para a presença de oclusão distai, mas a diferença na relação Antero-posterior 

entre a maxila e a mandíbula 14
• 

Na maloclusão Classe 11, Divisão 1, outras características estão 

associadas: o arco dentário inferior pode ser ou não normal, no que se refere à 

posição dos dentes individualmente e a forma do arco; freqUentemente, o 

segmento ãntero-inferior mostra supra-versão ou sobre-erupção dos incisivos, 

tendência a inclinação anterior e a várias irregularidades; a forma do arco 

dentário superior é raramente normal, em vez da usual forma em "u", assume 

uma morfologia próxima a um "v", devido a um demonstrável estreitamento na 

região de caninos e pré-molares, juntamente com a protrusão e vestíbulo

-versão dos incisivos superiores 46
• 

A partir de um estudo realizado em 697 crianças norte-americanas 

brancas, seis tipos ou subgrupos da maloclusão Classe 11 foram classificados, 

baseados em variáveis horizontais 81
: 

Tipo A: 

- perfil esquelético normal; 

- plano oclusal normal; 

- arco dentário inferior sobre sua base óssea; 

- arco dentário superior protruso; 
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- relação molar em Classe li; 

- transpasse horizontal e vertical maiores do que o normal. 

TipoB: 

- prognatismo maxilar maior do que o normal; 

- mandíbula bem relacionada com a base do crânio. 

Tipo C: 

- dimensões faciais menores do que os outros tipos de Classe 11; 

- maxila e mandíbula pequenas em relação à base do crânio que é 

achatada; 

-incisivos inferiores com inclinação vestibular e incisivos superiores 

com inclinação axial vertical ou vestibular. 

Tipo O: 

-maxila normal; 

- mandíbula retrognata; 

-incisivos superiores com inclinação axial vertical ou lingual; 

-incisivos inferiores extremamente inclinados para vestibular. 

Tipo E: 

- maxila proeminente; 

- mandíbula normal ou proeminente; 

- biprotrusão; 

- incisivos superiores e inferiores em vestíbulo-versão. 

Tipo F: 

- subgrupo heterogêneo, com casos de Classe 11 não bem definidos, 

isto é, apresenta características da Classe 11 embora em quantidade e 

severidade insuficientes. 



8 

Outros autores seguem basicamente o mesmo tipo de classificação, 

concordando que existem vários tipos de maloclusão Classe 1135
•
39

•
92

•
140

•
141

. 

O sistema de Angle não leva em consideração as discrepâncias no 

plano vertical e transversal, tais como a sobremordida e a mordida cruzada, 

sendo necessários outros sistemas para tal esclarecimento 92
• 

Para o "Eastern Component Group of Edward H. Angle", na 

Classe 11, Divisão 1, a sobremordida é o resultado de uma excessiva curva de 

Spee, ao passo que na Divisão 2, as linhas faciais indicam uma clara 

deficiência de crescimento vertical nos segmentos posteriores da arcada 

dentária32
• 

Em estudo feito com modelos e registros cefalométricos de 

indivíduos portadores de mal oclusões Classe I e Classe 11, Divisão 1 tratados 

sem extrações, encontrou-se, nos com maloclusão Classe 11, inter-relações 

entre valores altos do ANB e comprimento menor mandibular com menor 

comprimento do arco, sobremordidas maiores e incremento na irregularidade 

dos incisivos inferiores no período pós-contenção 44
• 

2.2 Características da sobremordida exagerada 

Por definição, entende-se por sobremordida a sobressaliência dos 

incisivos superiores sobre os incisivos inferiores no plano vertical. Considera

-se como sobremordida exagerada a supra-oclusão dos incisivos superiores ou 

inferiores ou ainda ambos, a infra-oclusão dos dentes posteriores, a 

combinação de supra-oclusão dos dentes anteriores e infra-oclusão dos 
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posteriores, e, raras vezes, pela oclusão lingual completa dos dentes 

posteriores inferiores 127
. 

Aparentemente essa característica não se apresentava no Homem. 
\ 

Estudos antropológicos descrevem que os incisivos do homem primitivo 

ocluíam em relação de topo, quando os molares estavam em oclusão normal. 

Esse transpasse vertical dos incisivos tornou-se prevalente na dentição 

humana somente 2.000 anos atrás, na Era Saxônica, e tem sido associado 

com o refinamento da dieta do homem civilizado 1
•
23

•
100

. 

A sobrernordida profunda é a disposição dental em que as bordas 

incisais inferiores atingem um nível acima dos terços incisos-linguais dos 

superiores quando os maxilares estão em oclusão cêntrica. Ela pode ser 

expressa pela percentagem de coroa dos incisivos inferiores coberta pela 

coroa dos incisivos superiores correspondentes. Tem-se 20% de sobrepasse 

como o ideal de sobremordida. Quando existe uma relação de topo entre os 

incisivos superiores e inferiores, essa equivale a 0% de sobremordida, e um 

sobrepasse completo sobre o incisivo inferior indica 100% de 

sobremord ida34
•
60

•
85

. 

Pode-se também classificar a sobremordida em leve, moderada e 

exagerada, dependendo da região em que o incisivo inferior oclua com o 

antagonista superior, se respectivamente no 1/3 incisal, no 1/3 médio, no 

cíngulo ou acima dele, em direção ao tecido mole do palato 07
. 

Strang afirma ser a sobremordida a relação mais danosa do ponto 

de vista da saúde e longevidade das peças dentárias. Com o passar do tempo, 

identifica-se efeitos nocivos como graves lesões degenerativas dos tecidos de 

suporte dentário e abrasões marcadas das superfícies coronárias dos 

incisivos 126
'
137

. 
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A etiologia da sobremordida exagerada pode ser descrita em termos 

da presença de curvas de Spee anormais e que essa condição deve ser 

diagnosticada em termos de curva de Spee. O autor reconhece que uma curva 

de Spee anormal tem sido corrigida com os dentes em alinhamento, e uma 

correspondente oclusão molar de Classe I estabelecida 119
•
120

•
121

•
124

. 

Graf Spee, foi o primeiro a pontuar uma definição da relação entre a 

curvatura das superfícies oclusais dos dentes, trajetória condilar e o declive da 

eminência articular. Movimentos mandibulares foram descritos como 

circulares, e a curva da superfície oclusal dos molares tem o mesmo raio dos 

movimentos mandibulares. Por causa desse trabalho, a curva do arco inferior 

tomou-se conhecida como curva de Spee117
. 

As principais características da "mordida profunda esquelética" são 

as que seguem52
•
101

: 

- dentes posteriores com cúspides altas; 

- altura de molares pequena; 

- incisivos mais verticalizados; 

- altura facial total anterior menor; 

- altura facial inferior anterior menor; 

- planos mandibular, oclusal e palatal baixos; 

- ângulo goniaco menor, e, 

- espaço livre maior. 

Outros autores denominaram de "tipo facial de ângulo baixo" 104
•
105

, e 

·síndrome da face curta" 87
• 

O grau de profundidade da sobremordida pode variar em relação à 

idade, com as alterações na dentição e variações em função dos tipos 

faciais80
•
91

• 
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Em regra, o grau de sobremordida dos incisivos está em direta 

relação com o ângulo FMA. Pacientes com um FMA menor que 20° 

normalmente apresentam problemas de sobremordida profunda 28
•
118

•
131

• 

Uma grande variedade de observações clínicas e resultados de 

pesquisas tem sido mencionado na literatura para a identificação dos fatores 

que influenciam a extensão da sobremordida. Os mais freqüentemente 

mencionados são os seguintes57
•
110

: 

- altura das cúspides dos dentes 15
•
40·90; 

- altura do ramo mandibular - a deficiência de crescimento do ramo 

da mandíbula no sentido da altura provoca uma inibição na erupção dos 

dentes posteriores, não influindo, entretanto, na erupção dos dentes 

anteriores, resultando em uma sobremordida exagerada 40; 

-grau de erupção dos dentes posteriores- esses dentes poderiam 

estar intruidos nos casos de sobremordida exagerada 40·91
•
127

•
139

; 

- ângulo inter-incisa! - quanto maior o ângulo formado pelo longo 

eixo do incisivo superior com o do incisivo inferior, ou seja, quanto mais 

verticais estiverem os incisivos, mais exagerada será a 

sobremordida40,90, 102. 1o3, 105,113,118,121.122.124. 

A média é de 143° para o ângulo inter-incisa!, aos cinco anos de 

idade (incisivos decíduos ainda presentes), com uma diminuição para 139° aos 

nove anos de idade, assim permanecendo nessa angulação até os onze anos. 

A sobremordida, porém, aumenta nessa fase em 1 ,9 mm; portanto, a 

significância clínica da relação estatística entre sobremordida e ângulo 

inter-incisa! é altamente questionável 57
•
71

•
72 

• . 
Existem vários outros fatores que estão relacionados para o 

desenvolvimento da sobremordida exagerada: a quantidade de supra-oclusão 
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dos incisivos 90
·
91

•
126 

, transpasse horizontal excessivo 45
, largura mésio-distal 

dos dentes anteriores 40
·
85

•
109

'
121 

, posição do canino 56
'
121

'
124 

, tipo facial 

vertical14
•
140

·
141 

, abertura natural e idade para abertura da sobremordida 17
•
84

• 

O potencial para crescimento anterior rotacional pode, em alguns 

instantes e durante certos períodos de crescimento ativo, ser muito 

pronunciado. E o risco de desenvolver uma sobremordida, durante certos 

períodos de crescimento, é particularmente aumentado. De qualquer forma o 

agravamento da sobremordida depende do relacionamento entre os incisivos 

superiores e inferiores. Se os incisivos inferiores têm contato próprio com as 

superfícies linguais dos incisivos superiores, as chances são menores da 

sobremordida desenvolver-se 14
•
134

. 

A sobremordida é o resultado da extrema rotação anterior da 

mandíbula em combinação com a perda de contato incisal. Perda do ponto de 

fulcro anterior, em combinação com o padrão de crescimento da mandíbula, 

tem causado o desenvolvimento de sobremordida exagerada 86
• 

Outros autores acreditam que a sobremordida é largamente 

dependente do comprimento clínico das coroas dos dentes maxilares e 

mandibulares06
•
40

•
85

•
109

'
121

. 

Em relação à incidência, um estudo utilizando 234 modelos de 

gesso, foi observado que 132 foram considerados como possuidores de 

sobremordida profunda (56,4%) 
60

. Pesquisas realizadas na Disciplina de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFRJ verificaram que, na faixa 

etária de seis a treze anos, 58,3% dos pacientes apresentavam esta 

anormalidade, com maior freqüência na maloclusão Classe 11 de Angle 

(57,6%)129. 
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Em outro estudo de prevalência da sobremordida anterior em 1.000 

escolares da cidade de Porto Alegre, entre os 3 e os 23 anos de idade, de 

ambos os sexos, foi verificado o índice de 67,8%, sendo que 35,06% desse 

índice foi considerado pertencente ao tipo leve, 57,59% do tipo médio e 

10,30% do tipo severo. Em relação à idade, ocorreu a predominância de 

sobremordida de 7 4, 15% na faixa etária dos 12 aos 14 anos. Quanto à 

classificação de Angle, a maloclusão Classe I apresentou maior percentual de 

sobremordida do tipo leve. Na maloclusão Classe 11, Divisão 1, prevaleceu o 

tipo médio, e nos indivíduos da maloclusão Classe 11, Divisão 2, o tipo severo 

foi predominante 38
. 

Com relação ao grau de sobremordida inicial e as alterações 

decorrentes da idade, em estudo realizado em 243 indivíduos, na faixa dos 

12 aos 20 anos, verificou-se que, na grande maioria dos casos, há uma 

tendência à redução da sobremordida. Sobremordidas profundas 

apresentaram maior tendência para abrir do que as normais, enquanto que as 

mordidas abertas revelaram uma tendência para fechar 14
• 

Avaliando ainda a existência de variações na profundidade da 

sobremordida, em diferentes idades, verifica-se que o grau de sobremordida é 

de 2 mm aos 5 anos, aumentando para 3 a 4 mm aos 12 e 13 anos de idade, 

diminuindo, então, até quase 2 mm, no período dos 17 aos 21 anos. Em 

20 indivíduos não tratados apresentando maloclusão Classe I, nota-se que a 

sobremordida se acentuou dos 5 aos 11 anos de idade e não foi observada 

diferença estatística entre sexo. Existem variações individuais que questionam 

a validade dos achados de Baume 07
, nos quais crianças com sobremordida 

profunda tendem a manter esta característica com o avanço da idade 57
•
126

. 
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O transpasse anterior é estabelecido primariamente pelo 

crescimento na altura vertical do ramo, e a excessiva sobremordida anterior 

pode ser atribuída a um crescimento deficiente e, conseqüentemente, pouco 

desenvolvimento do espaço intermaxilar 29
•
30

. 

Em estudos de radiografias cefalométricas laterais de 90 indivíduos 

divididos em grupos de acordo com os graus leve, médio e severo de 

sobremordida, pode-se observar que a altura facial total, a altura facial inferior 

e o espaço intermaxilar na região dos molares são significativamente menores 

nos casos de mordida profunda, não existindo porém, diferença significativa 

entre os grupos quanto à altura do ramo. Foi observado que casos com 

deficiências de crescimento do ramo podem apresentar espaço intermaxilar 

maior 138,139. 

A sobremordida é o resultado da interação do crescimento do 

complexo dento-alveolar no sentido vertical em relação ao crescimento no 

sentido horizontal, importante também, é o crescimento vertical do processo 

alveolar do ramo e do côndilo. A sobremordida exagerada é uma manifestação 

do crescimento vertical insuficiente do processo alveolar, quando comparado 

ao crescimento condilar 104
'
107

• 

Posteriormente, em trabalhos subseqüentes observa-se que a 

rotação em sentido horário (quando visto do lado direito do paciente) é o 

resultado do crescimento vertical excessivo predominante sobre o crescimento 

horizontal, e que tende a causar uma redução da sobremordida vertical. 

Rotação em sentido anti-horário é o resultado de uma deficiência no 

aescirnento vertical em que prevalece o crescimento horizontal, levando a um 

incremento da sobremordida61
'
64

'
106

• 
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Se o crescimento condi lar for maior do que o crescimento vertical na 

região molar, a mandíbula sofre uma rotação no sentido anti-horário e resulta 

em maior alteração horizontal do mento e menor aumento de altura facial 

anterior104
'
105

• 

Em outro trabalho, verifica-se que o descenso do plano palatal 

cessa consideravelmente antes da parada do crescimento condilar, e não é 

raro o excessivo crescimento dos côndilos no final do perfodo de crescimento, 

achatando o plano mandibular, podendo provocar a projeção de todos os 

dentes superiores ou somente dos incisivos superiores, inclinação lingual dos 

incisivos inferiores, ou pode, ainda, aumentar a sobremordida 106
• 

Estudos em radiografias cefalométricas de 87 pacientes 

ortodônticos, nas fases de pré e pós-tratamento, contenção e dois anos pós

-contenção, realizou-se correlações em relação ao sexo, tipo de maloclusão, 

tratamento com ou sem extração, e grau de sobremordida, observou-se o 

seguinte 21
: 

- a sobremordida profunda independa da classificação de Angle ou 

de sexo. Está associada à altura dento-alveolar diminufda na região dos 

molares, incisivos inferiores retruídos, mandíbula em tamanho menor ou 

distalmente posicionada com relação à maxila e/ou base craniana anterior; 

- a projeção de incisivos inferiores e a extrusão de molares foram os 

principais movimentos para a correção da sobremordida. 

Estudos de 25 casos de maloclusão Classe 11, Divisão 1 de Angle, 

pode-se observar um marcante desenvolvimento dento-alveolar vertical 

posterior mandibular, aliado a algum desenvolvimento dento-alveolar maxilar. 

Esses foram os principais elementos da correção da sobremordida. As 

alterações angulares do plano mandibular em relação a linha sela-násio foram 
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mínimas, indicando que o desenvolvi~nto dento-alveolar vertical na área 

posterior foi acompanhado de um crescimento mandibular vertical 

proporcional. Em casos de crescimento vertical limitado, o tipo de correção da 

sobremordida foi bem diferente: efetua-se pela intrusão de incisivos, 

principalmente dos inferiores. Uma vez que a correção da sobremordida 

depende do crescimento vertical mandibular durante o tratamento, o 

prognóstico será dado em função de vários fatores, tais como idade, sexo e as 

muitas variáveis que afetam o crescimento 142
. 

A observação de 55 casos divididos, conforme o tipo facial, em 

dolicocéfalo, rnesocéfalo e braquicéfalo, e também com relação à idade em 

crianças e adultos, todos tratados com a técnica bioprogressiva (que atua 

intruindo os incisivos na correção da sobremordida), mostrou as considerações 

a seguir 88
: 

- ocorre significativa intrusão de incisivos, tanto em adultos como em 

crianças (nem idade, nem tipo facial impedem a intrusão de incisivos); 

- o tipo facial não parece ter influência significativa na quantidade de 

intrusão, e, 

- a redução da sobremordida ocorreu graças à intrusão de incisivos, 

ao aumento da altura facial inferior e à projeção para labial dos incisivos 

durante o tratamento. 

Também em outro estudo comparando radiografias cefalornétricas 

de 30 jovens com oclusão normal e outros 30 com maloclusões e 

sobremordida de 5 mm ou mais, notou-se que não houve aumento da altura 

facial inferior em relação à altura facial total dos pacientes tratados. O padrão 

morfogenético muscular da mastigação parece ser o fator determinante na 

UNIVERSIDt\üé: : ,:;.::~ ijl. r;.. ; : :r ; :: ,o t e: C: E DO SUL 
FACULDl,Dc DE. OCOI·iTOLOGiA 
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relaÇão maxila-mandibular e, no sentido vertical, a correção da sobremordida 

pode ser melhor realizada com a intrusão de incisivos 132
• 

A correção da sobremordida nos segmentos posterior e anterior 

depende do mecanismo utilizado. A intrusão dos dentes anteriores ou extrusão 

posterior pode ser empregada nos arcos maxilar e mandibular. Os objetivos 

específicos do tratamento necessitam ser determinados antes de iniciada a 

mecânica ortodôntica. Deve ser decidido qual área é a causa da sobremordida 

e prescrever o mecanismo para correção do problema, reduzindo os 

movimentos dentários não necessários 89
. 

A literatura, entretanto, demonstra que o mecanismo de correção da 

sobremordida é complexo e multifatorial, incluindo erupção dos molares e 

projeção dos incisivos inferiores. O crescimento facial vertical e a rotação 

mandibular para trás podem ocorrer durante o tratamento, e contribuírem para 

redução do transpasse horizontal, embora ultimamente observou-se ser essa 

uma ocorrência temporária 04,o5.22,24,25,33,37,41 ,51,55,66,68,70,71 ,94, 100, 12s. 136. 

