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RESUMO 

 

 

Lopes KB. Avaliação da resistência à flexão de mini-implantes desenvolvidos para 
ancoragem esquelética do aparelho de Herbst - Estudo em Minipig br1 [Tese de 
Doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2010. 
 

 

Um efeito colateral indesejável do uso do aparelho de Herbst é a vestibularização 

excessiva dos incisivos inferiores que pode estar relacionada à retração gengival, à 

perda óssea marginal e à reabsorção radicular. A ancoragem esquelética do 

aparelho de Herbst poderia evitar estes problemas. O objetivo do presente estudo foi 

o de avaliar, em Minipigs br1, a resistência à flexão de protótipos de mini-implantes 

desenvolvidos para ancoragem do aparelho de Herbst, comparar a resistência dos 

protótipos entre as duas regiões escolhidas para inserção e avaliar se os protótipos 

de mini-implantes seriam capazes de suportar forças ortopédicas. Após o cálculo do 

tamanho da amostra, 13 protótipos de mini-implantes foram colocados nas regiões 

posterior da maxila e anterior da mandíbula de três Minipigs br1, após terem sido 

mortos. Corpos de prova contendo os protótipos de mini-implantes inseridos em 

osso foram submetidos a uma força de flexão por engastamento simples utilizando-

se uma máquina universal de ensaios mecânicos Instron, calculando-se a média e o 

desvio padrão para cada região. Com o objetivo de comparar a resistência dos 

protótipos entre as regiões de inserção foi utilizado o Teste t de Student para duas 

amostras não pareadas. O teste de hipótese foi realizado para cada região para 

avaliar se os protótipos de mini-implantes seriam capazes de suportar forças 

ortopédicas. Para fins de comparação foram consideradas forças ortopédicas acima 

de 1,0 kgf. O nível de significância adotado foi P < 0,05. Os protótipos de mini-

implantes apresentaram resistência à força de flexão de 13,86 kgf (DP = 2,3) para a 

região posterior da maxila e 20,55 kgf (DP = 5,2) para a região anterior da 

mandíbula. Houve diferença estatisticamente significativa entre as duas regiões com 

relação à força de resistência dos mini-implantes (P = 0,015), sendo que a 

resistência maior foi na região anterior da mandíbula. A hipótese de que os 

protótipos de mini-implantes seriam capazes de suportar forças ortopédicas foi 

confirmada para as regiões posterior da maxila e anterior da mandíbula. Os autores 



 

concluíram que, em Minipigs br1, os protótipos de mini-implantes desenvolvidos para 

a ancoragem do aparelho de Herbst foram capazes de resistir a forças entre 13,86 e 

20,55 kgf, sendo estatisticamente mais resistentes na região anterior da mandíbula e 

capazes de suportar forças ortopédicas. 

 

 

Palavras-chave:  Ortodontia. Ancoragem. Implante dentário. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Lopes KB. Flexure resistance evaluation of mini implants prototypes developed for 
Herbst appliance anchorage – Study in Minipig br1 [Thesis]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

An undesirable tooth movement resulting from use of the Herbst appliance is the 

excessive proclination of the anterior mandibular teeth, which is commonly 

associated with gingival recession, marginal bone loss, and root resorption. Skeletal 

anchorage of the Herbst appliance could prevent these problems. The present study 

was designed to evaluate, in Minipigs br1, the flexure resistance of prototype mini-

implants developed for Herbst appliance anchorage, to compare the prototype 

resistance between the regions in which the mini-implants were placed, and to test 

the hypothesis that these mini-implant prototypes can withstand orthopedic forces. 

After calculation of sample size, 13 mini-implant prototypes (2 mm in diameter x 10 

mm long) were inserted in the posterior region of the maxilla and the anterior region 

of the mandible, in three recently killed minipigs. The specimens were submitted to a 

single cantilever flexure test using an Instron testing machine. Mean and standard 

deviation were calculated for each region. To compare the resistance of the 

prototypes between the sites of mini-implant insertion, a 2-Sample Student’s t test 

was calculated. The test was carried out individually for each region, to evaluate if the 

prototype mini-implants developed for Herbst appliance anchorage could withstand 

orthopedic forces. Orthopedic forces above 1.0 kgf were considered. The level of 

significance was set at P < 0.05. The prototype mini-implant showed a flexure 

strength of 13.86 kgf (SD = 2.3) for the posterior region of the maxilla, and 20.55 kgf 

(SD = 5.2) for the anterior region of the mandible. A significant statistically difference 

was found in the resistance of the prototypes between the two regions (P = 0.015). 

The hypothesis that the prototype mini-implants can withstand orthopedic forces was 

confirmed. The authors concluded that, in Minipigs br1, the prototype mini-implants 

developed for Herbst appliance anchorage could resist forces from 13.86 to 20.55 

kgf, were statistically more resistant in the anterior region of the mandible, and were 

capable of withstanding orthopedic forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aparelho de Herbst foi redescoberto na década de 1970, por Pancherz, que 

publicou um artigo sobre os resultados positivos no tratamento da maloclusão de 

Classe II, Divisão 1ª (Pancherz, 1979). Desde então, diversos trabalhos foram 

publicados sobre este aparelho, propiciando um maior conhecimento científico sobre 

o seu funcionamento e, consequentemente, ampliando a sua utilização pelos 

ortodontistas. A partir da década de 1990, o aparelho de Herbst passou a ser muito 

indicado no tratamento da maloclusão de Classe II, Divisão 1ª e Classe II, Divisão 

2ª, principalmente pela sua maior eficiência (melhor resultado em menor tempo) em 

relação a outros tipos de aparelhos ortopédicos (Bremen; Pancherz, 2003). 