Stang e Burstone sugerem, como melhor técnica para correção da 

sobremordida, a utilização de mecanismos "standard edgewise" 20
•
126

. 

2.3 O Movimento dentário de intrusão 

O tratamento ortodôntico é baseado no princípio de que, se uma 

pressão prolongada é aplicada a um dente, ocorrerá movimento dentário à 

medida que ocorrer a remodelação óssea ao redor do mesmo. O osso alveolar 

é seletivamente removido em algumas áreas e adicionado em outras. Como a 
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resposta óssea é mediada pelo ligamento periodontal, o movimento dentário é, 

antes de mais nada, um fenômeno do ligamento periodontal 92
. 

Por muitos anos a expressão "movimento fisiológico dos dentes" foi 

também aplicada às mudanças ocorridas nos dentes através do uso de 

aparelhos mecânicos, com eficiência do uso de um controle adequado de 

forças127
• 

Não há grandes diferenças nas reações tissulares que ocorrem no 

movimento fisiológico e no movimento ortodôntico. Quando os dentes são 

movimentados mais rapidamente durante o tratamento ortodôntico, essas 

mudanças tissulares produzidas por forças ortodônticas são mais lesivas 133
. 

A força ortodôntica ideal pode ser definida como a que produz um 

rápido movimento dentário, sem lesar o dente ou periodonto 99
• 

A força ótima para movimentos é aquela que promove o movimento 

dentário desejado de forma mais rápida, com o mínimo de dano tissular e 

desconforto ao paciente; ela deverá induzir uma absorção óssea direta ou de 

superfície, e o dente deverá mover-se de forma suave e ininterrupta 92
• 

A força ortodôntica não deve exceder a pressão capilar de 

20 mm/hg, já que o estrangulamento de vasos poderia ocorrer com 

subseqüente necrose 49
• 

O ligamento periodontal tem freqüentemente 0,25 mm de espessura 

ou menos, e num primeiro momento suas fibras serão comprimidas entre a 

superfície óssea e a raiz dentária. A compressão promove o desaparecimento 

das células do ligamento periodontal na área afetada, o que resulta numa 

parada no movimento dentário. O dente não se movimenta novamente até que 

o osso subjacente ao tecido hialinizado tenha sido eliminado pela absorção 

solapante. Pela duração dessa absorção solapante ser aproximadamente 
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proporcional à extensão da zona de hialinização, é importante aplicar forças 

iniciais de tal maneira que se previna a formação de uma zona acelular 

excessivamente extensa 19
'
80

'
111

• 

Sabe-se que os osteoclastos não absorvem tecido colágeno 

hialinizado, porém são capazes de absorver osso e degradar sua matriz 

orgânica colágena. Essas ocorrências fazem parte do período inicial, e sua 

duração pode ser variável, podendo ser de poucos dias, chegando a durar até 

dois meses (dura aproximadamente cinco a seis dias para o período de 

compressão). Durante o período de absorção solapante, algumas vezes pode

-se notar pequenos movimentos dentários, porém na maioria das vezes, não 

há mudança na posição dentária durante o período de hialinização. As 

reativações, quando freqüentes, tendem a aumentar a extensão e a duração 

da zona de hialinização, e a tendência é prolongar esse período, o que é 

indesejável 93
. 

Reitan acredita que, com exceção de condições experimentais, 

rigorosamente controladas, a hialinização do ligamento, em alguma extensão, 

é um aspecto inevitável do movimento ortodôntico. A diminuição dos períodos 

de hialinização é obtida com o uso de forças leves 93
• 

No período secundário, o ligamento periodontal é 

consideravelmente alargado. Osteoclastos atacam a superficie óssea numa 

área muito mais extensa, e a maior parte da absorção óssea será do tipo 

direta. Esse período tem uma pequena duração 42
•
93

• 

Simultaneamente à absorção óssea que ocorre no lado de pressão, 

mJdanças de caráter formativo ocorrem no lado de tensão. O número de 

osteoblastos e fibroblastos aumenta devido a atividade mitótica. Ocorre uma 

proliferação celular incipiente na área marginal à zona de tensão após 30 
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a 40 horas. As novas células poderão ser observadas ao longo dos feixes de 

fibras estirados, e, esse arranjo é característico do estágio inicial da formação 

óssea. Logo após a proliferação celular, tecido osteóide será depositado no 

lado de tensão 42
•
93

• 

A rápida formação de tecido osteóide é especialmente evidente 

durante o período secundário, após a absorção por solapamento, no lado de 

pressão, ter sido completada. As novas células no lado de tensão são 

freqüentemente arranjadas em uma zona proliferativa, contendo cadeias de 

odontoblastos. A formação óssea é o resultado da tensão exercida sobre as 

fibras periodontais 92
•
111

• 

A calcificação do tecido osteóide inicia-se logo, porém a camada 

mais superficial continuará sem receber deposição de sais. Quando o novo 

osso fascicular atingir uma certa espessura, haverá reorganização desse osso, 

relacionado em alguma extensão ao movimento fisiológico do dente 92
•
111

. 

Devido às reações tissulares de remodelamento ósseo, que são 

estimulados pela aplicação de forças aos dentes, há o movimento dentário, 

sem que haja perda da integridade entre dente e alvéolo 92
·
111

. 

Para ocorrer o movimento dentário, a força aplicada ao dente deve 

superar o tônus do ligamento periodontal (ou as forças intrínsecas). Essa deve 

possuir energia necessária para colocar em movimento os fluidos intersticiais, 

a fim de que as fibras periodontais neutralizem essas forças 19
•
42

. 

Storey e Smith demonstraram a importância da intensidade de força 

e taxa de movimento dentário. Concluíram que até um certo limiar, ela é 

incapaz de promover movimento ortodôntico; passando desse limiar, à medida 

que se aumenta a força aplicada, maior será o movimento dentário obtido, até 

que se chegue a um máximo, obtendo-se a força ótima. A partir daí, se 
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intensificá-la, ocorrerá um decréscimo na taxa de deslocamento dentário que 

poderá chegar a zero. Isso é explicado pelo fato de que as forças após 

passado o limite de força ótima vão provocar hialinização que retarda o 

movimento, e quanto mais se aumenta a força, maior será a hialinização e 

menor o movimento dentário 112
• 

Por muitos anos, foi considerada essencialmente impossível a 

produção da intrusão dentária ortodôntica. Clinicamente, a intrusão tem sido 

demonstrada com sucesso, e tornou-se claro que, para esse tipo de 

movimento, faz-se necessário um controle cuidadoso da magnitude da força, 

tanto que somente as bem leves são aplicadas aos dentes. Forças leves são 

necessárias para intrusão, porque elas são concentradas em uma área 

pequena do ápice radicular. Como na extrusão, o dente provavelmente se 

inclina um pouco quando de sua intrusão, mas o diagrama de compressão, no 

entanto, apresenta alta concentração de força no ápice. Somente se a força for 

mantida leve, a intrusão poderá ser obtida 20
•
27

•
36

•
74

•
88

•
97

•
100

•
112

. 

O segredo de se produzir movimento dentário ortodôntico consta na 

aplicação de uma força adequada, o que não significa que ela deverá ser 

completamente continua. A força deverá ser aplicada em uma percentagem de 

tempo considerável, certamente várias horas por dia50
•
54

•
74

•
97

•
111

• 

Ao nível do ápice radicular, se o equiHbrio entre aposição . e 

absorção da superfície radicular tende mais para absorção, um encurtamento 

irreversível da raiz pode ocorrer 92
• Podem ocorrer também na crista alveolar, e 

outro efeito do tratamento ortodôntico seria a perda em altura do osso alveolar. 

A presença do aparelho ortodôntico aumenta a quantidade de inflamação 

gengiva!, e, mesmo com boa higiene, esse efeito do tratamento pode ser visto 

com muita freqüência75
'
76

. 
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A intrusão é um movimento na direção contrária à erupção dentária, 

e as mudanças ósseas que ocorrem são absorção na região apical do alvéolo, 

tendo a aposição óssea uma menor importância. Esse movimento pode ser 

obtido através de uma força intrusiva que tenha um só ponto de aplicação 

sobre a coroa, desde que passe através do centro de resistência vertical do 

dente62.63,97.112. 

O movimento de intrusão é bem mais difícil de ser conseguido do 

que o de extrusão, pela forte resistência ao movimento que é oferecida pela 

orientação das fibras periodontais (principalmente as oblfquas). É também 

particularmente interessante no aspecto de ser o único movimento que impõe 

zonas de pressão sobre toda a porção apical do dente, e por causa dessa 

peculiaridade, pode ser aquele que mais predispõe a uma absorção de 

ápice92
. 

A magnitude da força por unidade de área é uma importante 

consideração a ser feita, visto que está na dependência da magnitude das 

forças aplicadas. O tipo de reação tissular que se obtém, com uma força de 

grande magnitude, pode provocar o fechamento dos vasos do periodonto e 

estimular uma absorção solapante, ao invés de uma absorção frontal de osso. 

Uma força de mesma magnitude pode provocar diferentes reações tissulares 

em um dente, dependendo do tipo de movimento para o qual ela foi 

programada. Forças de qualquer magnitude podem ter pequeno efeito sobre o 

periodonto, quando essa é aplicada rapidamente sobre o dente e liberada logo 

em seguida e de forma não repetitiva. Nesse caso, qualquer alteração vascular 

ou tissular vai ser de caráter transitório, sendo portanto, incapaz de promover 

um movimento ortodôntico 92
. 
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A duração da aplicação de força é outro fator que deve ser levado 

em conta. Qualquer consideração sobre magnitude de força, deve sempre 

incluir a magnitude da força e a quantidade de tempo em que ela será 

aplicada. 

A magnitude de força pode ser classificada segundo Thurow em 130
: 

- F orças leves - 60 a 1 00 g/cm2
; 

-Forças médias- 100 a 200 g/cm2
, e, 

-Forças pesadas- acima de 200 g/cm2
• 

Entretanto, a análise da magnitude da força deve também 

considerar o número de dentes incorporados no mecanismo de força, sendo 

que a natureza do movimento ortodôntico, também influencia a magnitude de 

força por unidade de área. 

O controle da magnitude é importante para o uso de forças que são 

capazes de intruir incisivos. Se as magnitudes de força são maiores, o grau de 

intrusão não aumentará e o grau de absorção da raiz poderá aumentar. Esse 

foi demonstrado por pesquisas em macacos 26
• 

O ritmo de força considerado ideal é aquele promovido por um fio 

que, ao ser ativado, exerce uma força inicial muito leve, porém essa força terá 

que diminuir o mínimo possível com o passar do tempo 19
•
112

• 

A velocidade do movimento dentário pode ser de alguma forma 

proporcional à magnitude da força aplicada, levando-se em consideração que 

essa força não resulte em hialinização do ligamento. Se um dente é intruído, a 

altura da crista alveolar tende a diminuir, com a mesma quantidade de osso ao 

redor da raiz, mesmo que a intrusão seja a uma distância considerável. Na 

maioria dos casos, essa tendência do osso alveolar manter o mesmo nível de 

altura ao redor da raiz é um auxiliar da terapêutica. Ocasionalmente, é 
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desejável alterar a quantidade de osso ao redor da raiz. Por exemplo, o osso 

de suporte ao redor de um dente com envolvimento periodontal poderia ser 

melhorado ao se intruir os dentes e pressionar suas raízes ao encontro do 

mesmo, se o osso alveolar não acompanhasse o dente intruído 92
• 

Há relatos de beneficios terapêuticos da intrusão dentária em 

dentes com problema no periodonto, mas sem qualquer alteração nos tecidos 

moles de inserção devido às mudanças na altura da crista alveolar. O 

movimento dentário ortodôntico requer não somente a remodelação do osso 

adjacente aos dentes, mas também a reorganização das fibras do ligamento 

periodontal 76
. 

A intrusão dos incisivos inferiores é possível, e freqüentemente 

varia de 1 para 3 mm com uma similar quantidade de intrusão achada em 

crianças e adultos 24
'
36

'
88

. 

A intrusão dos incisivos nos pacientes que ainda exibem 

crescimento foi colocada em dúvida, de ser uma simples ação de intrusão. As 

dúvidas incluem a possível extrusão dos dentes posteriores, dependendo da 

sobremordida próximo do final do tratamento, e nivelamento dos incisivos. Uma 

significativa relação existe entre nivelamento dos incisivos superiores e 

intrusão. A correção da sobremordida não foi causada somente pela intrusão74
• 

A morfologia da sínfise e o tipo facial influenciam na correção da 

sobremordida. O padrão braquicéfalo experimenta mais fácil depressão dos 

incisivos inferiores por causa da posição desses dentro de um alvéolo amplo. 

Tipos dolicocéfalos possuem uma longa sínfise e os incisivos são inclinados 

labialmente, fazendo menor intrusão efetiva 08
•
09

•
10

. 

Otto, em seus achados, mostrou que é esperado 2 mm de intrusão 

de incisivos, com um máximo de 5,5 mm, e que não foi diferente 

.. 
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significativamente a quantidade total de intrusão (em ambos os arcos) entre 

adultos e crianças. Entretanto, a sobremordida de padrão facial foi tratada com 

combinação de intrusão de incisivo inferior e projeção do mesmo 88
. 

Os primeiros trabalhos a demonstrarem histológica e 

cefalometricamente a intrusão foram realizados em pré-molares de macacos. 

Foram aplicadas forças de 50 gramas e encontrou-se 2,9 mm de intrusão, com 

muito pouca absorção, e alguma compressão na região apical 26
. 

Outros investigaram o efeito da intrusão em polpa e dentina de pré

-molares humanos. Foram observados vacúolos na camada de odontoblastos 

e redução na largura da zona de pré-dentina. Com níveis de força acima de 

150 a 200 gramas, uma estase nos vasos pulpares foi relatado. Em sua 

observação, concluíram que a vacuolização foi reversivel125
·
128

. Reitan também 

estudou a intrusão de pré-molares humanos e concluiu que forças entre 80 a 

90 gramas causaram alguma absorção apical da raiz, enquanto as forças que 

não excederam 30 gramas não resultaram em nenhum defeito 93
. 

As principais mudanças pulpares no material experimental incluíram 

vacuolização no tecido pulpar e distúrbios circulatórios. Dentes com ápices 

completos exibiram mudanças severas maiores do que dentes com ápices 

abertos, sendo também a magnitude de força importante. Em dentes com 

desenvolvimento incompleto de raiz, distúrbios na formação radicular 

freqüentemente ocorreram. E a absorção observada na dentina foi relativa à 

magnitude de força e à duração do experimento 125
. 

Uma grande variação de forças é recomendada para intrusão. 

Recomenda-se o uso das seguintes forças para o arco maxilar: 50 gramas 

para os incisivos centrais, 100 gramas para todo o segmento incisa I e 

200 gramas para os seis dentes anteriores. A força intrusiva produzida quando 
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dobras de ancoragem de 30, 45, 60 e 80 graus são incorporadas ao arco 

metálico verifica-se ser de 15, 30, 50 e 70 gramas a força alcançada 20
. 

Variações foram encontradas nas forças intrusivas de 69 para 

94 gramas após incorporar uma dobra de inclinação distai de 45 graus 54
. 

Proffit recomenda uma força muito leve e controlada para intrusão, 

15 a 25 gramas como força ótima 92
. 

Em um corpo restrito, como o dente, um ponto análogo para o centro 

de gravidade é usado, esse é chamado de centro de resistência. Por definição, 

uma força com uma linha de ação passando através do centro de resistência 

produz translação. O centro de resistência de um dente uniradicular é no longo 

eixo do dente, provavelmente entre o 1/3 e 1/2 do comprimento da raiz no 

sentido do ápice para crista alveolar 63
•
111

• 

O movimento de translação ocorre quando a linha de ação de uma 

força aplicada passa através do centro de resistência do dente, o qual 

responde com puro movimento de corpo (translação) na direção da linha de 

ação dessa força. Se no momento de força, a linha de ação não passar através 

do centro de resistência, ela produzirá alguma rotação. O potencial para 

rotação é medido como um momento e a magnitude do momento é igual a 

magnitude da força, multiplicada pela distância perpendicular a linha de ação 

da força ao centro de resistência 111
• 

O centro de rotação durante a intrusão dos incisivos (ou extrusão) é 

perpendicular ao longo eixo do dente. A quantidade de torque lingual de raiz 

acompanhando a intrusão diminui com o centro de ~tação 111
• 

Seis princípios devem ser considerados na intrusão dos incisivos ou 

na intrusão dos caninos: (1) o uso de magnitudes de forças ótimas e a 

liberação dessas forças constantemente, com baixa deflexão, (2) o uso de 
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pontos de contato únicos na regiao anterior, (3) a cuidadosa seleção dos 

pontos de aplicaçêo de força com respeito ao centro de resistência dos dentes 

a serem intruídos, (4) intrusao seletiva baseada na anatomia dos dentes 

anteriores, (5) controle sobre as unidades de reaçao pela formaçao de uma 

unidade de ancoragem posterior, (6) inibiçêo da erupção dos dentes 

posteriores 20
• 

Uma pequena correlaçao entre a quantidade de intrusao e a 

quantidade de absorçêo radicular, mais particularmente apical, pode ser 

encontrada 27
•
74

, porém outros autores reportam que absorçao radicular pode 

aumentar com a intrusao de incisivos 88
•
93

. 

O único estudo radiográfico de absorçao radicular que menciona a 

intrusao como um fator causal é muito discutido. Entretanto, nao foi examinada 

absorçao radicular em casos limitados a mecanismos intrusivos somente. Além 

disso, nao foi relatada correlaçêo entre movimento ortodôntico vertical e 

absorçao radicular 27
• 

Em vários estudos histológicos em humanos e animais observou-se 

absorção após a intrusao 26
'
27

'
93

'
125

. 

2.4 O Arco retangular de intrusao 

O arco de intrusão foi criado depois da observaçao dos movimentos 

dos segundos pré-molares que foram intruídos em casos de extrações. Depois 

de passar a usar forças mais suaves a partir das recomendações de Storey 

anteriores ainda aos estudos de 1958 com raio "x " oblíquo, na técnica de 

retração segmentada, onde os segundos pré-molares inferiores não poderiam 
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suportar a força de inclinação do primeiro molar durante o fechamento habitual 

dos espaços 97
'
112

• 

Foi suposto, baseado em estudos histológicos prévios e na 

evolução nessa área, que a intrusão dos dentes é possível. Durante o 

fechamento de espaço com alças, entretanto, os caninos com freqüência 

inclinavam-se para trás excessivamente, particularmente com o fechamento 

rápido, molares e pré-molares inclinavam-se juntos, e, na verdade, essa ação 

intruía os pré-molares20
'
27

. 