Apesar disso, durante a correção da maloclusão de Classe II, os movimentos 

dentários que ocorrem são, basicamente, relacionados à perda de ancoragem como 

resultado da força exercida pelos tubos telescópicos que movimentam os dentes 

superiores, posteriormente, e os inferiores, anteriormente. Embora o efeito do 

tratamento nos dentes superiores seja quase sempre vantajoso, nos dentes 

inferiores é, na maioria das vezes indesejável, devido a vestibularização dos dentes 

anteriores (Pancherz, 1979; Pancherz; Hansen, 1986; Pancherz; Hansen, 1988; 

Schütz et al., 2002; Vigorito; Dominguez, 2007). 

Embora alguns estudos afirmem que a vestibularização excessiva dos 

incisivos inferiores não resulte em problemas periodontais (Ruf et al., 1998) ou no 

aumento do apinhamento (Hansen et al., 1997), outros estudos relacionam este 

movimento à retração gengival (Artun; Krogstad, 1987; 1998; Allais; Melsen, 2003). 

Ainda, segundo Pancherz e Ruf (2008), embora nenhuma prova científica tenha sido 

apresentada, o aparelho de Herbst tem sido apontado como um fator de risco para a 

retração gengival, a perda de osso marginal e para a reabsorção radicular. 

Foram realizadas várias tentativas para a redução dos efeitos colaterais 

provocados pelo aparelho de Herbst sobre os incisivos inferiores. Mereceu destaque, 

entre elas, o aumento da ancoragem mandibular incluindo-se mais dentes como 

unidades de ancoragem, o apoio do aparelho em tecidos moles (Pancherz; Hansen, 

1988), a utilização aparelhos colados (splints acrílicos) (Franchi et al., 1999) ou de 

aparelhos fundidos (cast splints) (Weschler; Pancherz, 2005). Entretanto, como 
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nenhuma dessas tentativas foi bem-sucedida, Pancherz e Ruf (2008) concluíram que 

a ancoragem mandibular permanecia como uma questão ainda não resolvida no 

tratamento com o aparelho de Herbst. 

Para a superação destes problemas, buscou-se a ancoragem esquelética do 

aparelho de Herbst (Barretto-Lopes, 2004) com a utilização de mini-implantes 

desenvolvidos para a acoplagem de seus mecanismos telescópicos. Dessa forma, 

as forças dos tubos telescópicos seriam transmitidas ao osso e não aos dentes, 

eliminando-se os efeitos colaterais indesejáveis sobre os mesmos. 

O uso da ancoragem esquelética tornou-se mais popular no final da década 

de 1990, com a publicação do artigo de Kanomi (1997). A partir daí, diversos autores 

passaram a estudar os mini-implantes como ancoragem esquelética utilizando forças 

ortodônticas (Miyawaki et al., 2003; Deguchi et al., 2003). Entretanto, embora alguns 

autores tenham sugerido os implantes como ancoragem ortopédica em animais 

(Smalley et al., 1988; De Pauw et al., 1999) e em humanos (Enacar et al., 2003), o 

uso de mini-implantes, utilizando-se forças ortopédicas ainda é pouco estudado. 

Com o objetivo de testar a viabilidade do uso do aparelho de Herbst com 

ancoragem esquelética em mini-implantes, foi desenvolvido um protótipo de mini-

implante e um primeiro estudo in vitro foi realizado para avaliar a sua resistência 

isoladamente (Barretto-Lopes et al., 2009). Como resultado, os protótipos de mini-

implantes apresentaram o limite de resistência às forças de flexão igual a 98,9 kgf. 

Sabendo-se que os protótipos de mini-implantes não seriam problema para a 

viabilidade do sistema, um segundo estudo ex vivo, relatado na presente tese, foi 

desenvolvido em Minipigs br1 para avaliar o comportamento biomecânico dos 

protótipos de mini-implantes. Dessa forma, foi possível observar a resistência à 

flexão dos protótipos e comparar a resistência entre as duas regiões nas quais os 

mesmos foram inseridos, isto é, a região posterior da maxila e a anterior da 

mandíbula. Com base nos resultados, pôde-se avaliar se os protótipos de  

mini-implantes seriam capazes de suportar forças ortopédicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 IMPLANTES COMO ANCORAGEM ORTOPÉDICA 

 

 

Smalley et al. (1988) avaliaram a protração maxilar em macacos utilizando 

implantes de titânio osseointegrados. Para isso, colocaram implantes de titânio na 

maxila, nos ossos zigomáticos, frontal e occipital de quatro macacos. Após quatro 

meses de espera, os implantes foram expostos e colocados apoios para tração. Os 

implantes cranianos foram utilizados para suportar a moldura do aparelho de tração 

e os faciais para fixar as molas que promoviam a força de protração. A aplicação de 

forças variava entre os animais. No animal A, a força foi aplicada na maxila. No 

animal B, a força foi aplicada no osso zigomático. Os animais C e D receberam força 

tanto no osso maxilar quanto no zigomático. Foi mantida uma força de tensão de 

600 gramas por lado, até ocorrer aproximadamente 8 mm de deslocamento anterior 

na maxila. Esta quantidade de movimento foi constatada após 12 semanas de 

aplicação de força nos animais A e B e após 18 semanas nos animais C e D. As 

análises cefalométricas e dos crânios secos demonstrou que a quantidade de 

protração esquelética foi significante. Os achados também demonstraram que é 

possível controlar a direção da protração maxilar. Os implantes permaneceram 

imóveis durante o experimento. 