Na procura de um método para manter a posição vertical dos 

molares e para prevenir intrusão dos pré-molares, e mais além, a recidiva da 

mordida como previamente testemunhado em casos de extrações, foram 

utilizados os quatro incisivos inferiores como ancoragem. Observando o 

comportamento da mecânica, foi verificado que os incisivos inferiores 

tenderam a se inclinar para frente, mas também foi encontrada a intrusão. 

Após cuidadoso exame radiográfico intra-oral e traçados cefalométricos foi 

confirmado esse achado 97
• 

Após ter sido feita a observação da intrusão dos dentes anteriores, 

outras aplicações desse modelo de arco foram realizadas. Progressivamente 

foram confeccionados anéis nos molares e caninos e os dentes incorporados 

ao arco de trabalho. Arcos leves com dobras de inclinação distai nos molares 

começaram a mostrar, também, alguma intrusão dos caninos inferiores. 

Observou-se que os incisivos permaneciam em mordida profunda e tornou-se 

um grande problema movimentá-los, sem extrusão e inclinação para distai dos 

caninos. De fato, é quase impossível trabalhar tais dentes simultaneamente na 

melhor posição, em ambos os planos do espaço. O arco de intrusão, então, 
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tornou-se o método de escolha de aparelho inicial para correção de 

sobremord ida08
•
09

·
10

'
95

'
96

. 

Na típica maloclusão Classe 11, Divisão 1, tanto na dentição mista 

como na permanente, quatro movimentos são feitos, ou quatro ajustes são 

realizados no arco de intrusão. A severidade de cada um depende da 

necessidade do paciente. A primeira dobra de inclinação distai é de 

aproximadamente 45° nos molares para exercer uma influência de intrusão nos 

incisivos inferiores. O segundo movimento é de rotação distai, para prevenir a 

rotação mesial dos molares inferiores, uma dobra de 20° deve ser incorporada 

ao arco. O terceiro movimento é o de torque lingual no arco, o qual é 

aproximadamente de 25° a 35°. Esse coloca as raizes dos molares em posição 

favorável, resultando em um melhor movimento distai das coroas dos molares. 

O quarto movimento é urna leve expansão do arco para prevenir a contração 

da arcada, durante a intrusão dos incisivos97
• 

A fabricação do arco obedece a muitos detalhes: o degrau vertical 

posterior deve ser justo ao tubo molar para prevenir alterações pelo esforço da 

mastigação e para melhor efeito dos movimentos dos incisivos e molares, o 

degrau anterior vertical deve ser confeccionado longe o bastante do "bracket" 

do incisivo lateral para permitir um correto alinhamento dos incisivos, ambos 

devem ser de 5 mm de altura. Os tamanhos dos arcos 25-30-25, segundo 

Ricketts, são estabelecidos pelo comprimento dos segmentos posteriores e 

anterior 65
'
97

. 

Também é recomendado que o segmento posterior (na altura de 

caninos e pré-molares ou molares decíduos) deve ser inclinado levemente 

para fora para não pressionar a gengiva quando da intrusão dos incisivos, 
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podendo utilizar um tubo de borracha para proteção, envolvendo o 

arco oa.o9.10,20,97. 

Em Ortodontia, os momentos de forças e os movimentos binários 

são tratados em quantidade e direção para produzir um movimento dentário 

controlado 62
•
63

• 

Uma força simples, incluindo um equilíbrio de força resultante do 

momento, causa translação do dente se aplicada através de seu centro de 

resistência. Como raramente é possivel aplicar forças através do centro de 

resistência, essas normalmente criam um momento de força. O tipo de 

movimento é medido pela magnitude de força multiplicada pela distância 

perpendicular da linha de força para o centro de resistência. O momento da 

força é variado simplesmente pela alteração do ponto de aplicação da força, e 

não é propriamente inerente ao equilfbrio do sistema dado como é o momento 

binário62
•
63

•
108

• 

Se um fio com dobras de inclinação distai de coroa localizado 

mesialmente aos molares é colocado no tubo molar e verticalmente deformado 

quando ligado aos incisivos, nenhum momento binário é criado para os 

incisivos, mas o momento binário para os molares controla o sistema. Esse 

sistema é comumente usado para correção da sobremordida e freqüentemente 

é usado como arco base. O momento binário para o tubo molar tende à 

rotação dos molares ao redor desse centro de resistência, e um maior 

momento, e uma maior tendência para rotação. As forças de equilíbrio 

resultantes são proporcionais para magnitude do momento molar, mas são em 

direção oposta, intrusiva para o incisivo e extrusiva para o molar 62
•
108

. 

Atualmente, o aparelho ortodõntico "edgewise" é considerado o mais 

eficiente método de controlar rotações e nivelar a curva de Spee nas fases 
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iniciais de tratamento, através da utiliza,ção de uma série de arcos leves e 

contínuos. Historicamente, quando os clínicos começaram a usar arcos 

contínuos para nivelar a arcada, vários movimentos foram desenvolvidos para 

contrapor algumas dessas respostas, que foram observadas com o trabalho 

dos arcos 127
. 

Quando arcos com dobras, ou com uma curva de Spee reversa 

incorporada, são colocados na arcada inferior, a resposta normal é que os 

pré-molares são extruídos, os molares verticalizados e os incisivos inferiores 

inclinados para frente. As raízes dos incisivos inferiores são colocadas contra 

o osso cortical denso da tábua óssea lingual da sínfise. Essa ação de 

ancoragem resulta no mesmo movimento para frente dos incisivos inferiores e 

também tem efeito de movimento para frente dos molares inferiores 97
• 

Portanto, foi desenvolvido o que é classicamente chamado de arco 

base de Ricketts, ou arco utilidade inferior. O entendimento das ações e 

reações das ativações mecânicas e respostas do crescimento para o arco 

devem ser bem analisadas 95
•
96

•
97

. 

É importante notar que na sua posição eruptiva normal, os molares 

inferiores não necessitam ser movimentados para trás ou torqueados para 

vestibular, para se situarem na sua posição ideal de ancoragem. Se a posição 

de erupção e suporte é simplesmente mantida do início do tratamento, e o 

dente está verticalizado, (quando este está inclinado e com rotação mesial na 

curva de Spee acentuada) este está em posição normal de ancoragem. Como 

foi mencionado previamente, um dos problemas com o arco contínuo de 

nivelamento é que o movimento inicial dos molares inferiores é de 

verticalização, expansão e modificação da inclinação axial (torque vestibular 
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de raiz). ·Isso acontece não somente com os molares, mas com todo o 

segmento posterior inferior 97
• 

O osso cortical denso suporta os primeiros molares na boca e as 

suas posições relativas de erupção e também da erupção dos segundos 

molares inferiores, a aplicação de dobras de inclinação distai para os molares 

inferiores irá verticalizar esses dentes trazendo suas raízes mesialmente (o 

molar inferior inclina-se sobre o centro de resistência próximo da parte superior 

da raiz mesial) e a coroa distalmente. O movimento mais encontrado nos 

dentes com força de verticalização retilínea é uma rotação distai 08
•
09

•
10

. 

Como o molar inferior não pode ser diferenciado entre torque 

vestibular de raiz (isto é, movimento da raiz do molar inferior para vestibular) e 

torque lingual de coroa (movimento da coroa do molar inferior para lingual), 

quando um torque vestibular de raiz é colocado no segmento distai do arco de 

intrusão, entre 30° a 45°, a quantidade de movimento da raiz para vestibular é 

proporcional a quantidade de movimento de coroa para lingual. Os centros de 

resistência dos primeiros molares inferiores (no plano frontal) são 

relativamente posicionados mais apicalmente em relação à junção cemento

-esmalte. Ambos, para melhorar o suporte de osso cortical para o molar inferior 

(ancoragem), e para regular ou permitir largura de arco normal, é importante 

que os segmentos distais do arco de intrusão . sejam generosamente 

expandidos antes de se colocar em boca 95
•
96

•
97

• 

Quando são tratados como um segmento, os quatro incisivos são 

movimentados para alinhar e intruir, ou extruir em uma fase inicial da terapia. 

Por alteração do desenho do arco de intrusão inferior, é possível projetar ou 

retrair os incisivos inferiores sem alterações e sem depender dos caninos e 
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pré-molares. Pode-se considerar que os incisivos inferiores e os segmentos 

posteriores estão em dois diferentes planos 95
•
96

•
97

. 

A função do "braço" do arco inferior é manter o comprimento do arco 

e intruir os incisivos inferiores. Nenhum torque é necessário no segmento 

anterior para intruir esses dentes 52
• 

A longa distância da alavanca determina uma força muito leve e de 

contínua atividade. Forças de oclusão previnem inclinação posterior ou 

extrusão dos molares inferiores. Após os incisivos serem intruídos, os caninos 

deveriam ser bandados e amarrados ao arco com elástico até conseguir 

intrusão para o nível dos incisivos. Desta forma todos os seis dentes anteriores 

inferiores ficarão nivelados no arco. Eles requerem aproximadamente quatro a 

seis meses para ganhar suficiente intrusão 20
• 

Se propositadamente ou inadvertidamente, torque vestibular de raiz 

é colocado nos incisivos, as forças intrusivas são aumentadas nos dentes 

anteriores. Essa força intrusiva não necessária pode produzir perda de 

ancoragem dos dentes posteriores. Por outro lado, se o torque lingual de raiz 

está presente, tem-se um efeito de redução da magnitude de intrusão nos 

incisivos. E se o torque lingual de raiz for suficientemente grande, a direção da 

força pode sofrer reversão e os incisivos podem normalmente extruir ou 

projetar52
. 

Se a realização de intrusão real nos pacientes é a meta, 

mecanismos extrusivos nos dentes posteriores deveriam, entretanto, ser 

evitados. Exemplos de mecânica extrusiva são o uso de elásticos 

intermaxilares de Classe 11 e Classe 111, arcos extra-orais com o arco externo 

colocado alto aplicado ao arco maxilar, e a incorporação de curva de Spee 

reversa no arco inferior para extruir pré-molares 20
. 
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O arco de intrusão permite o alinhamento dos incisivos e controle 

dos molares durante a dentição mista pelo degrau sobre a oclusão dos dentes 

decíduos. Isso significa que muitos arcos podem ser nivelados sem depender 

da extrusão dos dentes do segmento posterior 97
• 

O arco pode ser empregado para outros usos, como um 

determinante do comprimento do arco mantido, de ganho ou ainda de perda de 

espaço os,os,1o,97: 

1. Verticalização dos molares inferiores. 

Quando a curva de Spee é acentuada, e existe a possibilidade de 

se verticalizar os molares inferiores, a dobra de inclinação distai no arco serve 

para levar as raízes dos primeiros molares inferiores para frente. Desde que o 

centro de resistência dos molares inferiores sejam levemente localizado mais 

apical em relação à junção cemento-esmalte na raiz mesial, o movimento dos 

primeiros molares inferiores será de 2 mm da raiz para frente e 2 mm da coroa 

para trás. Isto é, utilizando-se o espaço abaixo do osso alveolar para ganhar o 

espaço no arco, contabiliza-se aproximadamente 4 mm de comprimento do 

arco ganho ao mesmo tempo que a curva de Spee é nivelada. 

2. Projeção dos incisivos inferiores. 

Quando os incisivos inferiores estão lingualmente colocados (ou 

retruidos) e podem ser levados para baixo e para frente, essa possibilidade é 

dependente principalmente pela forma da sínfise e previsão dos objetivos 

estéticos. 

Quando uma longa alavanca trabalha sobre os molares inferiores, o 

efeito nos incisivos inferiores é uma mudança no torque. Se não existe torque 

nos incisivos inferiores (torque 0°), no momento da intrusão ocorre uma 
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progressiva mudança no local, um torque vestibular de coroa (ou lingual de 

raiz) nos incisivos inferiores se faz presente. 

Na maioria dos casos de tipos braquicéfalos, onde os incisivos 

estão mais inclinados verticalmente e não estão situados no processo alveolar, 

torque vestibular de raiz na região de incisivos inferiores tem pouco efeito na 

intrusão dos incisivos inferiores. Nos casos onde os incisivos estão projetados 

mais para vestibular (tal como nas biprotrusões), pressão reta para baixo ao 

intruir os incisivos inferiores freqüentemente inclinam-se mais vestibularmente. 

Em muitos casos, um leve torque vestibular de raiz entre 5° a 10° livra o ápice 

dos incisivos inferiores da tábua óssea lingual e permite a intrusão sem 

inclinação vestibular. Avaliação cefalométrica do tamanho e da forma da 

sínfise bem como da inclinação e suporte dos incisivos inferiores são 

importantes no manejo da intrusão dos incisivos inferiores. 

3. Expansão do segmento posterior. 

Quando os incisivos inferiores e molares são tratados como 

segmentos separados, ocorre um desenvolvimento natural de expansão nos 

segmentos posteriores inferiores. 

4. Quantidade de força aplicada aos incisivos inferiores. 

O arco de intrusão inferior é melhor fabricado com o fio de secção 

quadrangular, .016"x .016", criando um sistema de alavanca que libera uma 

força contínua para os incisivos inferiores na faixa de 50 a 75 gramas. O 

desenho do arco inferior é ditado pelo quanto dessa força leve é liberado no 

contínuo manejo do longo braço de alavanca dos molares para os incisivos. 

Embora o arco de intrusão inferior seja continuo, de molar a molar, 

ele deveria ser considerado como um arco seccional. Cada molar é tratado 
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separadamente para os movimentos de torque, de inclinação distai e rotação, 

como são os segmentos posteriores e os incisivos inferiores. 

5. Ganho do espaço livre de Nance. 

Algum espaço pode ser ganho, quando os segundos molares 

decíduos inferiores são perdidos. Os dentes sucessores, os segundos pré

-molares podem permitir mais ou menos 2,5 mm de espaço, como foi descrito 

por Nance 82
•
83

. 



3 PROPOSIÇÃO 

Analisar o movimento de intrusão dos dentes inferiores anteriores: 

3.1 comparando os valores das radiografias cefalométricas laterais 

e as superposições parciais; 

3.2 avaliando a quantidade de movimento dentário de intrusão; 

3.3 verificando a direção dos movimentos provocados por uma força 

pré-determinada; 

. 3.4 comparando os modelos de gesso antes e após a realização da 

mecânica de intrusão, e, 

3.5 comparando os movimentos dentários entre pacientes na fase 

de dentição mista e permanente. 



4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 MATERIAL 

Para composição da amostra foram selecionados dezesseis 

indivfduos que procuraram atendimento na Clinica do Curso de Mestrado em 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, segundo os critérios a serem descritos no método. 

O material utilizado foi o seguinte: 

Material para fotografia: 

-câmera fotográfica (Minolta SR T 101 b, lente 100 mm), 10 filmes 

para diapositivos com 36 exposições cada (Kodak Ecktachrone 64 asa), 

05 filmes (Kodak Gold Plus 1 00 asa) com 24 exposições para fotografia em 

papel 9 em x 12 em, 02 jogos de afastadores plásticos, 02 espelhos bucais 

para fotografias intra-orais e 360 molduras para diapositivos. 

Material para profilaxia: 

- 100 gramas de pedra pomes (Vigodent) e 20 taças de borracha 

para polimento (Crescent Dental). 
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Material para moldagem e modelagem: 

- 01 conjunto de moldeiras para alginato (TP Laborat.), 07 

envelopes (refil) de alginato (Jeltrate, Dentisplay - Caulk), 15 kg de gesso 

pedra branco (Mossoró), 01 caixa de cera rosa n° 7 (Horus), 02 caixas de cera 

de articulação amarela (Duradent), cuba de borracha e espátula flexível. 

Material para colagem: 

-ácido fosfórico à 37% (5 ml, Email gel blue Vivadent), 01 caixa de 

12 gramas da 3M concise-composto dental e 01 frasco de flúor-gel (Sultan 

topex DFL). 

Material para cimentação: 

- 01 caixa de cimento de ionômero de vidro (Espe Ketac-cem, 

radiopaque, DFL), 02 placas de vidro e 02 espátulas n° 24 para manipulação 

de cimento. 

Material ortodôntico: 

- "brackets" metálicos do sistema .022" x .028"; 07 envelopes de 1 O 

unidades de "brackets" para incisivos inferiores para colagem (Morelli), 04 

envelopes de 10 unidades de tubos simples para soldagem (Morelli), 04 

envelopes de 1 O unidades de anéis pré-fabricados para molares inferiores 

(Morelli), 20 fios retangulares de aço inoxidável de espessura .017" x .022" 

(Dentaurum), 01 rolo de fio de amarrilho metálico de espessura .01 O" (Morelli); 

separadores: 01 rolo de fio de latão de espessura .030" e 60 elásticos para 

separação (Dentaurum). 

Material radiográfico: 

- 01 caixa com 100 películas radiográficas (Kodak T-Mat GIRA 24 x 

30 em), 01 caixa com 100 películas periapicais (Kodak Ektaspeed Plus, Ep-21p 

size 2 ), 01 caixa com 100 películas (Kodak X-Omat 15 em x 30 em), 50 
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molduras para radiografias periapicais, grade milimetrada para tomada de 

radiografias periapicais, líquidos revelador (Kodak GBX para 20 litros) e fixador 

(Kodak GBX para 20 litros). 

Material para cefalometria: 

- 01 bloco de papel acetato transparente de 100 folhas "ultraphan" 

n° .007 (Unitek Corp.), 01 lápis preto HB, 01 azul e 01 vermelho especial para 

traçado, 01 rolo de fita adesiva (3M), "Tracing template"(Unitek Corp.), régua 

de plástico de 30 em, régua metálica de 15 em, esquadros de 45° e 90°, 

transferidor de 180°, borracha, apontador, e negatoscópio. 

Material e instrumental para confecção e análise de modelos: 

- régua metálica de 15 em, compasso de ponta seca, placa 

reticulada de Schmmut (Dentaurum), paquímetro (Dentaurum). 

Material de uso clínico: 

- alicates de corte, "How utility plier", "Tweed arch bending plier", 

"Bird beak plier", "Pin and ligature cutter", "Steiner ligature tying plier", "Boone 

bracket position gage", "Band seater and pusher", "Nylon molar band seater", 

"Crown scissors", "separating alastik plier", "Hauke file"(Unitek Corp.), "Band 

removing plier", "arch former-Doebrich O'brien", (RMO), "Stress and tension 

gauge, 25-250 dial type" (Dentaurum), espelhos bucais, sondas exploradoras e 

pinças para algodão, calcadores e extratores de tártaro (SSW). 

- dezesseis pastas e caixas para documentação com fichas da 

Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFRJ. 
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4.2 MÉTODO 

Para realização dessa pesquisa, foram selecionados dezesseis 

indivíduos, sem considerar o sexo ou a raça, e que apresentavam as 

condições ou características clínicas da maloclusão Classe 11, Divisão 1 de 

Angle com transpasse horizontal de, no mínimo, 5 mm e sobremordida 

exagerada, maior que 50% (curva de Spee acentuada), com discrepância 

negativa mínima na região anterior do arco inferior. A idade dos pacientes 

variou de 09 anos e 05 meses a 13 anos e 06 meses (Figura 1 ). 

Figura 1: Aspectos intra-orais frontal e laterais direito e esquerdo, exemplificando 

um paciente da amostra (caso n° 10). 

A amostra foi dividida em dois grupos: um, composto de pacientes 

em fase de dentição mista e outro, em fase de dentição permanente jovem, a 

fim de permitir a comparação e a avaliação da efetividade da mecânica de 

intrusão dos dentes anteriores inferiores. 
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Após a seleção dos pacientes, que consistiu de exame clínico e 

explicação aos responsáveis sobre o tipo de tratamento a ser empregado, 

foram realizados os seguintes procedimentos: 

Documentação ortodôntica completa, incluindo diapositivos extra

-orais de frente e perfil, diapositivos intra-orais de frente, lado direito, lado 

esquerdo e oclusais superior e inferior; modelos de gesso superior e inferior, 

fichas de registros de anamnese, de histórico médico-familiar, de análise de 

modelos, de análise cefalométrica e de registro dos trabalhos clinicos. 

Fotografias em preto e branco, de tamanho 6 em x 9 em, foram 

solicitadas em serviços particulares e o levantamento radiográfico periapical 

completo solicitado ao Serviço de Radiologia da F acuidade de Odontologia da 

UFRJ. 

As radiografias cefalométricas laterais, as panorâmicas, as de 

punho e mão e as periapicais milimetradas dos 106 molares e incisivos 

inferiores permanentes foram obtidas na Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia da UFRJ. 

A montagem do aparelho ortodôntico 97
•
130

•
131 (Figura 2, página 43) 

somente na arcada inferior, procedeu-se com as seguintes etapas: separação 

dos 106 molares inferiores com "Alastik" durante dois dias e posterior seleção e 

adaptação dos anéis e soldagem de tubos simples com altura de 4 mm sem 

inclinações, ou seja, paralelos à face oclusal desses dentes e cimentação com 

cimento de ionômero de vidro. 

A colagem dos acessórios dos incisivos inferiores foi realizada com 

Concise ortodôntico preparado (incorporando uma gota de resina líquida para 

cada grama de pasta do compósito), sem inclinações e obedecendo o longo 

eixo do dente, com altura de 4 mm, sendo importante não interferir na oclusão 
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do paciente (o transpasse horizontal deveria ser tal que não proporcionasse 

esse problema). Após a colagem, a aplicação tópica de flúor em forma de gel 

foi realizada, conforme recomendações do fabricante. 

Figura 2: Montagem do aparelho ortodôntico (caso n° 10). 

Confecção e ativação do arco de intrusão 20
'
97 (Figura 3, página 44), 

utilizando um fio de aço inoxidável retangular de espessura .017" x .022". Para 

confecção procedeu-se da seguinte forma: na mesial do tubo molar dobrou-se 

o fio para baixo, mediu-se 4 mm e dobrou-se novamente o fio de forma que 

passa-se no segmento de pré-molares e canino (ou molares e canino decíduo), 

e, na distai do incisivo lateral, dobrou-se o fio para cima, mediu-se também 

4 mm, e mais uma vez dobrou-se para contornar os incisivos. A dobra deveria 

ficar afastada do "bracket" do incisivo lateral inferior 1,5 mm (no sentido mésio

-distal). Após o contorno anterior, repetiu-se as dobras no lado oposto de 

modo que o arco ficasse simétrico. 
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Para permitir que os incisivos inferiores fossem intruídos sem 

projeção ou retrusão das coroas, nenhum torque foi incorporado ao arco 52
. 

Nos casos com leve apinhamento, a maloclusão foi contornada, durante a 

confecção, na região anterior do arco, evitando projeção por alinhamento dos 

incisivos. Os segmentos posteriores foram inclinados para vestibular para 

evitar compressão do tecido 08
'
09

'
10 e foram levemente expandidos para evitar 

movimento lingual da coroa dos molares inferiores. Os segmentos posteriores 

eram paralelos um ao outro, e nenhum torque foi incorporado para manter o 

suporte cortical bucal na região dos molares inferiores. O arco de intrusão foi 

colocado sobre o modelo de estudo inferior para confirmar a simetria e 

construção. 

Figura 3: Vista frontal do arco retangular utilizado, com a dobra de ativação nos 

1°5 molares (setas). 
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A força de ativação foi determinada em 100 gramas para os quatro 

incisivos inferiores, confirmada com o dinamômetro (Figura 4). A ativação foi 

realizada incorporando ou acentuando a dobra de inclinação distai nos 

segmentos dos 105 molares inferiores de modo a criar uma distância entre o 

encaixe dos "brackets" dos incisivos e o arco metálico, em direção ao fundo de 

sulco da região inferior anterior. Ao inserir o arco retangular nos encaixes foi 

gerada uma força que, conforme citações da literatura20
·
27

·
92

·
97

, deve ser de 100 

gramas para o grupo dos incisivos inferiores ou 25 gramas para cada dente. O 

arco foi introduzido nos tubos dos molares e amarrado nos "brackets" dos 

incisivos inferiores com amarrilhos metálicos (1 8 ativação). 

Figura 4: Dinamômetro confirmando a força empregada (100 gramas) ao inserir o 

arco retangular nos "brackets" do aparelho. 

Esperou-se o prazo de 30 dias para a realização da 28 ativação, 

semelhante à primeira. Verificou-se com o dinamômetro a intensidade de força 
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ainda existente e incorporou-se mais força, quando necessário, de forma a 

manter constante as 100 gramas de força. 

Após mais 30 dias, a 38 ativação foi realizada da mesma forma das 

ativações anteriores (Figuras 5 e 6). Aguardou-se mais 30 dias e nova 

documentação com fotografias e radiografias foi realizada, fotografias somente 

intra-orais: frontal, lateral direita, lateral esquerda, oclusal inferior e anterior 

inferior somente dos incisivos inferiores, radiografias cefalométricas laterais e 

periapicais milimetradas dos 1 os molares e incisivos inferiores permanentes. 

Como forma de esperar uma situação mais estável do movimento 

dentário foram necessários mais 60 dias de controle após a última ativação 

(38
). Teve-se o cuidado de que, durante o período de 60 dias, uma consulta 

intermediária fosse realizada para verificar as condições do aparelho 

ortodôntico. 

Figura 5: Aspecto intra-oral frontal após o período de 90 dias de ativação. 
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Figura 6: Vista oclusal após o período de 90 dias de ativação. 

Transcorrido esse intervalo de tempo, nova documentação foi obtida 

incluindo modelos de gesso (final) , radiografias cefalométricas laterais, 

periapicais milimetradas dos 1 os molares e incisivos inferiores permanentes e 

diapositivos intra-orais a fim de completar o material necessário para iniciar as 

avaliações. 

O material completo consistiu de três conjuntos de fotografias em 

forma de diapositivos, sendo que após as ativações foram realizadas somente 

exposições intra-orais, mais especificamente, da região inferior. Dois pares de 

modelos de gesso, o primeiro (inicial) anterior à montagem do aparelho 

ortodôntico e o segundo (final) após o período de controle de 60 dias. As 

radiografias cefalométricas laterais foram em número de três: inicial, anterior à 

montagem do aparelho, uma intermediária após a 3a ativação e a final após o 
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período de controle. Radiografias periapicais milimetradas de 106 molares e 

incisivos inferiores permanentes, iniciais, intermediárias e finais, além do 

levantamento periapical completo de rotina, mais radiografia panorâmica e de 

punho e mão inicial. Uma ficha ou tabela de controle foi idealizada para 

anotações das ativações, e o período das documentações pré-estabelecidas 

para cada paciente da amostra (Quadro 1, página 49). 

As radiografias cefalornétricas foram obtidas segundo a técnica de 

Broadbent 18
, usando filmes montados em chassi provido de écrans 

intensificadores, grade antidifusora e um filtro de aluminio localizado sobre o 

chassi. Dessa forma, os pacientes eram manipulados em oclusão cêntrica com 

os lábios em repouso. 

O aparelho de raios x utilizado foi da marca Rotalix, com ampola 

Phillips, com a variação de 2 a 70 mA e 50 a 100 kV, com o qual as 

radiografias cefalométricas laterais foram realizadas com 70 miliamperes e 

70 kilovolts, com o tempo de exposição de 0,5 segundo. O posicionador foi do 

tipo B. F. Whemer, com 1,524 m de distância entre a fonte geradora de raios x 

e o plano sagital mediano do paciente. 

A revelação das radiografias foi feita pelo método 

tempo/temperatura, fixando-as após por 15 minutos, a seguir sendo lavadas 

em água corrente por 1 O minutos e depois secadas em ambiente sem poeira. 

De posse das radiografias cefalométricas laterais, para se conseguir 

maior fidelidade na avaliação, foram analisadas as distorções procurando 

padronizar o erro e conseguindo mais exatidão para as medições, pela 

execução de "templates". 
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Quadro 1: Documentação ortodôntica obtida durante as fases do experimento. 

FASE 
INICIAL 

APÓS A 38ATIVAÇÃO APÓS CONTROLE DE 

(90 DIAS) 60 DIAS 

DOCUMENTAÇÃ 

DIAPOSITIVOS 
X 

EXTRA-ORAIS 

DIAPOSITIVOS 
X X X 

INTRA-ORAIS 

MODELOS DE 
X X 

GESSO 

LEVANTAMENTO 

PERIAPICAL X 

COMPLETO 

RADIOGRAFIAS 

MILIMETRADAS X X X 

RADIOGRAFIA 

CEFALOMéTRICA 
X X X 

RADIOGRAFIA 

PANORÂMICA 
X X 

RADIOGRAFIA DE 

PUNHO E MÃO 
X X 

As radiografias cefalométricas laterais foram traçadas conforme a 

técnica utilizada no Curso de Pós-Graduação em Ortodontia da UFRJ, 

utilizando os seguintes pontos, linhas e planos: 
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-PontoS (sela turca) 

Ponto situado no centro geométrico da sela turca, determinado pela 

sua representação radiográfica. 

-Ponto N (Násio) 

Ponto mais anterior da sutura frontonasal, visto lateralmente. 

- Ponto A (Sub espinhal) 

Ponto localizado no plano sagital mediano onde a borda inferior da 

espinha nasal anterior encontra a cortical frontal do processo alveolar em sua 

curvatura anterior. 

-Ponto B (Supra mentoniano) 

Ponto mais profundo na curvatura anterior do processo alveolar da 

mandíbula entre o ponto infradentário e o pogõnio, em relação ao plano sagital 

mediano. 

-Ponto Go (G6nio) 

Ponto externo no ângulo mandibular, localizado pela bissetriz do 

ângulo formado pela tangente da borda posterior do ramo ascendente com a 

tangente da borda inferior da mandíbula. 

-Ponto Me (Mentoniano) 

Ponto mais inferior da sínfise mandibular. 

- Ponto 11 ( incisivo inferior) 

Ponto determinado na borda do incisivo inferior mais extruído. 

-PontoS' 11 

Ponto da borda do incisivo inferior projetado na linha S. 

- Ponto 11 (incisivo superior) 

Ponto determinado na borda do incisivo superior mais extruído. 



(GoMe). 

-PontoS' 11 

Ponto da borda do incisivo superior projetado na linha S. 

-PontoS" 
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Ponto localizado quando a linha S cruza o plano mandibular 

-Linha SN 

Linha de referência que une os pontos Se N. 

-Linha NA 

União dos pontos N e A. 

-Linha NB 

União dos pontos N e B. 

-LinhaS 

Linha perpendicular à linha SN com origem em S. 

- Longo eixo do incisivo inferior 

Linha que passa da borda incisal ao ápice do incisivo inferior numa 

vista lateral. 

- Plano oclusal 

Plano que passa pela metade da altura das cúspides dos primeiros 

molares permanentes e pela metade da sobremordida dos incisivos centrais, 

segundo a imagem da radiografia cefalométrica lateral. 

-Plano mandibular (GoMe) 

Plano formado pela união dos pontos Go e Me, segundo a imagem 

da radiografia cefalornétrica lateral. 

As medidas angulares, em número de sete, e lineares, em número 

de quatro, utilizadas neste estudo a partir das linhas e planos selecionados, 

são as seguintes: 



a) Medidas angulares: 

-SNA 

Ângulo formado pela união da linha SN com NA. 

- SNB 

Ângulo formado pela união da linha SN com NB. 

-ANB 

Ângulo determinado pela intersecção das linhas NA e NB. 

- SN.GoMe 
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Ângulo determinado pela intersecção do plano mandibular e a linha 

sela-násio. 

- SN. plano oclusal 

Ângulo determinado pela intersecção do plano oclusal e a linha 

sela-násio. 

- 1.GoMe 

Ângulo formado pela intersecção do longo eixo do incisivo inferior 

com o plano mandibular. 

- 1.NB 

Ângulo formado pela intersecção do longo eixo do incisivo inferior 

com a linha NB. 

b) Medidas lineares 

-11-NB 

Distância linear da borda do incisivo inferior na sua porção mais 

vestibular até a linha NB. 
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-11-GoMe 

Distância linear da borda do incisivo inferior até o plano mandibular. 

- S-S' 11 

Distância linear do pontoS até o ponto da borda do incisivo inferior 

projetado na linha S. 

- S-S" 

Distância linear do ponto S até o ponto em que a linha S cruza o 

plano mandibular. 

- S' 11- S' 11 

Distância linear que determina a sobremordida a partir dos pontos 11 

e 11 projetados na linha S. 

A fim de se obter mais uma medida para avaliação da sobremordida 

dos pacientes, foram determinados dois pontos situados na borda incisa! dos 

incisivos superiores (S' 11) e inferiores (S' 11), na radiografia cefalornétrica 

lateral. Os pontos foram projetados sobre a linha S e, a partir da medida 

desses, foi determinada de forma linear a quantidade de sobremordida na 

radiografia. 

Com a utilização de tais pontos, linhas, planos e conseqüentemente 

medidas angulares e lineares, foram idealizados os traçados cefalornétricos 

pàra os propósitos do estudo (Figura 7, 8 e 9, página 54 e 55). Como 

convenção o traçado em cor preta corresponde ao inicial, o traçado em cor 

azul refere-se ao traçado intermediário e o traçado em cor vermelha 

representa o último registro realizado (final). 
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Figura 7: Modelo do traçado cefalométrico inicial utilizado para pesquisa, 

mostrando pontos, linhas e planos (SN, NA, NB, linha S, longo eixo do 

incisivo inferior, plano oclusal, plano mandibular). 



Figura 8: Modelo do traçado cefalométrlco intermediário. 

Figura 9: Modelo do traçado cefalométrlco final. 
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I 
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Para análise dos traçados e medições foi utilizado o transferidor de 

180°, uma régua de aço de 15 em e esquadros de 90° e 45°. Os valores foram 

corrigidos para mais quando superiores ou iguais a 0,5° ou 0,5 mm, e para 

menos quando inferiores a 0,5° e 0,5 mm. 

Além da coleta e interpretação dos dados cefalométricos obtidos, 

foram realizadas superposições parciais mandibulares, sobre os traçados: 

inicial, intermediário e final, para observar os movimentos dentários inferiores, 

utilizando como registro o contorno cortical interno da sinfise mandibular e 

mantendo as linhas SN paralelas entre sí 14 (Figura 10). 

Figura 1 O: Modelo da superposiçao parcial da mandfbula, com registro na face 

interna da sfnflse mandibular. 

Os traçados de superposição parcial foram feitos para verificar os 

movimentos dentários nas arcadas inferiores, sendo mais uma forma de 

avaliação da eficiência da mecânica empregada. 
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As radiografias milimetradas dos incisivos inferiores foram 

examinadas por comparação a fim de detectar e quantificar a ocorrência de 

absorções radiculares durante o período de ativações. Determinou·se um grau 

para cada paciente, grau zero quando não ocorreu nenhuma alteração na 

anatomia do ápice radicular dos incisivos inferiores e grau um quando foi 

verificada tal alteração. Os dados foram anotados e inseridos em urna tabela 

para comparação. 

Os modelos de gesso foram estudados de duas maneiras. A 

primeira, por meio da medição do espaço presente (da face mesial de 1° molar 

permanente inferior de um lado ao outro da arcada), do espaço requerido e, 

conseqüentemente, da discrepância dentoalveolar (positiva, nula ou negativa) 

diretamente sobre os mesmos, para todos os pacientes da amostra. Nos casos 

de dentição mista foi usado o método de Tanaka·Johnston. 

A segunda para quantificar a intrusão dos incisivos inferiores. Os 

modelos iniciais e finais foram fotografados de tal forma que as medidas nas 

fotografias fossem compatíveis com as medidas reais dos modelos de gesso. 

Para isso, padronizou·se a posição da câmera fotográfica e dos modelos de 

gesso, sendo todas as exposições fotográficas obtidas da mesma forma, 

(fotografias em papel de tamanho 9 em x 12 em, com amplitude de 6.8, 

diafragma em 22, velocidade em 60 e "flash" em 12 horas), possibilitando as 

medições. 

Para verificar a quantidade de intrusão conseguida os modelos 

inferiores foram fotografados de frente. Utilizou·se como referência o vértice 

das cúspides vestibulares dos 206 molares temporários ou dos 206 pré·molares, 

conforme o caso. Dessa forma, foi traçada uma reta na fotografia unindo as 

cúspides dos dentes posteriores e determinando, em milímetros, a quantidade 
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de extrusão dos incisivos inferiores na. fotografia inicial e a quantidade de 

movimento dentário de intrusão sobre a fotografia final (Figura 11 ). 

Figura 11: Aspectos frontais dos modelos inferiores inicial (1) e final (2) mostrando 

o grau de intrusão dos incisivos inferiores (caso n° 7). 

Para verificar a ocorrência de projeção ou retrusão dos incisivos, os 

modelos inferiores inicial e final foram fotografados em uma vista oclusal e 
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estabelecida uma linha que passa na face distai dos 205 pré-molares ou 

205 molares decíduos e, a partir dessa linha, uma perpendicular foi traçada até 

a borda incisa! do incisivo inferior mais projetado para o lado vestibular. 