 Roberts et al. (1989) estudaram a utilização de implantes para ancoragem 

ortodôntica e ortopédica através de dois modelos experimentais com ossos corticais 

densos: diáfise femural de coelho e mandíbula de cachorro. Seis coelhas adultas, 

entre 1 e 2 anos de idade, foram utilizadas para avaliar a biocompatilibilidade e a 

interface do implante de titânio com ataque ácido. Quatro cães da raça Beagle (dois 

machos e duas fêmeas), com idades entre 1 e 2 anos, foram utilizados para avaliar o 

potencial de ancoragem de dois tipos de implantes (implantes de titânio e um 

protótipo protético de parafuso de titânio com a superfície tratada com ataque ácido). 

Foi encontrada osseointegração em 94% dos implantes com duas configurações 

diferentes de superfície. Todos os implantes que receberam forças contínuas de 3N 

(± 300 gf) permaneceram imóveis. 
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 Wehrbein et al. (1998) avaliaram a interface entre estruturas ósseas e 

superfícies de implantes de titânio submetidos a forças horizontais por tempo 

prolongado. Inseriram implantes, com a parte endóssea submetida a jateamento 

com areia e ataque ácido na superfície, nas áreas da sutura palatina e retromolar de 

quatro pacientes para ancoragem ortodôntica. A análise histológica da interface 

osso-implante revelou que todos os implantes utilizados apresentaram integração 

óssea, mesmo com a aplicação de força prolongada. Os autores puderam assim 

concluir que implantes transmucosos pequenos promoviam ancoragem adequada 

para o tratamento ortodôntico. Acrescentaram que o sucesso da integração óssea e 

a subsequente aplicação de força oblíqua sobre os implantes seriam uma evidência 

de que forças contínuas na magnitude de 2 a 6 N (± 200 a 600 gf) seriam 

compatíveis com a manutenção da integração óssea. 

 De Pauw et al. (1999) por sua vez, investigaram a estabilidade de implantes 

utilizados como ancoragem para tração ortopédica com magnitude de força elevada. 

Três implantes de Brånemark foram colocados no arco zigomático esquerdo e três 

no direito de cinco cães adultos. Uma força nonaxial de 5 N (± 500 gf) foi aplicada 

utilizando-se um sistema de mola intraoral. Após dois meses de força contínua, foi 

analisada a adaptação óssea e a mineralização ao redor do implante e constatou-se 

que todos os implantes permaneceram imóveis, apesar de ter sido observada 

significante perda de osso marginal na interface osso-implante (<1mm) ao redor de 

cada implante. Houve remodelação óssea mais pronunciada no lado de tensão do 

implante, independentemente do seu comprimento. As análises radiográficas e 

histológicas mostraram osso com padrão trabecular normal ao redor dos implantes. 

Pierrisnard et al. (2003), estudaram, através de análise dos elementos finitos, 

como o comprimento do implante ou a ancoragem bicortical afetam a transferência 

de estresse para os componentes do implante de titânio, para o implante 

propriamente dito e para o osso circundante. Foram utilizados implantes com o 

mesmo diâmetro (3,75 mm) com comprimentos variados de 6 a 12 mm, numa 

estrutura óssea de suporte com osso cortical e alveolar. Determinaram a aplicação 

de uma força de 100 N (± 10 kgf) num ângulo de 30º no sentido vestíbulo-lingual. A 

ancoragem cortical coronal foi dominante e o estresse ósseo se concentrou nessa 

área. Os autores concluíram que tanto o comprimento dos implantes como a 

ancoragem bicortical não influenciou o estresse ósseo, entretanto, o estresse no 

implante aumentou. 
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Enacar et al. (2003) apresentaram um tratamento com máscara facial 

utilizando ancoragem esquelética em uma menina de 10 anos de idade com relação 

de Classe III esquelética por hipoplasia maxilar, mordida cruzada e oligodontia 

severa. O plano de tratamento proposto foi o de deslocar-se anteriormente a maxila 

com a máscara facial. Pela falta de dentes disponíveis, foi utilizada uma ancoragem 

rígida com implantes de titânio (2,5 mm de diâmetro e 18 mm de comprimento) no 

alvéolo maxilar, em combinação com os dentes remanescentes. Após três semanas 

foi aplicada uma força ortodôntica de 800 g que gerou um significante deslocamento 

anterior do complexo nasomaxilar com o uso da máscara facial. 

 

 

2.2 MINI-IMPLANTES EM ORTODONTIA 

 

 

 Kanomi (1997) apresentou um caso clínico no qual utilizou um mini-implante 

osseointegrado medindo 1,2 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento, comum em 

cirurgias plásticas, como ancoragem ortodôntica para intrusão dos incisivos 

inferiores. Segundo o autor, foi alcançada a intrusão de 6 mm dos incisivos inferiores 

após quatro meses de tratamento, sem dano às raízes. O autor especulou que os 

mini-implantes poderiam ser adotados para tração horizontal, quando colocados na 

crista alveolar e que, por seu pequeno tamanho, podiam ser inseridos entre as 

raízes dos molares para intrusão dos mesmos ou no palato, como ancoragem para 

distalização dos molares. 