Realizadas as fotografias iniciais e finais, os dados foram confrontados e as 

diferenças estabelecidas (positiva, nula ou negativa), informando se houve 

projeção ou retrusão dos incisivos (Figura 12). 

Figura 12: Modelos inferiores inicial e final mostrando a movimentação ântero

-posterior dos incisivos (caso n° 7). 

I • 

. ·'-L. 
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Após a avaliação completa da documentação final, os pacientes, 

foram encaminhados para tratamento ortodôntico complementar visto que, até 

aquele momento, as intervenções haviam sido realizadas somente na arcada 

inferior. O tipo de maloclusão selecionada para amostra, logicamente, 

necessitava do tratamento total, como foi explicado anteriormente aos 

responsáveis pelos pacientes. 

4.3 Tratamento estatístico 

Para avaliar a efetividade do tratamento com o arco de intrusão 

inferior, foram analisadas as medidas cefalométricas de cada fase do 

tratamento. 

A utilização de dezesseis casos suportou o estudo, que se propôs a 

ser uma investigação clínica dos movimentos ortodônticos de intrusão, 

portanto utilizando-se de análises estatísticas para avaliar as possíveis 

alterações com o tratamento. 

O estudo foi caracterizado pela observação de diversas variáveis 

respostas, onze variáveis dependentes numéricas (quatro lineares e sete 

angulares) sujeitas ao tratamento em questão. A pequena amostragem, de 

somente dezesseis indivíduos, sugeriu uma análise isolada para cada variável, 

isto é, buscaram-se os efeitos do tratamento para cada variável, sem explorar 

as inter-relações entre as variáveis respostas. 

As características do estudo sugeriram dois tipos de análise 

estatistica: uma para a avaliação dos efeitos do tratamento em cada variável, 

considerando-se as diferenças entre os períodos ponderados, e outra para 
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avaliar se os efeitos observados eram diferentes entre pacientes com dentição 

mista e permanente. A diferença básica entre as duas análises era que, na 

primeira, os dezesseis indivíduos contribuíram com dois valores, um para cada 

período, caracterizando um estudo pareado. Na segunda análise, foram 

comparadas as diferenças entre dois períodos para os grupos considerados 

(dentição mista ou permanente) com oito indivíduos em cada grupo, 

caracterizando uma análise não pareada. 

Os dados cefalométricos foram submetidos as seguintes análises 

estatísticas: 

- Estatísticas descritivas das medidas cefalométricas angulares e 

lineares (média, desvio-padrão, mínimo, 1° quartil, mediana, 3° quartil, máximo, 

moda) a fim de verificar as alterações das medidas, quantificando os efeitos do 

tratamento e auxiliando na interpretação dos diagramas em caixas ("box-plot") 

idealizados; 

- Teste de Wilcoxon - aplicado para comparação das medidas 

cefalométricas angulares e lineares dos dezesseis indivíduos, entre as 

radiografias intermediária e inicial, e entre as radiografias final e inicial. Tais 

comparações conduzem ao tratamento dos dados utilizando procedimentos 

menos restritivos. Para dar mais generalidade aos resultados utilizou-se testes 

não paramétricas, que não supõem um modelo teórico associado as 

observações. Mais comumente, utiliza-se a média, cujo teste é conhecido 

como "f de Students pareado. O teste alternativo não paramétrica a ser 

aplicado é o teste de Wilcoxon. Pois deve ser compreendido que a 

necessidade de distribuição de probabilidade surge do fato de se estar 

trabalhando com amostras; 
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-Teste de Mann-Whitney- aplicado para permitir a comparação da 

diferença entre as medidas cefalométricas angulares e lineares para dentição 

mista e permanente. Nessa situação, teve-se duas amostras independentes, 

representando as duas dentições, com oito pacientes em cada. Um teste não 

paramétrico alternativo ao teste "t" com essas caracteristicas foi então 

selecionado. 



5 RESULTADO 

Os dados coletados da amostra e os resultados obtidos pela 

manipulação dos mesmos são apresentados em tabelas. 

Inicialmente, seguem seis tabelas, as duas primeiras, para medidas 

angulares e lineares, procurando caracterizar os valores iniciais através do 

cálculo de estatísticas descritivas, as outras quatro se referem as diferenças 

entre as medidas angulares e lineares nos três períodos radiografados. 

Nas Tabelas 1 e 2, página 66, estão representadas as estatísticas 

descritivas, ou seja, a média, o desvio-padrão, o mínimo, 1° quartil, mediana, 

3° quartil e máximo, bem como a moda das medidas cefalométricas angulares 

(em graus), SNA, SNB, ANB, SN.Ocl., SN.GoMe, 1.NB, 1.GoMe e lineares (em 

milímetros), 11-NB, 11-GoMe, S-S' 11, S-S" iniciais dos dezesseis pacientes. 

Nas Tabelas 3 e 4, página 67, estão representadas as diferenças 

entre as medidas cefalométricas angulares e lineares intermediárias e iniciais 

dos dezesseis pacientes. 

Nas Tabelas 5 e 6, página 68, estão representadas as diferenças 

entre as medidas cefalométricas angulares e lineares finais e iniciais dos 

dezesseis pacientes. 
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Nas quatro tabelas a seguir, os resultados, a partir da aplicação do 

teste de Wilcoxon, mostram as comparações entre as medidas cefalométricas 

angulares e lineares. 

Nas Tabelas 7 e 8, página 69, foram distribuídas as comparações 

das medidas cefalométricas angulares e lineares, intermediárias e iniciais, 

mostrando as diferenças positivas, negativas e empates, estatística de teste 

(Z), p-valor e as conclusões estatísticas dos dezesseis pacientes. 

Nas Tabelas 9 e 10, página 70, foram relatadas as comparações 

das medidas cefalométricas angulares e lineares finais e iniciais, mostrando as 

diferenças positivas, negativas e empates, estatística de teste (Z), p-valor e as 

conclusões estatísticas dos dezesseis pacientes. 

Da mesma forma, as quatro seguintes tabelas apresentam os 

resultados com a aplicação do teste de Mann-Whitney. 

Nas Tabelas 11 e 12, páginas 71 e 72 respectivamente, constam a 

comparação da diferença entre as medidas cefalométricas angulares e 

lineares intermediárias e iniciais, mostrando a média, o desvio-padrão, 

estatística de teste (Z), p-valor e as conclusões, na dentição mista e 

permanente. 

Nas Tabelas 13 e 14, páginas 73 e 74 respectivamente, constam a 

comparação da diferença entre as medidas cefalométricas angulares e 

lineares finais e iniciais, mostrando a média, o desvio-padrão, estatística de 

teste (Z), p-valor e as conclusões, na dentição mista e permanente. 

Na Tabela 15, página 75, está apresentado o grau ou quantidade de 

sobremordida em milimetros, nas radiografias cefalométricas laterais inicial, 

intermediária e final dos dezesseis pacientes. O grau de sobremordida foi 
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determinado pela medida linear do ponto S' 11 até S' 11,ou seja, a distância da 

borda do incisivo inferior até a borda do incisivo superior projetados na linha S. 

As últimas cinco tabelas representam medições realizadas sobre os 

modelos de gesso, fotografias e radiografias periapicais milimetradas dos 

dezesseis pacientes analisados. 

Nas Tabelas 16 e 17, páginas 76 e 77 respectivamente, estão 

apresentadas as discrepâncias do arco inferior medidas nos modelos de gesso 

iniciais e finais dos dezesseis pacientes. 

Na Tabela 18, página 78, está representada a quantidade de 

movimento dentário de intrusão inferior, a partir da análise das fotografias 

frontais 9 em x 12 em dos modelos de gesso iniciais e finais. 

Na Tabela 19, página 79, está representada a variação ântero

-posterior da posição dos incisivos inferiores em milímetros, a partir da análise 

das fotografias 9 em x 12 em dos modelos de gesso inferiores iniciais e finais. 

Na Tabela 20, página 80, consta a análise das radiografias 

periapicais milimetradas dos incisivos inferiores, a fim de se verificar a 

ocorrência de modificações nos ápices das raízes (absorções). 

A avaliação dos resultados das superposições parciais foi a 

seguinte: Todos os casos apresentaram intrusão dos incisivos inferiores, 

quatro pacientes (nos 1, 11, 13 e 15) mostraram leve projeção e seis casos 

(nos 2, 3, 6, 7, 8 e 14) apresentaram retrusão. Em seis casos (nos 4, 5, 9, 10, 12 

e 16) não verificou-se o movimento ãntero-posterior nas superposições. 



Tabela 1: Valores estatísticos das medidas cefalométricas 
angulares iniciais dos 16 pacientes 

Estatistlcas Medidas Angulares (graus) 
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Descritivas SNA I SNB I ANB I SN.Ocl ISN.GoMe I 1.NB 11.GoMe 
Média 81,81 76,19 5,63 16,19 34,69 28,31 

Desvio-padrão 4,05 3,51 1,03 4,15 5,69 3,89 

Minlmo 75,0 70,0 4,0 10,0 25,0 24,0 

1° quartll 00,0 74,0 5,0 13,5 30,0 25,0 

Mediana 81,5 76,0 5,5 15,0 34,5 28,5 

ao quartll 84,0 79,0 6,5 20,0 40,0 31,0 

Máximo 91,0 84,0 7,0 24,0 45,0 35,0 

Moda 81,0 76,0 5,0 15,0 40,0 25,0 

Tabela 2: Valores estatísticos das medidas cef1. 
lométricas lineares iniciais dos 16 pacientes 

Estatísticas 

Descritivas 
Média 
Desvio-padrão 
Mínimo 
1 o quartll 
Mediana 
3° quartil 
Máximo 
Moda 

Medidas lineares (mm) 

11-NB I 11-GoMe I S-S'Ii I 
6,31 42,31 72,13 
1,62 4,27 4,50 

3,0 35,0 63,0 
5,0 39,0 71 ,O 
6,0 43,0 71,5 
7,0 45 ,5 73,5 

10,0 49,0 83,0 
5,0 43 ,0 71,0 

S-S" 
81 '13 

5,15 
70,0 
78,5 
81 ,O 
84,5 
89,0 
78,0 

96,44 

3,93 

87,0 

94,0 

97,0 

99,5 

102,0 

96,0 



Tabela 3: llfera IÇ8S dos valores das inecldas cefalanétricas 
angLJares irten reciárias e iniciais. 

Estatisticas 

Desaitivas SNA 1.GoMa 

Nlêcla -0,25 0,25 -O,CB 

Desviopactão O,ffi O,ffi 3,28 

Pttrirm -1,0 -1,0 -5,0 
1°cpnl -1,0 0,0 -2,5 

Mecla1a -0,5 0,0 -1,0 -1,0 
~cpnl 0,5 1,0 2,0 1,5 
Máxino 1,0 2,0 6,0 6,0 
Mxta -1,0 0,0 1,0 -1,0 

Tabela 4: Diferenças dos valores das medidas 
cefalométricas lineares intermediárias 
e iniciais. 

Estatísticas 

Descritivas 
Média 
Desvio-padrão 
Minimo 
1° quartil 
Mediana 
3° quartil 
Máximo 
Moda 

Diferenças entre as medidas lineares (mm) 

11-NB I 11-GoMe I S-5'11 I S-S" 
-1,06 -2,69 3,31 0,63 
0,93 1,01 1,40 1,86 
-3,0 -5,0 1,0 -2,0 
-2,0 -3,0 2,5 -1,0 
-1,0 -2,5 3,0 0,0 
0,0 -2,0 4,0 2,0 
0,0 -1 ,O 6,0 4,0 

-1,0 -2,0 3,0 0,0 
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Tabela 5: Diferenças dos valores das medidas cefalométricas 
angulares finais e iniciais. 

Estatísticas 

Descritivas 
Méda 
Desvio-padrão 
f.tnimo 
1° quartil 
Mediana 
~quartil 

Máximo 
Moda 

Diferanças entre as medidas angulares (graus) 

SNA I SNB I ANB I SN.Ocl I SN.GoMe I 1.NB I1.GoMe 
.0,31 -0,06 -0,25 2,43 0,38 1 ,31 1 ,06 
0,95 0,68 0,86 1,50 1 ,36 3,87 2,93 
-2,0 -1,0 -2,0 0,0 -2,0 -5,0 -2,0 
~~ .Q~ ~~ 1~ ~~ ~~ ~~ 

.0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 1 ,O 0,0 
0,5 0,0 0,0 3,0 2,0 4,5 3,5 
1 ,O 1 ,O 1 ,O 6,0 2,0 8,0 8,0 

-1 ,O 0,0 0,0 3,0 2,0 -2,0 -1 ,O 

Tabela 6: Diferenças dos valores das 
medidas cefalométricas lineares 
finais e iniciais. 

Estatísticas Diferenças entre as medidas lineares (mm) 

Descritivas 11-NB I 11-GoMe I S-S'I1 I S-S" 
Média -1 '18 -3,00 3,63 1 '13 
Desvio-padrão 0,75 1,09 1,31 2,06 
Minimo -3,0 -6,0 2,0 -2,0 
1° quartil -1,5 -3,5 3,0 -1 ,O 
Mediana -1,0 -3,0 3,5 1 ,O 
3° quartil -1 ,O -2,0 4,0 3,0 
Máximo 0,0 -2,0 7,0 5,0 
Moda -1,0 -2,0 4,0 1 ,O 
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Tabela 7: Comparação das medidas cefalométricas angulares 
intennediárias e iniciais. 

Teste de Wilcoxon 

Estatrstlcas Medidas cefalométrlcas angulares 

SNA I SNB I ANB I SN.Ocl I SN.GoMe I 1.NB ]1.GoMe 

Diferenças positivas 4 6 1 14 7 7 

Posto médio 6,50 5,25 5,50 7,50 6,14 8,93 

Diferenças negativas 8 3 9 o 5 9 

Posto médio 6,50 4,50 5,50 1,00 7,00 8,17 

Empates 4 7 6 2 4 o 

Estatrstlca de teste (Z) 1,059 1,125 2,293 3,327 0,353 0,310 

p-valor 0,2896 0,2604 0,0218 0,0009 0,7241 0,7564 

Conclusão NS NS s AS NS NS 

Tabela 8: Comparação das medidas cefalomé
tricas lineares intermediárias e iniciais 

Teste de Wilcoxon 

Estatísticas Medidas cefalométricas lineares 

11-NB lt1-GoMe I S-5'11 I S-S" 

Diferenças positivas o o 16 7 

Posto médio 1,00 1,00 8,50 8,07 

Diferenças negativas 11 16 o 5 

Posto médio 6,00 8,50 1,00 4,30 

Empates 5 o o 4 

Estatrstica de teste (Z) 2,978 3,542 3,542 1,412 

p-valor 0,0029 0,0004 0,0004 0,1579 

Conclusão AS AS AS NS 

Nota: NS = Não significativo {p>0,05) 
S = Significativo {p<0,05) 
AS= Altamente significativo {p<0,01) 

6 
9,17 

9 
7,22 

1 

0,312 

0,7550 

NS 
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Tabela 9: Comparação das medidas cefalométricas angulares 
finais e iniciais. 

Teste de Wilcoxon 

Estatisticas Medidas cefalométricas angulares 

SNA I SNB I ANB I SN.Ocl I SN.GoMe I 1.NB 11.GoMe 

Diferenças positivas 4 3 3 14 7 9 
Posto médio 6,00 4,00 4,50 7,50 7,79 9,00 

Diferenças negativas 8 4 6 o 5 6 
Posto médio 6,75 4,00 5,25 1,00 4,70 6,50 

Empates 4 9 7 2 4 1 

Estatística de teste (Z) 1,216 0,423 1,125 3,327 1,255 1,221 

p-valor 0,2240 0,6726 0,2604 0,0008 0,2094 0,2220 

Conclusão NS NS NS AS NS NS 

Tabela 10: Comparação das medidas cefalomé
tricas lineares finais e iniciais. 

Teste de W ilcoxon 

Estatísticas M ed idas cefa lo m étrlc as lln e ares 

11-NB 111-G oM e I S -S'I1 I S-S" 

D I f e r e n ç as p o sltlv as o o 16 10 
Posto m éd lo 1,00 1,00 8,50 9,25 

D i f e r e n ç as n e g a ti v as 14 16 o 5 
Posto médio 7,50 8,50 1,00 5,50 

Empates 2 o o 

Estatística de teste (Z) 3,327 3,542 3,542 1,875 

p-valor 0,0008 0,0004 0,0004 0,0608 

Conclusio AS AS AS NS 

No ta: NS =Não significativo (p>O,OS) 
S = Significativo (p<O,OS) 
AS= Altamente significativo (p<0,01) 

8 
11,43 

8 
5,56 

o 

1,241 

0,2146 

NS 
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Tabela 11: Comparação da diferença entre as medidas cefalomé
tricas angulares intermediárias e iniciais nas dentições 
mista e pennanente. 

Teste de Mann-Whitney 

Medida Diferença entre as 
Cefalométrica Dentição medidas cefalométrlcas 

Angular Média I DP 
Mista -0,38 0,92 

SNA 
Permanente -0,13 0,84 

Mista 0,13 0,99 

SNB 
Permanente 0,38 0,74 

Mista -0,50 0,76 

ANB 
Permanente -0,50 0,54 

Mista 2,25 1,75 

SN.Ocl 
Permanente 2,13 0,84 

Mista -0,13 2,17 

SN.GoMe 
Permanente 0,25 1,04 

Mista -0,63 2,88 

1.NB 
Permanente 0,38 4,34 

Mista -0,38 3,25 

1.GoMe 
Permanente 0,25 3,50 

Notas: 1) DP = Desvto-padrAo 
2) AS =Altamente significativo (p<0,01) 

S = SignifiCativo (p<0,05) 
NS = NAo significativo (p>0,05) 

Estatística 
de p-valor Conclusão 

teste (Z) 

0,628 0,5302 NS 

0,727 0,4673 NS 

0,179 0,8577 NS 

-0,054 0,9565 NS 

0,431 0,6664 NS 

0,317 0,7510 NS 

0,212 0,8320 NS 



Tabela 12: Comparação da diferença entre as medidas cefalomé
tricas lineares intermediárias e iniciais nas dentições 
mista e permanente. 