 Miyawaki et al. (2003) examinaram os fatores associados à estabilidade dos 

mini-implantes de titânio colocados na região vestibular posterior para ancoragem 

ortodôntica. Foram examinados 51 pacientes com um total de 134 mini-implantes de 

titânio de três tipos diferentes. A taxa de sucesso dos mini-implantes com 1 mm de 

diâmetro foi significativamente menor que a dos mini-implantes com 1,5 mm ou 2,3 

mm de diâmetro. O ângulo do plano mandibular alto e a inflamação do tecido peri-

implantar foram apontados como fatores de risco para a mobilidade dos parafusos. 

Os autores não encontraram associação entre a taxa de sucesso e as seguintes 

variáveis: comprimento do implante, tipo de cirurgia, carga imediata, local de 

implantação, idade, raça, apinhamento dos dentes, relação ânteroposterior das 

bases ósseas, periodontites controladas e sintomas de disfunção 
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temporomandibular. Os autores concluíram que implantes com 1 mm de diâmetro ou 

menos, inflamações do tecido peri-implantar e um ângulo do plano mandibular alto 

(osso cortical fino) estariam associados à perda dos mini-implantes de titânio 

colocados no osso alveolar vestibular da região posterior para ancoragem 

ortodôntica. Recomendaram o uso de mini-implantes com 1,5 mm para pacientes 

com o ângulo do plano mandibular médio ou baixo e o uso de mini-implantes com 

2,3 mm ou mini-placas quando não fosse possível o uso dos mini-implantes em 

pacientes com o ângulo do plano mandibular alto e, consequentemente, osso 

cortical fino. Argumentaram, ainda, que a aplicação imediata de força seria possível, 

contanto que a força aplicada fosse menor do que 2 N (± 200 gf). 

Deguchi et al. (2003) quantificaram as propriedades histomorfométricas da 

interface osso-implante para analisar o uso de mini-implantes de titânio como 

ancoragem ortodôntica e para estabelecer o período adequado de cicatrização. 

Assim, 96 mini-implantes foram distribuídos igualmente entre oito cães do sexo 

masculino com 8 meses de idade. Em cada arcada, tanto a força aplicada como o 

controle de cicatrização dos implantes foram divididos em três grupos (três, seis e 12 

semanas), com oito implantes por grupo. Uma força entre 200 e 300 g foi aplicada 

por 12 semanas com uma corrente elastomérica, ligada do implante a um gancho 

nas coroas dos pré-molares. Durante o período de cicatrização inicial, somente três 

dos 96 mini-implantes falharam, apresentando uma taxa de sucesso de 97%. Os 

implantes mandibulares tiveram maior contato com a superfície osso-implante do 

que os maxilares. A análise dos dados indicou que os mini-implantes de titânio foram 

capazes de funcionar como ancoragem óssea contra uma força ortodôntica por três 

meses, com um período mínimo de cicatrização, inferior a três semanas. 

 Huja et al. (2005) fizeram um estudo para determinar se a força de remoção 

de mini-implantes monocorticais do osso variava de acordo com o local de inserção, 

na maxila ou na mandíbula. Para isso, aplicaram 56 mini-implantes, com 6 mm de 

comprimento e 2 mm de diâmetro, em quatro cães da raça Beagle, 30 minutos após 

eles terem sido mortos. Os mini-implantes foram colocados perpendicularmente, 

através da mucosa, sem incisão, em locais específicos do osso cortical maxilar e 

mandibular, obtendo-se ancoragem monocortical. A maxila e a mandíbula foram 

então removidas dos animais e congeladas. No dia do teste, os espécimes foram 

levados à temperatura ambiente e seccionados em pequenos blocos, cada um 

contendo um mini-implante com 4 mm de osso circundante. Os blocos foram 
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preparados e levados à máquina de teste, a uma velocidade de 0,05 mm por 

segundo, sendo obtida a força máxima no momento de remoção dos mini-implantes. 

Após os testes de remoção, os blocos foram seccionados, as raízes dos dentes 

cortadas transversalmente e mediu-se a espessura do osso cortical ao redor do 

implante, com o auxílio de um microscópio. A análise estatística foi elaborada por 

meio da análise de variância (ANOVA) e do teste Tukey-Kramer. A análise de 

regressão foi adotada para o estudo da relação entre a força de remoção e a 

espessura da cortical óssea. Observou-se que os mini-implantes colocados na 

região anterior da mandíbula apresentaram força de remoção significativamente 

menor (134,5 ± 24 N) que a dos colocados na região posterior (388,3 ± 23,1 N). As 

regiões anteriores maxilares e mandibulares apresentaram a menor espessura 

óssea, e a região posterior mandibular a maior espessura. Foi observada, ainda, 

fraca, mas significante, correlação entre a força máxima de remoção e a espessura 

do osso cortical. Os autores concluíram que diferenças significativas ocorrem de 

acordo com o local onde a força de remoção do parafuso é empregada na maxila e 

na mandíbula e que forças maiores são encontradas nas regiões posteriores. 

Concluíram, também, que existem diferenças significativas na espessura do osso 

cortical, de acordo com as diferentes localizações na maxila e na mandíbula, sendo 

as espessuras anteriores menores que as posteriores. Assim, quanto maior foi a 

força de remoção, maior foi a espessura do osso cortical. 

 Huja et al. (2006) fizeram uma análise biomecânica e histomorfométrica após 

seis semanas da colocação de mini-implantes monocorticais. Sete cães adultos da 

raça Beagle receberam 102 mini-implantes autoperfurantes (2 x 6 mm ou 2 x 8 mm) 

em lugares predeterminados. Vinte mini-implantes foram perdidos durante as seis 

semanas de espera pela cicatrização sem carga. Quarenta e oito mini-implantes 

foram randomizados para o teste mecânico e 34 para a histologia. O pico de força de 

remoção foi registrado e foram examinadas, histomorfometricamente, partes com ± 

80 µm. Foram utilizados, para análise estatística, a análise de variância e o método 

de Tukey-Kramer. A média do pico de força de remoção para os vários locais 

variaram de 153,5 ± 37,6 N a 389,3 ± 32,5 N (aproximadamente 15,35 ± 3,76 Kgf a 

38,93 ± 3,25 kgf), não apresentando diferença significativa (P < 0,05) entre a 

colocação imediata e seis meses após a colocação. O contato ósseo variou de 79% 

a 95%. A análise histomorfométrica indicou uma taxa de formação óssea maior na 

mandíbula do que na maxila, e maior no osso diretamente adjacente ao mini-
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implante (0 a 1 mm) do que no osso mais distante ao mini-implante (1 a 4 mm). 

Segundo os autores, os resultados forneceram ao ortodontista uma estimativa da 

força de retenção desses mini-implantes e um entendimento da rápida resposta 

biológica de cicatrização associada a mini-implantes autoperfurantes. 

 Poggio et al. (2006) organizaram um estudo anatômico com o objetivo de 

auxiliar na escolha de locais seguros para a colocação dos mini-implantes entre as 

raízes dentárias. Para isso, realizaram tomografias volumétricas de 25 maxilas e de 

25 mandíbulas, obtendo as medidas distais dos caninos. Para cada espaço inter-

radicular, as medidas mésio-distais e vestíbulo-linguais foram feitas a 2, 5, 8 e 11 

mm da crista alveolar. Na maxila, a maior quantidade de osso no sentido  

mésio-distal foi encontrada na palatina, entre as raízes do segundo pré-molar e do 

primeiro molar (5,5 mm / DP 1,3 - entre 2 e 8 mm de profundidade), sendo que, na 

região vestibular, a maior quantidade encontrada foi entre o primeiro e o segundo 

pré-molar (3,5 mm / DP 1,1 - entre 5 e 11 mm de profundidade) e entre o canino e o 

primeiro pré-molar (4,3 mm / DP 1,1 - entre 5 e 11 mm de profundidade). A menor 

quantidade de osso foi encontrada na tuberosidade e a maior espessura de osso, no 

sentido vestíbulo-lingual, foi encontrada entre o primeiro e o segundo molares (14,3 

mm / DP 1,1 a 5 mm de profundidade). Na mandíbula, a maior quantidade de osso, 

no sentido mésio-distal foi encontrada entre o primeiro e o segundo pré-molares (4,9 

mm / DP 1,0 a 11 mm de profundidade). A menor quantidade de osso foi encontrada 

entre o primeiro pré-molar e o canino (2,7 mm / DP 0,7 a 2 mm de profundidade). No 

sentido vestíbulo-lingual, a maior espessura foi encontrada entre o primeiro e o 

segundo molares (13,4 mm / DP 1,5 - entre 8 e 11 mm de profundidade). A menor 

quantidade de osso foi encontrada entre o primeiro pré-molar e o canino (6,8 mm / 

DP 1,0 a 2 mm de profundidade). 

Feldmann e Bondemark (2006) fizeram uma revisão sistemática para avaliar 

sistemas de ancoragem ortodôntica e sua efetividade, pesquisando a base de dados 

do Pub Med e do Cochrane correspondente ao período de janeiro de 1966 a 

dezembro de 2004. Foram encontrados 494 artigos, dos quais 14 atingiam os 

critérios de inclusão. Após avaliarem estes artigos, os autores constataram que a 

maioria dos estudos apresentava sérios problemas pelo tamanho reduzido da 

amostragem, por fatores conflitantes, ausência de análise do erro do método e de 

medidas confiáveis. Para tornar as evidências científicas mais confiáveis, os autores 

recomendaram ensaios clínicos randomizados controlados, com tamanho de 
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amostragem suficiente para determinar qual sistema de ancoragem seria o mais 

efetivo. 

 Büchter et al. (2006) estudaram a interface de dois diferentes mini-implantes 

ortodônticos de titânio ativados com diferentes cargas. Um total de 200 mini-

implantes (100 com 1,1 x 10,0 mm; 100 com 1,6 x 10,0 mm) foram colocados nas 

mandíbulas de oito minipigs Göttinger. Dois implantes de cada foram carregados 

imediatamente na direção oposta com várias forças (100, 300 ou 500 cN) através de 

molas. Foram estabelecidas três diferentes distâncias entre o pescoço do mini-

implante e a borda do osso (1, 2 e 3 mm) e gerado um momento de força no 

pescoço dos mini-implantes entre 0-900 cN.mm, originado pelas forças contínuas, 

liberadas pelas molas super-elásticas. Implantes sem carregamento também foram 

empregados como referência. As respostas dos tecidos ósseos foram avaliadas pela 

histologia, histomorfometria e microscopia eletrônica de varredura após 22 e 70 dias 

do carregamento. Nos grupos onde o carregamento atingiu 900 cN.mm, os  

mini-implantes foram perdidos. Entretanto, não foi observada movimentação dos 

mini-implantes no osso do grupo experimental. Pôde-se observar contato direto entre 

o osso e o mini-implante em várias extensões, com diferentes carregamentos. A 

análise ultraestrutural confirmou os achados clínicos e histológicos, que  

demonstraram uma boa osseointegração dos mini-implantes após 22 dias, com 

exceção daqueles em que o carregamento excedeu 900 cN.mm. Na maior parte do 

grupo experimental observou-se um aumento do contato ósseo entre a parte 

coronária do mini-implante e o osso. Esta observação atingiu significância estatística 

em 500 cN.mm (1,1 x 10 mm) e 600 cN.mm (1,6 x 10mm), e os autores concluíram 

que os mini-implantes não só poderiam ser carregados imediatamente sem 

comprometer sua estabilidade, como promoveriam um ganho na formação óssea na 

interface quando o carregamento não excedesse o limite máximo de momento de 

inclinação na borda do osso. 