Teste de Mann-Whitney 

Medida Diferença entre as Estatfstica 
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Cefalométrlca Dentlçlo medidas cefalométrlcas de p-valor Concluslo 
linear Média I DP 

Mista -1,00 0,76 

11-NB 
Permanente -1,13 1,13 

Mista -2,38 0,92 

!f-GoMe 
Permanente -3,00 1,07 

Mista 3,00 1,07 

S-S'If 
Permanente 3,63 1,69 

Mista 1,13 1,64 

S-S" 
Permanente 0,13 2,03 

Notas: 1) DP = OesVIO-padrêo 
2) AS = Altamente significativo (p<0,01) 

S = Signifteativo (p<O,OS) 
NS = Não significativo (p>O,OS) 

teste (Z) 

-0,055 0,9559 NS 

-1,115 0,2647 NS 

0,754 0,4510 NS 

-1,066 0,2864 NS 



Tabela 13: Comparação da diferença entre as medidas cefalomé
tricas angulares finais e iniciais nas dentições mis
ta e permanente. 

Teste de Mann-Whitney 

Medida Diferença entre as Estatistica 
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Cefalométrlca Dentição medidas cefalométricas de p-valor !Concluslo 
Angular Média I DP 

Mista -0,13 0,84 

SNA 
Permanente -0,50 1,07 

Mista 0,13 0,64 

SNB 
Permanente -0,25 0,71 

Mista -0,25 1,04 

ANB 
Permanente -0,25 0,71 

Mista 2,38 1,85 

SN.Ocl 
Permanente 2,50 1,20 

Mista 0,13 1,36 

SN.GoMe 
Permanente 0,63 1,41 

Mista 0,38 3,82 

1.NB 
Permanente 2,25 3,96 

Mista 0,50 2,33 

1.GoMe 
Permanente 1,63 3,50 

Notas: 1) DP = DesVIO-padrão 
2) AS = Altamente significativo (p<0,01) 

S = Significativo (p<0,05) 
NS = Não significativo (p>0,05) 

teste (Z) 

-0,780 0,4353 NS 

-1,054 0,2915 NS 

-0,055 0,9554 NS 

0,441 0,6594 NS 

0,812 0,4164 NS 

0,738 0,4602 NS 

0,644 0,5195 NS 



Tabela 14: Comparação da diferença entre as medidas cefalomé
tricas lineares finais e iniciais nas dentições mista e 
permanente. 

Teste de Mann-Whitney 

Medida Diferença entre as Estatfstica 
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Cefalométrlca Dentição medidas cefalométrlcas de p-valor ~onclusio 

linear Média 1 DP 
Mista -1,25 0,46 

11-NB 
Permanente -1,13 0,99 

Mista -2,88 0,84 

11-GoMe 
Permanente -3,13 1,36 

Mista 3,25 0,89 

S-S'if 
Permanente 4,00 1,60 

Mista 1,63 1,92 

S-S" 
Permanente 0,63 2,20 

Notas: 1) DP = DesVIO-padrão 
2) AS= Altamente significativo (p<0,01) 

S = Significativo (p<0,05) 
NS = Nao significativo (p>0,05) 

teste (Z) 

0,545 0,5852 NS 

-0,055 0,9556 NS 

0,815 0,4150 NS 

-0,908 0,3634 NS 
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Tabela 15: Determinação do grau de sc;>bremordida (em mm) nas radiografias 

inicial, intermediária e final pelos pontos S' 11 e S' 11. 

PACIENTE INICIAL INTERMEDIÁRIA FINAL DIFERENÇA 

(No) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 8,0 o 2,5 5,5 

2 9,0 6,0 6,0 3,0 

3 10,0 7,0 8,0 2,0 

4 10,5 9,5 8,0 2,5 

5 5,0 1,0 -1,0 6,0 

6 8,0 6,0 5,0 3,0 

7 7,0 5,0 5,0 2,0 

8 9,5 7,5 7,5 2,0 

9 6,5 3,5 2,5 4,0 

10 6,0 4,0 3,0 3,0 

11 7,5 2,5 5,0 2,5 

12 4,0 1,0 1,5 2,5 

13 7,0 4,0 2,5 4,5 

14 7,0 5,0 5,0 2,0 

15 8,0 5,0 5,0 3,0 

16 7,0 3,0 3,5 3,5 

Média 7,5 4,37 4,32 3,18 
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Tabela 16: Valores (em mm) das discrepâncias do arco inferior no modelo 

inicial 

PACIENTE ESPAÇO ESPAÇO DISCREPÂNCIA 
REQUERIDO PRESENTE DE MODELO 

(No) (mm) (mm) (mm) 

1 69 75 6,0 

2 69 68 -1 o 
' 

3 66,5 * 70 3,5 

4 73 * 73 o 

5 62 61,5 -0,5 

6 71 * 73 2,0 

7 65 66,5 1,5 

8 72 * 73 1,0 

9 65 64,5 -0,5 

10 73 * 71 -2,0 

11 69 68 -1,0 

12 68 66,5 -1,5 

13 65 62 -3,0 

14 76 73 -3,0 

15 69 * 67 5 
' 

-1,5 

16 67 69 2,0 

NOTA: * Predição de espaço para dentição mista. 
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Tabela 17: Valores (em mm) das discr~pãncias do arco inferior no modelo 

final. 

PACIENTE ESPAÇO ESPAÇO DISCREPÂNCIA 
REQUERIDO PRESENTE DE MODELO 

(No) (mm) (mm) (mm) 

1 89 76 7,0 

2 69 67 -2,0 

3 66,5* 71 4,5 

4 73 * 73 o 

5 62 63 1,0 

6 71 * 72,5 1,5 

7 65 66,5 1,5 

8 72 * 73 1,0 

9 65 65,5 0,5 

10 73 * 71,5 -1,5 

11 89 70,5 1,5 

12 88 66,5 -1,5 

13 65 64 - 1,0 

14 76 75 -1 o 
' 

15 69 * 68 -1,0 

16 67 70 3,0 

NOTA: * Predição de espaço para dentição mista. 
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Tabela 18: Valores (em mm) da quantidade de movimento dentário de 
intrusão por comparação ·das fotografias frontais dos modelos 
inicial e final. 

PACIENTE INICIAL FINAL DIFERENÇA 

(No) (mm) (mm) (mm) 

1 2,5 o 2,5 

2 6,0 3,0 3,0 

3 4,5 3,0 1,5 

4 3,0 2,0 1,0 

5 4,0 -2,0 6,0 

6 4,5 2,5 2,0 

7 2,5 1,0 1,5 

8 4,5 2,5 2,0 

9 2,5 1,5 1,0 

10 3,0 0,5 2,5 

11 4,5 1,0 3,5 

12 1,5 -3,0 4,5 

13 2,5 -1,0 3,5 

14 3,0 1,5 1,5 

15 2,5 1,0 1,5 

16 3,5 o 3,5 

Média 3,40 0,84 2,56 
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Tabela 19: Valores (em mm) da quantidade de movimentação do incisivo 

inferior no sentido ãntero-posterior, nas fotografias oclusais dos 

modelos iniciais e finais. 

Fotografia oclusal Fotografia oclusal Movimentação do 
PACIENTE 

inicial final incisivo inferior 

(No) (mm) (mm) 
(mm) 

1 26,5 27,5 + 1,0 

2 23 22 - 1,0 

3 24,5 24 -0,5 

4 26,5 26,5 o 
5 21 21 o 

6 27,5 27 -0,5 

7 25,5 24,5 - 1,0 

8 28 27,5 -0,5 

9 23 23 o 
10 26 25 - 1,0 

11 25,5 26 + 0,5 

12 23,5 23,5 o 
13 22 23 + 1,0 

14 28 27,5 -0,5 

15 24,5 24,5 o 
16 24 25 + 1,0 

Média 24,93 24,84 - 1,5 



80 

Tabela 20: Valores (em graus) da análise das radiografias periapicais 

milimetradas dos incisivos inferiores para verificação de 

absorções radiculares. 

N°DOCASO 
RADIOGRAFIA RADIOGRAFIA RADIOGRAFIA 

INICIAL INTERMEDIÁRIA FINAL 

1 o 1 1 

2 o 1 1 

3 o o o 
4 o o o 
5 o o o 
6 o o o 
7 o o o 
8 o o o 
9 o o o 
10 o o o 
11 o o o 
12 o o o 
13 o 1 1 

14 o o o 
15 o o o 
16 o o o 



6 DISCUSSÃO 

Como meio de verificar se os objetivos do tratamento proposto foram 

ou não alcançados com relação à real intrusão dos incisivos inferiores, ou 

ainda, se movimentos indesejáveis como projeção e verticalização (retro

-inclinação) desses dentes ocorreram, foram realizadas medições em traçados 

cefalométricos, modelos de gesso e fotografias. 

A correção da sobremordida exagerada é um dos objetivos 

primários do tratamento ortodôntico. A sobremordida tem sido considerada 

comum nas maloclusões e difícil de ser tratada com sucesso 48
•
115

• O grau de 

transpasse vertical varia muito, e é uma das mais comuns e precoces 

manifestações da maloclusão 24
•
45

•
89

. 

O conceito de intrusão dos dentes é ainda discutido 88
•
128

. Algumas 

investigações sugerem que intrusão é impraticável, ou ainda, não apresenta 

estabilidade após a correção. Outros relatam que tal movimento dentário é 

possivel no arco superior, mas não no inferior. Os estudos histológicos 

evidenciam intrusão de ambos, dentes anteriores superiores e inferiores26
•
27

·
74

. 
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Alguns investigadores 36
•
88 concluíram que a extrusão dos dentes 

posteriores e a inclinação dos incisivos, mais do que a própria intrusão, são 

responsáveis por grande parte da correção da sobremordida. 

Há considerável controvérsia sobre o tratamento da sobremordida, 

especialmente quando o paciente exibe um padrão facial vertical 36
. Schudy 104 

afirma que na quase totalidade dos casos, a extrusão de pré-molares e 

molares, com rotação e abertura do plano mandibular seria o tratamento de 

escolha. Ricketts 97 tem defendido o tratamento da sobremordida através da 

intrusão dos incisivos, particularmente dos inferiores. 

A amostra selecionada, composta de indivíduos portadores de 

maloclusão Classe 11, Divisão 1 de Angle, permitiu o estudo da intrusão dos 

incisivos inferiores, bem como de outras alterações decorrentes da mecânica 

utilizada no experimento. Na análise não foi considerado o sexo dos pacientes, 

pois segundo Engel & cols36
, Fleming 40

, Herness57
, Me Fadden & cols74

, Otto & 

cols88 e Simons & Joondeph 113 não existe diferença estatisticamente 

significativa entre as idades de 8 a 20 anos para essa variável. Outros 

estudos 13
•
36 julgam e dividem as amostras com base na idade, principalmente 

em pacientes jovens, com potencial de crescimento e em idade adulta, 

portanto, sem a presença da variável crescimento. Estudos de Otto, Engel & 

Anholm 88 mostram que a intrusão em crianças e adultos é perfeitamente 

possível. 

Na presente pesquisa, foram analisados somente indivíduos com 

potencial de crescimento, sendo possível que o verdadeiro movimento de 

intrusão dos incisivos tenha sido mascarado pelo crescimento vertical e/ou 

horizontal da mandíbula, bem como de todo o complexo crâniofacial. 



83 

A divisão da amostra em grupos com dentição mista e permanente 

jovem (sem a presença dos 306 molares na cavidade bucal) objetivou apenas a 

análise de uma variável que será apresentada posteriormente. 

Durante o perfodo experimental, a mecânica ortodôntica empregada 

foi única e exclusivamente de intrusão dentária. Nenhum outro tipo de força 

intra ou extra-oral foi usada, eliminando assim efeitos colaterais de outras 

forças ortodônticas capazes de influenciar o movimento dentário obtido na 

arcada inferior. 

Burstone 20 afirma que, se o objetivo da maior parte dos tratamentos 

das maloclusões Classe 11 é reduzir ou manter a dimensão vertical, a correção 

da sobremordida torna-se mais difícil, pois requer a intrusão verdadeira dos 

dentes anteriores. 

A intrusão é um processo de mudança da relação dos dentes com o 

osso circundante, ocorrendo deslocamento apical desses no alvéolo 92
• A 

ocorrência de intrusão ortodôntica isolada de dentes tem sido bem 

documentada e também universalmente aceita. Entretanto, relata Woods 136
, a 

possibilidade -de alcançar intrusão significativa dos incisivos inferiores ainda é 

muito questionada. 

Analisando mudanças dentárias verticais durante o tratamento, 

Schudy 103
•
104

·
105

•
106 relata que a extrusão dos molares superiores e inferiores 

foram responsáveis pela maior redução da sobremordida em adolescentes. Em 

pacientes não tratados, a quantidade de movimento vertical para baixo dos 

dentes superiores excede o movimento vertical para cima dos dentes 

inferiores, porém a maioria dos tratamentos ortodônticos resultou em 

desenvolvimento alveolar posterior inferior excedendo o superior 58
·
113

•
142

. 
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Diferenças de erupção dentária associada ao crescimento 

mandibular e a influência do tratamento nessas variáveis seriam 

considerações muito importantes para o tratamento da sobremordida 20
•
67

•
69

. 

Sendo a cefalometria um meio preciso, pelo qual, os efeitos do 

tratamento podem ser avaliados, fez-se a análise dos movimentos dos 

incisivos inferiores e, também, da ocorrência de algum incremento de 

crescimento vertical da mandíbula, capaz de interferir nos resultados de 

intrusão, quando medidos em cefalogramas, nesse período de 150 dias do 

experimento. 

A partir das afirmativas sobre intrusão dos incisivos inferiores, 

extrusão dos segmentos posteriores e influência do crescimento, os resultados 

coletados da amostra serão confrontados e analisados com outras citações da 

literatura ortodõntica. Para melhor compreensão e leitura, os resultados 

estatísticos estão apresentados na forma de diagrama em caixas. 

Nas páginas 86 e 87 estão representados nas Figuras 13, 14, 15 e 

16, as modificações ocorridas em cada medida durante o tratamento. Esses 

gráficos, chamados "box-plot" ou diagrama em caixas, apresentam, para cada 

variável, o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, representados pelas 

três linhas horizontais que formam a caixa, de baixo para cima, 

respectivamente, e seus valores apresentados nas Tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

1 O, nas páginas 67 a 70. 

O primeiro quartil é o valor que divide a distribuição em dois 

conjuntos: um com os 25% dos menores valores e o outro com os 75% dos 

maiores valores. A mediana tem a mesma interpretação, substituindo 25% e 

75% por 50% e 50%, assim como o terceiro quartil que divide 75% e 25%. A 

mediana funciona como uma medida alternativa da média, sendo esta muito 
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próxima em distribuições simétricas. A partir das caixas, estendem-se linhas 

verticais, para cima e para baixo, até valores limites que caracterizam os 

valores típicos da distribuição, ou até valores da amostra imediatamente 

inferiores aos valores limites. Os valores limites são: para baixo, valor do 

primeiro quartil menos uma vez e meia a diferença entre os quartis; para cima, 

valor do terceiro mais uma vez e meia a diferença entre os quartis. Valores 

superiores ou inferiores a esses limites são considerados atípicos e 

representados no gráfico com pontos. A diferença entre os quartis é um 

indicativo da dispersão dos valores encontrados para a referida variável. 

Por exemplo, pelo diagrama em caixa representativo da variação 

angular das medidas cefalométricas intermediárias e iniciais (Figura 13, página 

86) e, com auxilio da Tabela 3 (página 67), pode-se verificar que o ângulo 

1.NB variou, durante as ativações, desde -3° até 2°, com a mediana em -1°, 

50% dos casos apresentaram essa variação, o valor mínimo foi de -5° e o 

máximo de 6°. Nenhum valor atípico foi encontrado pois todas as variações se 

apresentaram dentro dos limites que caracterizam os valores típicos da 

distribuição. A interpretação das outras medidas nos demais diagramas se faz 

de maneira similar. 
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Figura 13: Diagrama em caixa demonstrativo das diferenças entre medidas 

angulares intermediárias e iniciais(+= média). 
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Figura 15: Diagrama em caixa demonstrativo das diferenças das medidas 

angulares finais e iniciais(+= média). 
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Figura 16: Diagrama em caixa demonstrativo das diferenças entre as medidas 

lineares finais e iniciais(+ = média). 

A apresentação dos resultados nesse capítulo será baseada no 

período final e inicial, apesar de serem apresentadas as tabelas e gráficos 

entre o período intermediário e inicial. Como meio de simplicação será relatado 
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o período final e inicial, pois as diferenças entre os dois períodos foram 

mínimas, podendo-se afirmar que após finalizadas as ativações 90 dias e 

transcorrido mais 60 dias até a obtenção da radiografia final, poucas 

alterações ocorreram. Para se confirmar deve-se comparar as tabelas das 

diferenças dos valores das medidas cefalométricas final e inicial, e 

intermediária e inicial (Tabelas 3, 4, 5, e 6, páginas 67 e 68). 

Movimento de intrusão dos incisivos inferiores 

A intrusão dos incisivos inferiores ocorreu efetivamente. Isso pode 

ser verificado pelas medidas cefalométricas lineares 11-GoMe e 5-5' ff que, 

em todos os casos, apresentaram variações, e após a aplicação dos testes 

estatísticos ( Tabela 1 O, página 70) mostraram-se altamente significativas 

(p valor <0,01) tanto quando analisadas entre os períodos intermediário e 

inicial e final e inicial. A média de movimento dentário de intrusão ficou em 

-3 mm com desvio-padrão de 1,09 mm, o máximo de intrusão encontrado foi de 

-6 mm (caso n° 16) e o mínimo de -2 mm (casos n° 1, 5, 7, 8, 10, e 15), valores 

esses para a medida linear 11-GoMe, que apresenta sinal negativo, pois como 

diminuiu a distância entre a borda incisal do incisivo inferior até o plano 

mandibular, adotou-se essa convenção (Tabela 6, página 68). Resultados 

semelhantes foram encontrados para a medida 5-5' 11, que é uma medida 

linear que confirma a quantidade de intrusão dos incisivos inferiores, cuja 

média ficou em 3,63 mm com um desvio-padrão de 1,31 mm, a variação 

máxima ficou em 7 mm e a mínima em 2 mm (Tabela 6, página 68). 

Além da medição da quantidade de intrusão do incisivo inferior pela 

medida 11-GoMe e 5-5' 11, também foi determinada a variação pela distância 
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linear dos pontos S' ff e S' 11, a intrusão, em média, foi de 3,18 mm, sendo que 

a média de sobremordida inicial foi de 7,5 mm e na radiografia final de 

4,32mm. A maior variação nessa medida foi de 6 mm (caso n° 5) e a menor 

variação foi de 2 mm (casos n° 3, 7, 8 e 14), (Tabela 15, página 75). 