Kyung et al. (2007) apresentaram outros possíveis aproveitamentos para os 

mini-implantes, sugerindo a sua utilização como acessórios para aparelhos 

ortopédicos funcionais fixos. Apresentaram fotografias de um paciente com um 

aparelho funcional fixo que utilizava mini-implantes como unidades de ancoragem no 

qual os mesmos falharams. Recomendaram, então que outros tipos de ancoragem 

deveriam ser considerados, como, por exemplo, mini-placas ou mini-implantes 

bicorticais, visto que o osso cortical de pacientes em fase de crescimento não 
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apresenta boa qualidade. Comentaram que aparelhos funcionais fixos gerariam 

forças pesadas e intermitentes nas estruturas de suporte. Por fim, ponderaram que, 

se a ancoragem esquelética absoluta pudesse ser utilizada, os verdadeiros efeitos 

esqueléticos da terapia com aparelhos funcionais poderiam ser alcançados sem 

produzir, simultaneamente, compensações dentoalveolares. 

Ferrazo (2008) avaliou a influência do processo de cicatrização óssea no 

desempenho biomecânico de mini-implantes (1,6 x 6 mm) utilizados como 

ancoragem em ortodontia através de, 60 mini-implantes inseridos na maxila e na 

mandíbula de cinco cães da raça Beagle. Os cães foram mortos nos dias 0, 2, 7, 15 

e 30 após a colocação dos mini-implantes e os corpos de provas, contendo os mini-

implantes, foram preparados para avaliação da resistência à tração na Máquina de 

Ensaios Universal EMIC 2000. Os resultados demonstraram uma taxa de sucesso 

de 100% dos mini-implantes colocados. Os valores médios encontrados na maxila 

foram de 141,76 ± 92,82 Ncm a 237,02 ± 78,34 Ncm (aproximadamente 14,17 ± 9,28 

kgf.cm a 23,70 ± 7,83 kgf.cm) e na mandíbula de 156,86 ± 75,55 Ncm a 328,76 ± 

82,17 Ncm (aproximadamente 15,68 ± 7,55 Kgf.cm a 32,87 ± 8,21). Com base 

nestes resultados, o autor concluiu que os mini-implantes avaliados apresentaram 

níveis excelentes de resistência à tração em todos os períodos de cicatrização 

avaliados, que a intensidade da força de resistência à tração (Ncm) em relação à 

quantidade de superfície inserida do mini-implante (mm2) foi significativamente maior 

na mandíbula do que na maxila e que o excelente desempenho biomecânico 

demonstrado, associado à ausência de diferenças nos períodos de cicatrização, 

sugeriu que os mini-implantes poderiam suportar carga imediata. 

Morea (2008) estudou a histologia da cicatrização óssea e dos tecidos moles 

ao redor de mini-implantes ortodônticos, inserindo 20 mini-implantes em cinco cães 

da raça Beagle. Após os animais terem sido mortos, os blocos ósseos contendo os 

mini-implantes foram removidos e armazenados em solução de Zamboni para 

posterior análise histológica. Em seguida, os blocos foram desidratados em séries 

crescentes de álcool e um corte foi realizado no longo eixo do mini-implante. Os 

blocos cortados foram incluídos em metilmetacrilato e foram feitas as colorações de 

Masson e a de Stevenels. A interface entre o mini-implante e os tecidos circundantes 

foi examinada com o auxílio de um microscópio de luz ótica. Tanto o epitélio quanto 

o tecido conjuntivo se encontraram bem adaptados ao colo do implante, logo após a 

cirurgia de inserção. Os tecidos moles iniciaram a cicatrização no segundo dia após 
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a inserção. No sétimo dia foram detectados fenômenos osteogênicos que se 

tornaram mais evidentes no décimo quinto dia após a inserção. Também no décimo 

quinto dia foram encontrados osteócitos e vasos sanguíneos. No trigésimo dia o 

osso lamelar entrou em contato com o osso primário, pela deposição de osso 

diretamente na superfície metálica do implante. 

 Salmória et al. (2008) avaliaram o torque de inserção de mini-implantes para 

ancoragem ortodôntica com 1,6 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento, 

compararam a força de remoção axial em 0 (T0), 15 (T15) e 60 (T60) dias após a 

colocação. Com isso, determinaram a espessura óssea cortical inicial e peri-

implantar e analisaram a correlação entre essas variáveis. Para essa análise, 

utilizaram 60 mini-implantes colocados em mandíbulas de dez cães. O pico de 

inserção de torque foi mensurado e os corpos de prova foram preparados após os 

animais terem sido mortos. Para registrar a força de remoção axial utilizaram uma 

máquina de testes e a espessura da cortical foi mensurada após a remoção dos 

mini-implantes. Os autores constataram que a força de remoção e a espessura do 

osso cortical variavam (p < 0,01) de acordo com o tempo de espera. Os valores em 

T0 mostraram a força de remoção mais alta (331,15 ± 136,15 N), seguido por T15 

(242,18 ± 83,71 N) e T60 (224,95 ± 91,33 N). A menor espessura da cortical óssea 

peri-implantar foi encontrada em T60 (1,57 ± 0,63 mm) comparada a T15 (2,38 ± 

0,43 mm) e T0 (2,55 ± 0,29 mm). Puderam também observar a correlação entre a 

força de remoção e a espessura da cortical óssea peri-implantar. Não encontraram 

correlação entre o torque de inserção (24,54 ± 2,68 N.cm) e a força de remoção, e 

nem entre o torque de inserção e a espessura do osso cortical inicial. Os autores 

concluíram, então que a força de remoção era maior imediatamente após a 

colocação do mini-implante, que a espessura da cortical óssea diminuía devido à 

reabsorção óssea e que o torque de inserção não seria um método eficiente para 

predizer a retenção dos mini-implantes. 