As avaliações das superposições parciais da mandíbula confirmam 

os dados obtidos a partir das medidas cefalométricas laterais individuais 

usadas para quantificar a intrusão. O traçado permite a visualização, de forma 

direta, dos movimentos dentários conseguidos. Todos os casos apresentaram 

intrusão dos incisivos inferiores, acompanhados de inclinação distai da coroa e 

inclinação mesial das raízes dos 106 molares permanentes. Movimentos 

mínimos de projeção vestibular foram observados em quatro pacientes e seis 

deles mostraram retrusão dos incisivos inferiores. Em seis casos, a intrusão foi 

obtida sem variação ãntero-posterior. Estas observações foram muito 

semelhantes às obtidas pela análise dos modelos de gesso. 

Me Dowell 73
, após analisar o arranjo das fibras de colágeno dentro 

do ligamento periodontal, concluiu que é possível intruir os dentes ao longo do 

seu eixo. O autor acredita que, para intruir um dente, é essencial que se faça 

uso de uma força continua e leve. 

Os achados dessa pesquisa são semelhantes aos de Burstone 20
, 

Eganhouse 34
, Engel 36

, Otto88 e Ricketts 97
, os quais observaram que, em 

casos de sobremordida, a média de intrusão foi de 3 mm. Para Samuelson 100
, 

em seus achados, a sobremordida foi reduzida em média 4,3 mm com a maior 

correção sendo na arcada inferior. Estudo comparativo realizado por Lew 68
, 

que selecionou casos tratados por Ricketts e por Schudy, apresentou para o 

grupo de Ricketts, uma média de 1 a 2 mm de intrusão, e somente 50% da 

amostra teve mais do que 1 mm de intrusão demonstrada cefalometricamente. 
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No grupo de Schudy, foi encontrada uma média de 0,3 mm de extrusão dos 

incisivos inferiores. Woods 136
, verificou 2 mm de intrusão dos incisivos 

inferiores com o uso de mecanismos segmentados. 

Já para Engel 36
, Otto 88 ,Weinberg & Kronman 132

, a redução da 

sobremordida ocorreu graças à intrusão dos incisivos inferiores e a outros 

fatores, como o aumento da altura facial inferior e a projeção para vestibular 

dos incisivos inferiores durante o tratamento. 

Para Dake & Sinclair 24
, a extrusão vertical dos pré-molares e 

molares foi uma mudança estável, e a intrusão dos incisivos inferiores, embora 

algumas vezes obtida, freqüentemente recidivou produzindo um aumento na 

sobremordida. Schudy 104 achou que os incisivos podem ser intruídos 

realmente, embora esses tenham uma forte tendência para extruir novamente 

no período de pós-contenção. Zingeser 142 tem mostrado que os incisivos 

inferiores tendem a ser intruidos mais freqüentemente nos casos onde o 

crescimento mandibular vertical é mínimo, como em pacientes pós-puberdade. 

Em contradição a vários autores 13
'
20

•
40

•
90

•
101

•
110

•
140

, para Prakash & 

Margolis 91 a sobremordida excessiva parece estar associada à infra-oclusão 

dos molares inferiores e à supra-oclusão dos incisivos superiores, aliada a 

alguma infra-oclusão dos molares superiores. Não se registrou supra-oclusão 

de incisivos inferiores, nos casos que apresentaram sobremordida excessiva. 

Dessa forma, a região a ser tratada não seria a região anterior inferior. 

Ao estudar a amostra de Gordon, Engel 36
, afirma que a verificação 

da quantidade de intrusão em casos tratados é muito difícil, pois o aumento na 

altura vertical que ocorre com o crescimento normal, durante o tempo de 

tratamento, não permite que se obtenha a exata quantidade de intrusão. 
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É importante esclarecer que nos trabalhos existentes na 

literatura 17
•
24

•
34

•
36

·
70

•
88

•
89

•
100 todos fazem as medições de intrusão dentária após 

dois ou três anos de tratamento, é natural que outras variáveis estão presentes 

e alterações dos resultados de intrusão não foram considerados, apenas 

relatados pelos autores. 

Nessa pesquisa, nos casos em que existia apinhamento dos 

incisivos inferiores, durante a confecção do arco, toda a maloclusão foi 

contornada, de modo que ao se inserir o arco nos "brackets" o segmento 

anterior ficasse passivo, não exercendo forças de alinhamento nesses dentes, 

e, da mesma forma, nenhum torque foi incorporado 52 com o objetivo de se 

obter simplesmente o movimento de intrusão em direção apical do osso 

alveolar, fazendo com que a força atuasse no centro de resistência dos dentes 

anteriores62
•
63

• 

A intrusão verdadeira é descrita como o movimento apical da raiz 

em relação ao longo eixo do dente. O método para a medida de intrusão que 

considera o ápice das raízes ao invés das bordas incisais dos dentes deveria 

ser preferido. Essa técnica proporciona maior precisão na medida de intrusão 

de corpo dos dentes 20
'
24

'
36

'
88

• 

O movimento de translação dos incisivos durante a intrusão não 

muda sua respectiva angulação, conseqüentemente, sua relação vertical 

deveria permanecer imutável 33
. A inclinação vestibular de um incisivo ao redor 

do seu centro de rotação produz "pseudo-intrusão". Embora a "pseudo 

intrusão" ajude corrigir a sobremordida na Classe 11, Divisão 2, essa não 

deveria ser confundida com intrusão verdadeira 78
• Para tanto, os ângulos 

incisais não deveriam ser usados para avaliar intrusão, pois são facilmente 

afetados pelo movimento de inclinação dos incisivos 53
·
128

• 
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Mesmo ciente da possível alteração de medição a partir das bordas 

incisais, esse estudo foi realizado levando-as em consideração. A localização 

do centro da raiz ou do ápice do incisivo inferior nas radiografias 

cefalométricas laterais, é uma tarefa dificil, se não impossível, devido a 

superposição de imagens na região ser intensa 12
. Otto & cols.88 mediram 

cefalometricamente a efetividade do método de intrusão de Ricketts 97 e 

acharam ser válida. 

Para Berg 11
, não seria possível estudar a intrusão dos incisivos ou 

a extrusão dos dentes posteriores pelos cefalogramas convencionais, sem o 

uso de implantes metálicos, pela implicação de crescimento. A intrusão foi 

considerada quando a distância das inclinações dos incisivos para a linha 

nasal ou para o mento apresentavam redução. Aceitando as limitações dos 

métodos empregados, foi interessante notar que ocorreu intrusão marcante 

somente na minoria dos casos estudados. 

Bench, Gugino & Hilgers 08
'
09

'
10 relataram que a morfologia da sinfise 

e o tipo facial são variáveis importantes. O padrão braquicéfalo demonstra 

mais fácil a depressão dos incisivos inferiores por causa da posição dentro de 

um alvéolo amplo. Tipos dolicocéfalos geralmente possuem uma sínfise alta e 

estreita com os incisivos inclinados para vestibular, apresentando menor 

intrusão efetiva. 

Analisando comparativamente as fotografias iniciais e finais dos 

modelos em uma vista frontal (Tabela 18, página 78), pode-se concluir que, 

nesta pesquisa, a média de movimento de intrusão foi semelhante à registrada 

pela análise cefalométrica. A média de movimento foi de 2,56 mm, sendo que o 

caso n° 5 apresentou 6 mm de intrusão e os casos n° 4 e 9, os menores 

valores (1 mm). Deve-se considerar que a medição sobre fotografias é um 

IJNp:: ;:> .~I ''A' · ,. · · · · • · . ~ ..... :v.v uc ' ;_ ;_.,_, ,,. ,,. ~;0 i-:.J GiU;i.JDE DO SUL 
fACULOí.:Dt OE ODOfHOLOGIA 

BIBLIOTECA 
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método sujeito a distorções e alterações. Porém as fotografias e os traçados 

foram realizados de forma padronizada e, portanto, se houve erro, esse foi 

reduzido ao máximo. 

Reitan 93
, estudando a intrusão de pré-molares humanos, concluiu 

que forças de 80 a 90 gramas causam alguma absorção apical da raiz, 

enquanto forças de 30 gramas não resultam em nenhum defeito. 

As absorções lingual e vestibular são menos perceptíveis em 

radiografias intra-orais. De acordo com estudos histológicos 26
•
27

•
74

, a mais 

freqüente absorção radicular idiopática ocorre na área apical. 

Para verificar a ocorrência de absorção apical dos incisivos 

inferiores, já que, teoricamente, a probabilidade é maior quando se realiza o 

movimento de intrusão dos dentes, foram tomadas radiografias periapicais 

milimetradas da região. Como não foi proposta deste estudo a análise e a 

quantificação de absorção e o método de observação com radiografias 

periapicais não ser o mais indicado pelas distorções inerentes, as radiografias 

foram analisadas pela comparação da forma dos ápices dos incisivos inferiores 

nas radiografias iniciais, intermediárias e finais. Apenas três casos (n° 1, 2 e 

13) apresentaram alguma alteração (Tabela 20, página 80). Fica ainda a 

dúvida, pois a maioria da amostra possuía o grupo dos incisivos inferiores nos 

estágios finais de fechamento apical (rizogênese incompleta). Portanto, o 

material não serve para fins conclusivos de pesquisa, apenas para verificar a 

ocorrência ou não da variável absorção. 

Lew 68 afirmou que as medidas apuradas da quantidade absoluta de 

absorção de raiz não são possíveis por causa das limitações anatômicas, 

incluindo também a precisa posição do filme radiográfico. 
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O tempo experimental foi limitado para o período de intrusão. 

Nenhuma relação pode ser achada entre a quantidade de absorção e a 

duração do movimento ortodôntico. Outros trabalhos 66
•
74

'
125 relatam absorções, 

mas é importante salientar que outros tipos de mecânica foram usados 

concomitantemente. 

Nas pesquisas de Me Fadden & cols. 74 houve uma pequena 

correlação entre a quantidade de intrusão e a quantidade de encurtamento da 

raiz para cada arco, os quais concordam com os achados de Dermaut & 

De Mune~. Estes autores têm sugerido que a absorção radicular deveria 

aumentar com a intrusão dos incisivos. 

Movimento ântero-posterior dos incisivos inferiores 

Em relação à angulação do incisivo inferior quando analisada a 

medida 1.NB, não apresentou resultado significativo estatisticamente (p>0,05). 

No total da amostra, nove casos apresentaram variações positivas, seis casos 

variações negativas e um caso não apresentou variação (Tabela 9, página 70). 

A média foi de 1,31° com desvio-padrão de 3,87°, 50% dos casos possuíram 

variações entre -1,5° e 4,5° (Tabela 5, página 68). 

Para a medida angular 1.GoMe, da mesma forma do que 1.NB, não 

apresentou significãncia estatística ao nível de p>0,05, 50% dos casos 

mostraram diferenças positivas e a outra metade diferença negativa (Tabela 9, 

página 70). A média foi de 1 ,06° com desvio-padrão de 2,93°, sendo a variação 

de 50% dos casos mostrada entre -1° e 3,5° (Tabela 5, página 68). 

As duas medidas apresentaram como média de variação o valor ao 

redor de 1°, do que se pode concluir que, para a investigação de intrusão dos 
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incisivos, a variação no sentido Antero-posterior foi mínima, discordando de 

vários autores 33
•
77

·
79 que têm notado uma inclinação para vestibular combinada 

com intrusão. A combinação de inclinação com intrusão ou inclinação somente, 

provoca uma "pseudo-intrusão". Para Otto & cols.88 a medida é imprecisa, para 

analisar intrusão pelos ângulos incisais dos dentes inclinados para vestibular. 

Melsen & cols. 76 também verificaram que a máxima intrusão dos incisivos foi 

vista em combinação com projeção. 

Outra medida passível de análise para posição do incisivo inferior 

no sentido ântero-posterior é a medida linear 11-NB que mostrou mudança 

altamente significativa (nível de p<0,01), pois quatorze casos apresentaram 

variação ou diferença negativa e dois casos (caso n° 1 e 13) não variaram, ou 

seja, permaneceram constantes (Tabela 1 O, página 70). A média ficou em 

-1,18 mm com _desvio-padrão de 0,75 mm, sendo o mínimo de -3,0 mm e o 

máximo de O mm (Tabela 6, página 68) ,ou seja, não apresentou projeção 

significante da borda do incisivo inferior no sentido ãntero-posterior. Eberhart 

& cols. 33 ressaltam que, quando o controle de inclinação é conseguido, não 

ocorre projeção ou verticalização dos dentes. 

Nos achados de Mills 77
, a média de inclinação dos incisivos 

inferiores manteve-se próximo aos 10° de projeção, variações individuais 

também ocorreram e casos com verticalização de até 3°. Já para Mitchell & 

Stewart 79
, os incisivos inferiores foram intruídos em média de 1,5 mm, porém 

foram inclinados para frente em média 2,1 mm. Portanto, valores bem maiores 

do que os da presente pesquisa. 

Levando em consideração novamente o trabalho de Lew 68
, verifica

-se que, no grupo de Ricketts os incisivos inferiores sofreram considerável 

verticalização, no grupo de Schudy foi completamente diferente, demonstrando 
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inclinação vestibular dos incisivos inferiores. Isso pode sugerir que inadequado 

torque lingual de coroa na região anterior do arco de intrusão talvez tenha 

contribuído para esta inclinação ocorrida. Esse tipo de protrusão tem sido 

associado com um aumento da incidência de recidiva. lsaacson, Lindauer & 

Rubenstein 62 concluíram que o controle de torque deve ser cuidadoso na 

Ortodontia contemporânea. 

Para fins de complementação da análise de modelos (Tabelas 16 e 

17, páginas 76 e 77), já que a discrepância do arco inferior no sentido ântero

-posterior não foi fator de estudo da pesquisa, foi observado, a partir das 

medições do espaço requerido e presente e, conseqüentemente, determinação 

da discrepância do arco inferior, que: 

- em dez casos o perímetro do arco aumentou pela projeção 

vestibular dos incisivos inferiores ou inclinação distai das coroas dos 

1 06 molares inferiores; 

- em dois casos o perímetro diminuiu por verticalização dos incisivos 

inferiores, e, 

- em quatro casos não ocorreram alterações do perímetro, do 

modelo inicial para o final. 

O caso n° 11 apresentou o maior aumento de perímetro (2,5 mm) e 

o caso n° 2 perdeu 1 mm de comprimento no arco inferior. 

Na análise da movimentação somente dos incisivos inferiores no 

plano ântero-posterior, por meio de fotografias oclusais 9 em x 12 em, (Tabela 

19, página 79) observou-se que a média foi de -1,5 mm, ou seja, leve retrusão 

dos incisivos inferiores. Cinco casos não apresentaram variações, isto é, os 

incisivos permaneceram na mesma posição, e quatro casos apresentaram leve 

projeção vestibular, que variou de 0,5 mm a 1 mm. Somente os casos n° 1, 13 
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e 16 mostraram 1 mm de movimento vestibular, e sete casos apresentaram 

verticalização ou retro-inclinação, também variando de -0,5 mm a -1 mm. 

Após as medições cefalornétricas, modelos de gesso e fotografias, 

verificou-se que a variação no sentido Antero-posterior foi minima. Algumas 

análises apresentando 1° de variação e outras com -1 ,5 mm em média, os 

resultados demonstram que ao ser realizado o movimento mantendo-se 

passivo o arco metálico na região anterior, a intrusão é alcançada sem 

variações de projeçãó ou verticalização. 

Simons & Joondeph 113 afirmam que a protrusão dos incisivos 

inferiores durante a correção ortodôntica da sobremordida está correlacionada 

com recidiva. Para melhorar a estabilidade, a protrusão do segmento anterior 

mandibular durante o tratamento deveria ser evitada. 

Medidas esqueléticas 

As medidas angulares SNA, SNB, ANB (Tabela 9, página 70) não 

apresentaram alterações significativas, o que foi perfeitamente aceitável e 

esperado, pois nenhum tipo de mecânica foi aplicada nos pacientes que 

provocasse alterações para as citadas variáveis. 

O plano mandibular (SN.GoMe) também não mostrou significância 

estatistica (p>0,05) na amostra, sete pacientes apresentaram variações 

positivas e cinco variações negativas e quatro casos não apresentaram 

alterações para o plano mandibular (Tabela 9, página 70). A média ficou em 

0,38° com desvio-padrão de 1 ,36°, sendo o mini mo de variação de -2° e o 

máximo de 2° (Tabela 5, página 68). 
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Muitos mecanismos tendem a aumentar o ângulo do plano 

mandibular e a altura da face inferior quando existe algum efeito de mecânica 

vertical135
'
136

. 

Em indivíduos sem crescimento ou de tipos dolicocéfalos com 

crescimento mandibular no sentido horário, a intrusão dos incisivos é o 

principal objetivo do tratamento. Em pacientes em crescimento com 

sobremordida exagerada e crescimento mandibular no sentido anti-horário, a 

intrusão dos incisivos e a extrusão dos molares pode inicialmente ser adotada. 

Uma rotação mandibular inicial no sentido horário pode também ocorrer 

quando a variação da erupção dos molares excede o índice do crescimento 

condilar vertical, resultando na abertura da mordida. Entretanto, afirma Levin67
: 

"Erupção dos molares não está necessariamente associada com rotação 

mandibular em sentido horário". 

Em seus estudos, mesmo com extrusão dos molares, em pacientes 

em crescimento, não houve alteração do ângulo do plano mandibular, porém o 

mesmo resultado não foi encontrado em adultos, que mostrou uma pequena 

extrusão de molares e alteração ou abertura do plano mandibular original 67
• 

Por outro lado, o plano oclusal (SN.Ocl) mostrou-se altamente 

significativo, apresentando quatorze casos com variações positivas, nenhum 

com variação negativa e dois casos permanecendo constantes (Tabela 9, 

página 70). A média ficou em 2,43° com desvio-padrão de 1 ,5°, o mínimo foi de 

0° e o máximo de 6° (Tabela 5, página 68), concordando com Samuelson 100 ao 

afirmar que a angulação do plano oclusal aumentou em relação. ao plano 

mandibular. 

Na maloclusão Classe 11, Divisão 1, o nivelamento da curva de Spee 

afetou o plano oclusal pela depressão progressiva de pontos de contatos 
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posteriores para anterior ao longo da curva de Spee. A alteração no plano 

oclusal deve-se muito a posição dos molares inferiores que apresentaram uma 

inclinação distai acentuada após as ativações 43
. 

Simons & Joondeph 113 também verificaram que o ângulo do plano 

oclusal foi geralmente aberto durante o tratamento ortodôntico e no período de 

pós-contenção, retornou aproximadamente à angulação original. O fechamento 

ou diminuição pós-contenção no ângulo do plano oclusal foi correlacionado 

com recidiva da sobremordida. Os autores sugerem que, se possível, a 

inclinação no plano oclusal deveria ser evitada durante o tratamento. 

Crescimento vertical 

Em relação ao crescimento vertical posterior, avaliado pela medida 

cefalométrica S-S", não mostrou significância estatística. A média ficou em 

1,13° com desvio-padrão de 2,06° (Tabela 6, página 68). 

É difícil em amostras de pacientes jovens separar os efeitos do 

crescimento dos efeitos do tratamento mecânico, afirma Woods 136
• Como na 

presente pesquisa foi aplicada somente mecânica de intrusão, e o tempo de 

observação foi relativamente curto (150 dias), a perspectiva de incrementos de 

crescimento foi pequena. 

É largamente aceito que em pacientes em crescimento a correção 

da sobremordida é mais fácil de ser efetuada e os resultados são mais 

estáveis. Simons & Joondeph 113 demonstraram intrusão em crianças, embora 

tenha sido, inicialmente, mascarada pelos efeitos da extrusão durante o 

crescimento. Otto & cols. 88 afirmam que a quantidade de intrusão não pode 

ser correlacionada com a idade do paciente. 
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Haas 52
, Sassouni & Nanda 101 não concordam com a extrusão dos 

dentes posteriores para corrigir a sobremordida exagerada anterior, pois, com 

tal procedimento, a sobremordida torna-se virtualmente inexistente, e 

aconselham a intrusão de incisivos ou impedimento de sua erupção. 

A mandíbula possui urna articulação com o crânio, sendo necessário 

que o crescimento vertical na parte anterior seja exatamente igual ao 

crescimento vertical na parte posterior, ou ocorrerá uma rotação mandibular. 

Se o aumento vertical das suturas faciais e/ou do processo alveolar exceder o 

aumento vertical do côndilo mandibular, a mandíbula gira em sentido horário. 

Se o crescimento vertical no côndilo exceder a soma dos componentes do 

crescimento vertical para suturas faciais e processos alveolares, a mandíbula 

gira em sentido anti-horário 61
• Cada uma das mudanças altera a direção 

vetorial constante para baixo e para frente do crescimento facial. 

Entretanto, o crescimento facial vertical pode ocultar a intrusão dos 

incisivos inicialmente, e a erupção molar em resposta ao crescimento condilar. 

A erupção dentária diferencial, com maior erupção dos molares do que dos 

incisivos, é evidente no período após abertura da mordida 116
. 

Nos estudos de Otto 88
, a quantidade de intrusão foi de difícil 

medição por causa do aumento da altura vertical que ocorreu com o 

crescimento normal durante dois a três anos de tratamento. 

Para Zingeser 142
, a maioria dos 25 casos de Classe 11, Divisão 1, 

tratados com aparelhos "edgewise", caracterizaram-se por marcado 

desenvolvimento vertical dento-alveolar mandibular posterior, em conjunto com 

desenvolvimento dento-alveolar maxilar vertical, que foi o principal elemento 

na correção da sobremordida exagerada, e verificou-se ainda que as 

alterações no plano mandibular foram mínimas. Esse trabalho está em acordo 
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com o de Woods 136 que encontrou essencialmente extrusão dos molares 

inferiores. 

Strang 127 previne: "Se a correção da sobremordida é realizada 

elevando os dentes posteriores de modo a alterar o equilíbrio muscular que 

determina a posição espacial normal da mandíbula, isso produz, em maior ou 
; 

menor grau, uma inevitável recidiva da sobremordida". O tratamento depende 

do espaço livre presente nos dentes posteriores, se ele inexiste, a correção 

será feita mediante intrusão dos dentes anteriores, se o espaço é pequeno, é 

indicada uma combinação de extrusão dos dentes posteriores e intrusão dos 

anteriores. Concordando com Higley 58
, Houston 59

, Schudy 104
, Simons & 

Joondeph 113 e Zingeser 142
, que afirmam que os incisivos intrufdos tendem a 

extruir após o tratamento, levando ao insucesso. 

Conseqüentemente, o tratamento da sobremordida em indivíduos 

em crescimento passa a ser um problema biomecânico que requer não 

somente a intrusão de incisivos ou erupção dos molares, mas também a 

avaliação e controle do crescimento facial 67
• 

Fleming 40 acredita que a maior redução na sobremordida ocorre 

entre 13 e os 15 anos, período de maior crescimento do ramo da mandíbula. 

Por essa razão, o tratamento nessa fase teria melhores resultados. 

A estabilidade da sobremordida foi relacionada com o aumento na 

altura dental anterior e posterior durante e após o tratamento. Os achados 

confirmam a correlação entre crescimento mandibular vertical e manutenção 

da sobremordida 113
• 

Para Levin 67
, a sobremordida foi resolvida principalmente como 

resultado do crescimento mandibular ocorrido no côndilo e conseqüentemente 
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maior erupção dos molares do que dos incisivos. É evidente também, a 

importância da erupção dos molares superiores. 

A quantidade de extrusão e reações nos dentes de ancoragem 

(1 06 molares inferiores) não foram analisados nessa pesquisa, sendo esse 

material de importância considerável, tendo sido utilizado em outro trabalho 
.. 

cientffico. 

Zingeser 142 tem mostrado que os incisivos inferiores tendem a ser 

intruídos mais freqüentemente nos casos onde o crescimento mandibular 

vertical foi mínimo, tal como em pacientes pós-puberdade. 

Comparação dos resultados na dentição mista e na permanente 

A comparação da quantidade de movimento dentário nas dentições 

mista e permanente jovem não demonstrou significãncia estatística para 

nenhuma medida cefalométrica. Para as medidas mais importantes (1.NB e 

1.GoMe), a média foi de 0,38° e 0,50°, para dentição mista e 2,25° e 1 ,63° para 

dentição permanente respectivamente (Tabela 13, página 73). 

Para as medidas 11-GoMe e S-S' 11, também não mostraram 

diferenças significativas estatisticamente, a média de -2,88° e 3,25° para 

dentição mista, respectivamente e -3,13° e 4° para dentição permanente 

(Tabela 14, página 74). 

Apesar dos testes estatísticos não apresentarem significãncia em 

observações clinicas, os pacientes com dentição mista aparentemente não 

mostravam a mesma quantidade de intrusão, talvez pela ausência dos 

206 molares permanentes, e conseqüentemente, maior inclinação das coroas 
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dos 1 os molares inferiores para distai. Essa hipótese foi descartada após os 

testes de Mann-Whitney. 

Todos os dados expostos são oriundos da análise comparativa entre 

as radiografias finais e iniciais, sendo descartada, da mesma forma quando da 

análise das diferenças dos valores cefalométricos, as radiografias 
.. 

intermediárias e iniciais. 

Muitos dados estatisticos de correlaçao significativa, os quais 

relataram correção da sobremordida, foram encontrados no presente estudo. 

Altura dos incisivos inferiores e sua angulação ao plano mandibular foram 

observadas em relaçao a sobremordida. Para analisar esses problemas, as 

técnicas estatisticas não tem valor, segundo Samuelson & cols. 100
. Portanto, 

deveria ser enfatizado que fatores os quais não mostraram alguma 

significância estatfstica para um grupo, talvez tenham efeito isolado em um 

caso. 

A importância dos incisivos inferiores no diagnóstico e no plano de 

tratamento das maloclusões foi muito discutida por Riedel 98
• Outros achados 123 

confirmam sua filosofia, pois a posição angular, ântero-posterior e vertical dos 

incisivos inferiores foi correlacionada com mudanças na sobremordida. 

Os objetivos especificos do tratamento necessitam ser determinados 

antes de iniciada a mecânica ortodõntica. Deve ser decidido qual é a área 

causadora da sobremordida e prescrever o mecanismo para correçao do 

problema, reduzindo os movimentos dentários não necessários 114
. 

Uma das principais medidas para julgar um caso como bem tratado 

é a quantidade de nivelamento do arco e correçao da sobremordida obtida 

durante o tratamento 24
. Strang 127 relevou a importância do nivelamento do 

arco pelo uso da combinação da erupção e intrusão dos dentes quando 
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afirmou: "A sobremordida é devida a combinação da infra-oclusão dos dentes 

posteriores e supra-oclusão dos incisivos". Posteriormente, declarou que o 

tratamento pode ser realizado somente pelo uso de um eficiente mecanismo: 

"o aparelho edgewise" 36
'
127

. 

É incontestável que o nivelamento é um movimento complexo, e que 
., . 

o julgamento clínico cuidadoso é necessário para se conseguir bons resultados 

num pequeno espaço de tempo 79
• 

Talvez, necessite-se modificar o pensamento sobre a época ótima 

para o tratamento ortodôntico 73
• Esperando até completar o maior crescimento 

esqueletal antes de iniciar o tratamento em pacientes com discrepância 

esquelética vertical, evitando uma imprevisivel rotação mandibular em sentido 

horário e, possivelmente, um crescimento mandibular inesperado. 

Como foi descrito, os fatores examinados foram diversificados e 

multifatoriais por natureza. Deveria ser notado que os achados descrevem 

grupos, e a maior distribuição das variações individuais existiu. Casos 

particulares podem ser encontrados, os quais, contradizem cada conclusão, 

entretanto, os resultados deveriam ser considerados somente como um guia 

geral no diagnóstico e tratamento das maloclusões, em uma população com 

caracteristicas semelhantes à amostra. 

Considerando a mecânica para intrusão, este tipo de arco permite o 

movimento intrusivo real dos dentes anteriores. Uma das limitações da 

tradicional terapia do arco continuo seria a inabilidade para se produzir 

intrusão verdadeira, segundo Burstone 20
• As recomendações de vários 

estudos 19
•
20

•
50

•
62

•
75 são de combinar a quantidade de força intrusiva para 

correção da sobremordida variando de 15 a 200 gramas. Por causa dessa 

variação, calcular a força produzida por arcos contínuos não é uma tarefa fácil. 



7CONCLUSÃO 

Após a análise dos resultados, foi possível concluir que: 

7.1 os valores das radiografias cefalométricas laterais comparadas 

não apresentaram significãncia estatística ao nível de 5% para as medidas 

SNA, SNB, ANB, SN.GoMe, 1.NB, 1.GoMe e S-S". Para as medidas SN.Ocl, 

11-NB, 11-GoMe e S-S' 11, os resultados foram significativos (p<0,01). As 

superposições parciais da mandíbula confirmam a intrusão dos incisivos 

inferiores acompanhada de uma pequena variação no sentido ântero-posterior; 

7.2 os incisivos inferiores intruíram em média 3 mm; 

7.3 quando analisadas as medidas lineares ocorreram intrusão e 

leve verticalização (retro-inclinação) dos incisivos inferiores. E uma variação, 

em média, de 1 o foi encontrada para as medidas angulares; 

7.4 os modelos de gesso confirmaram os achados da análise 

cefalométrica lateral, ou seja, foi observada a intrusão efetiva dos incisivos 

inferiores e concomitante verticalização destes, e, 

7.5 não houve diferença estatisticamente significativa nas medidas 

que representam os movimentos dentários quando comparados os pacientes 

na fase de dentição mista e permanente. 



8 RESUMO 

Esse estudo foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da 

mecânica de intrusão nos dentes anteriores inferiores. Para tanto foram 

selecionados dezesseis pacientes portadores de maloclusão Classe 11, Divisão 

1 de Angle, com sobremordida exagerada. Os pacientes foram submetidos 

apenas ao uso de aparelho "edgewise" inferior, instalado nos 106 molares e 

incisivos centrais e laterais permanentes, e confeccionado um arco de intrusão 

.017" x .022". Os pacientes foram documentados com modelos de gesso, 

radiografias cefalométricas, radiografias periapicais milimetradas e fotografias, 

no início do tratamento. As ativações em número de três, uma a cada 30 dias, 

foram realizadas, sendo utilizada uma força de 100 gramas. Após a 38 ativação 

foi realizada nova radiografia (intermediária) e após 60 dias, feita a radiografia 

final bem como toda documentação idêntica à inicial. A partir das radiografias 

foi idealizado um traçado cefalométrico para o estudo com sete medidas 

angulares e quatro medidas lineares. O material foi submetido a comparações 

por análises estatísticas (Testes de Wilcoxon e Mann-Whitney). Os resultados 

para as medidas que representam a intrusão dos incisivos (11-GoMe, S-S' 11) 

mostraram tendência altamente significativa (p<0,01), as médias foram de 
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-3 mm e 3,63 mm, respectivamente. As medidas que demonstraram o 

movimento ântero-posterior dos incisivos (1 .NB, 1.GoMe, e 11-NB) não 

mostraram significância estatistica, seja, a projeção de 1° ou retrusão de 

1 ,5 mm encontrada não afetou o movimento real de intrusão. O crescimento 

vertical posterior representado pela medida S-S" não mostrou significância 

estatística, a variável do crescimento foi desconsiderada pois o periodo de 

observação foi pequeno (150 dias). Outras medidas como SNA, SNB, ANB, 

SN.GoMe também não apresentaram diferenças expressivas. Considerando os 

resultados cefalométricos obtidos e a ausência de crescimento vertical 

posterior, pode-se concluir que a intrusão real dos incisivos inferiores foi 

conseguida sem projeção ou verticalização significativa dos mesmos. 
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9SUMMARY 

The purpose of this study was to evaluate the effects of mechanical 

intrusion on the lower incisors. A total of 16 patients Class 11 Division 1 with 

deep overbite were selected. The patients were treated only with a lower 

edgewise appliance, the mandibular first molars were banded and incisors 

were bonded and a .017" x .022" intrusion archwire was constructed. Plaster 

casts, cephalometric and periapical radiographs and photographs were taken 

before treatment. Three activations were made, one every 30 days, during 

three months anda force of 100 g was applied. After the third activation a new 

radiograph was obtained, two months after the last activation, the final records 

were made exactly as the first. The cephalometric films were traced for this 

study with seven angular readings and four linear measurements. The material 

was analysed using the Wilcoxon and Mann-Whitney correlation coeficient 

tests. The measurements, 11-GoMe and S-S' 11, which represented the amount 

of intrusion showed a high statistical significance (p<0,01) with means of -3 mm 

and 3,63 mm respectively. The measurements representing the antero

-posterior movement of the incisor (1.NB, 1.GoMe and 11-NB) had no significant 

value, a labial movement of 1° or retrusion of 1,5 mm did not affect the true 
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intrusion movement. The S-S" measurement representing the posterior vertical 

growth was not statistically significant and this variable was disregarded dueto 

the short observation period of tive months. The other measurements, SNA, 

SNB, ANB, SN.GoMe, also showed no statistical importance. Considering 

these cephalometric results and the absence of vertical posterior growth, it can 

be concluded that real intrusion was achieved, without significant protrusion or 

uprighting of the lower incisors. 
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11 ANEXOS 

Os valores obtidos das radiografias cefalométricas laterais, iniciais, 

intermediárias e finais estão apresentadas neste capítulo, em quadros, 

mostrando as onze medidas cefalométricas dos dezesseis pacientes. 



ANEXO 1: QUADRO DOS VALORES DAS MEDIDAS ANGULARES E LINEARES DA RADIOGRAFIA 
CEFALOM~TRICA INICIAL 

:s:: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

M 

SNA 87 85 80 75 81 80 91 82 77 82 83 76 81 85 81 83 

SNB 80 79 74 70 76 75 84 77 72 76 76 72 76 79 74 79 

ANB 07 06 06 05 05 05 07 05 05 06 07 04 05 06 07 04 

SN.Ocl 14 10 15 24 18 15 11 20 22 20 14 21 13 15 15 12 

SN.GoMe 34 28 35 45 40 40 25 32 40 37 35 42 28 30 34 30 

1.NB 35 24 25 24 30 32 31 27 25 31 25 35 24 30 30 25 

L GoMe 100 96 94 87 94 96 IOI 98 92 98 92 98 99 100 102 96 

11-NB 10 5 5 6 7 7 6 6 6 8 7 8 3 7 5 5 

I l-GoMe 49 46 45 44 35 46 36 41 43 42 49 43 37 39 39 43 

S-S'IT 76 72 71 73 71 78 72 71 71 74 72 83 70 71 63 66 

S-S'' 88 88 82 81 70 85 78 81 80 82 84 89 80 78 73 79 

r 
':.·::· 

..... 
N 
-...) 



ANI!XO 2: QUADRO DOS VALORES DAS MEDIDAS ANGULARES E LINEARES DA RADIOGRAFIA 
CEFALOMéTRICA INTERMEDIARIA 

:.::;:: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
s 

SNA 88 85 79 76 81 79 90 81 76 81 84 76 80 84 81 84 

SNB 81 80 74 70 76 75 84 76 72 75 78 73 75 79 75 80 

ANB 07 05 05 06 05 04 06 05 04 06 06 03 05 05 06 04 

SN.Ocl 16 11 17 26 21 20 14 22 23 23 14 23 15 15 19 15 

SN.GoMe 35 29 34 44 40 39 26 34 40 40 36 42 29 30 30 28 

1.NB 41 21 24 22 33 30 30 28 21 28 26 30 30 26 35 26 

l.GoMe 104 92 95 88 96 95 100 97 89 93 91 96 105 97 108 96 I 

11-NB 10 3 5 4 7 6 4 5 5 7 6 5 3 5 5 4 ' 

11-GoMe 45 43 43 43 33 43 34 39 40 40 45 40 35 36 37 38 

S-S '11 82 76 75 75 76 82 75 74 76 77 76 84 72 72 66 69 

S-S'' 86 88 85 84 72 87 78 80 84 84 83 87 80 78 74 78 

r 
'>.·:· 

-IV 
00 



ANEXO 3: QUADRO DOS VALORES DAS MEDIDAS ANGULARES E LINEARES DA RADIOGRAFIA 
CEFALOMÉTRICA FINAL 

::s:: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
M 

SNA 88 84 80 76 80 79 90 82 76 81 84 76 79 85 80 84 

SNB 80 79 74 70 75 75 83 77 72 75 76 72 75 80 75 80 

ANB 08 05 06 06 05 04 07 05 04 06 08 04 04 05 05 04 

SN.Ocl 17 10 17 25 20 21 14 23 24 21 17 25 16 15 18 15 

SN.GoMe 36 28 34 44 40 39 27 34 40 38 37 44 29 29 34 28 I 

l.NB 41 22 20 25 34 27 30 30 23 30 30 35 32 31 34 30 I 

l.GoMe 104 94 92 91 96 94 100 97 91 97 95 97 107 101 104 100 

11-NB 10 4 4 4 6 6 4 5 5 7 6 5 3 5 4 4 

li-GoMe 47 43 42 41 33 43 34 39 40 40 45 39 34 35 37 37 

S-S '11 81 79 73 77 76 82 76 74 74 77 76 85 73 73 67 69 

S-S'' 86 92 83 84 73 88 79 80 82 87 85 88 79 79 73 78 

r 

-N 
\0 