Brettin et al. (2008) procuraram testar a hipótese de que mini-implantes 

inseridos bicorticalmente fornecem ao ortodontista força de resistência e estabilidade 

superiores aos inseridos monocorticalmente. Para isso, utilizaram 44 mini-implantes 

de titânio (1,5 por 15,0 mm), colocados entre as raízes dos primeiros e segundos 

pré-molares, em 22 hemimaxilas e hemimandíbulas obtidas de cadáveres humanos. 

Metade dos mini-implantes foi colocada bicorticalmente e a outra metade 

monocorticalmente, sendo que todos foram submetidos a uma força de tração 
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tangencial perpendicular, com um deslocamento lateral de 1,5 mm. Adicionalmente, 

foram analisados, por meio de um modelo de elementos finitos, mini-implantes 

colocados bicorticalmente e monocorticalmente, submetidos a uma força similar. Os 

autores encontraram valores significantemente maiores de resistência às forças de 

deflexão nos mini-implantes bicorticais do que nos monocorticais, sendo que a força 

máxima de resistência nos bicorticais ficou próxima a 90 N na maxila e a 110 N na 

mandíbula, e nos monocorticais foi próxima a 50 N na maxila e a 70 N na mandíbula. 

Além do mais, os valores de força encontrados na região mandibular foram 

significantemente maiores do que os da região maxilar. Foi observada uma relação 

estatisticamente aumentada entre a espessura do osso cortical vestibular da 

mandíbula e as forças de deflexão para os mini-implantes monocorticais, mas não foi 

encontrada relação entre a espessura do osso cortical vestibular da maxila e as 

forças de deflexão para os mini-implantes mono ou bicorticais. Após a aplicação de 

força os mini-implantes monocorticais apresentaram mobilidade mais significativa do 

que os mini-implantes bicorticais. A análise de elementos finitos indicou menor 

estresse no osso cortical com os mini-implantes colocados bicorticalmente do que os 

colocados monocorticalmente. Por fim, os autores concluíram que os mini-implantes 

bicorticais forneceriam ao ortodontista resistência de ancoragem superior, menor 

estresse no osso cortical e maior estabilidade do que os mini-implantes 

monocorticais. 

Chen et al. (2009) elaboraram uma revisão sistemática para discussão sobre 

os fatores que afetariam os mini-implantes com ancoragem ortodôntica direta e 

indireta. Os dados foram coletados em bancos de dados eletrônicos (Medline, 

Embase, Web of Science, Cochrane Library entre outros revisores de medicina 

baseados em evidências). A estratégia de busca resultou em 596 artigos, dos quais 

126 foram identificados. Após os critérios de exclusão, 16 artigos permaneceram. Os 

resultados analisados da literatura foram divididos em 2 tópicos: “Fatores 

relacionados à colocação” e “Fatores relacionados à carga aplicada”. Os autores 

concluíram que os mini-implantes são efetivos como ancoragem e que seu sucesso 

depende de uma apropriada estabilidade mecânica inicial assim como da qualidade 

e quantidade de carga aplicada. 

Barretto-Lopes et al. (2009) avaliaram o comportamento mecânico de 

protótipos de mini-implantes desenvolvidos para ancoragem do aparelho de Herbst 

por meio da avaliação do limite de resistência à flexão do protótipo. Para o cálculo 
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do tamanho da amostra, foi realizado um estudo piloto no qual foram utilizados 

quatro corpos de prova, onde cada um possuía três partes: um protótipo de mini-

implante, um contra corpo de latão que agia como suporte para o engastamento e 

uma haste reta do tubo telescópico do aparelho de Herbst. Ensaios mecânicos de 

flexão por engastamento simples foram realizados. Após os ensaios de resistência 

máxima às forças de flexão nos corpos de prova, foi determinada uma média de 98,9 

kgf com desvio padrão de 0,6, sendo o valor mínimo 98,2 kgf e o valor máximo 99,0 

kgf. Os autores concluíram que os protótipos de mini-implantes desenvolvidos para 

ancoragem do aparelho de Herbst são capazes de suportar forças de flexão por 

engastamento simples de até 98,2 kgf, quando avaliadas com um contra corpo de 

latão, podendo assim suportar forças maiores que as forças máximas de mordida 

humana até então encontradas na literatura. 

 

 

2.3 APARELHO DE HERBST 

 

 

 O aparelho de Herbst foi desenvolvido por Emil Herbst1 (1910, apud Ruf; 

Pancherz, 2008). Tratava-se de um aparelho para avanço mandibular fixo chamado 

Okklusionsscharnier que mais tarde foi batizado com o seu nome. Este aparelho 

funcionava, que funcionava como uma articulação artificial entre a maxila e a 

mandíbula, possuía um mecanismo telescópico unido a bandas ortodônticas, que 

mantinha a mandíbula numa posição forçada anteriormente. 

Pancherz (1979) investigou o efeito do salto de mordida contínua com o 

aparelho de Herbst na oclusão e no crescimento craniofacial. Foram estudados 20 

meninos em fase de crescimento que apresentavam maloclusão de Classe II, 

Divisão 1ª. Dez desses meninos foram tratados com aparelho de Herbst durante 6 

meses e os outros 10 serviram como grupo controle. Foram analisados modelos de 

estudo, radiografias cefalométricas e radiografias da ATM antes e após 6 meses de 

tratamento. Ao final do tratamento, todos os pacientes apresentaram oclusão normal, 

com provável inibição ou redirecionamento do crescimento maxilar, indicada pela 

redução do ângulo SNA. O crescimento mandibular foi maior do que o da média, 

                                                 
1 Herbst E. Atlas und Grundriss der Zahnärztlichen Orthopädie. München: J. F. Lehmann’s Verlag 1910. 
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com aumento do ângulo SNB e do comprimento mandibular, provavelmente pelo 

estímulo de crescimento condilar. Apesar da altura facial inferior ter aumentado, 

entretanto, o ângulo do plano mandibular permaneceu inalterado. A convexidade do 

perfil de tecido mole e duro foi reduzida. 

Pancherz e Hansen (1986) avaliaram, em telerradiografias, as mudanças 

oclusais durante e após o tratamento com o aparelho de Herbst. Utilizaram uma 

amostra com 40 casos de maloclusão de Classe II, divisão 1ª de pacientes tratados 

com o aparelho de Herbst por um período médio de 7 meses. Os indivíduos foram 

reexaminados no sexto e no décimo-segundo meses e os resultados mostraram que, 

durante o período de tratamento, todos os indivíduos foram levados a uma relação 

de Classe I ou de Classe I sobrecorrigida ou de Classe III. A sobressaliência e a 

relação molar melhoraram, em média, 6,9 mm e 6,3 mm, respectivamente, como 

resultado do crescimento mandibular 2,2 mm maior que o maxilar; do movimento 

lingual dos incisivos superiores de 2,3 mm; do movimento vestibular dos incisivos 

inferiores de 2,4 mm; do movimento distal dos molares superiores de 2,0 mm e do 

movimento mesial de 2,1 mm dos molares inferiores. Durante o período pós-

tratamento (12 meses), a oclusão estabilizou-se em Classe I em todos os indivíduos. 

A sobressaliência e a relação molar recidivaram, em média, 2,2 mm e 1,7 mm, 

respectivamente. Aproximadamente 90% da recidiva oclusal ocorreu nos primeiros 6 

meses após o tratamento. Em 58% dos indivíduos a recidiva oclusal foi 

exclusivamente o resultado da movimentação dentária, enquanto o crescimento 

desfavorável das arcadas contribuiu para a recidiva em 42% dos indivíduos. Como o 

tratamento com o aparelho de Herbst foi realizado durante um curto período de 

tempo, a dentição ficou instável após a remoção do aparelho. Por fim, os autores 

recomendaram a contenção pós-tratamento com um ativador, assim como ajustes 

interoclusais. 

Pancherz e Hansen (1988) analisaram a ancoragem mandibular no 

tratamento com o aparelho de Herbst observando a eficiência de cinco sistemas de 

ancoragem mandibular no tratamento com o aparelho de Herbst. Pretendiam avaliar 

se a recuperação do movimento dos incisivos inferiores após o tratamento resultaria 

em apinhamento inferior. A amostra foi composta por 65 indivíduos com maloclusão 

de Classe II, Divisão 1ª, tratados com aparelho de Herbst por um período de sete 

meses. Os pacientes foram reexaminados no sexto e no décimo-segundo meses 

após o tratamento. Foram utilizados os seguintes sistemas de ancoragem 
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mandibular: ancoragem pré-molar (n=16); ancoragem pré-molar – molar (n=20);  

ancoragem Pelott (n=6); ancoragem lábio-lingual (n=10); e elásticos de Classe III 

(n=13). Foram realizados traçados mandibulares obtidos de telerradiografias com a 

boca aberta e modelos de estudos mandibulares. Os resultados revelaram que 

nenhum dos cinco sistemas de ancoragem utilizados no tratamento com o aparelho 

de Herbst era capaz de prevenir o movimento anterior dos incisivos e dos molares. 

Após o tratamento, aproximadamente 80% do movimento dos incisivos e 20% dos 

molares foram recuperados e as alterações nas posições dentárias pós-tratamento 

não resultaram em apinhamento anterior. 

Franchi et al. (1999) avaliaram, cefalometricamente, as mudanças 

esqueléticas e dentoalveolares decorrentes do uso do aparelho de Herbst com 

splints acrílicos seguido do uso de aparelhos fixos com braquetes. O grupo tratado 

foi composto por 55 indivíduos com maloclusão de Classe II, Divisão 1ª, apresentava 

média de idade, antes do tratamento (T1), de 12 anos e 10 meses (± 1 ano e 2 

meses). A média de idade do grupo, após a remoção do aparelho (T2), era de 13 

anos e 10 meses (± 1 ano e 2 meses) e, após o tratamento (T3), de 15 anos e 2 

meses (± 1 ano e 4 meses). Os dois grupos controle foram: um grupo com 30 

indivíduos com maloclusão de Classe II não tratada e outro grupo com 33 indivíduos 

com oclusão de Classe I. O estudo mostrou que 2/3 da correção oclusal conseguida 

foi devido aos efeitos esqueléticos e que somente 1/3 foi decorrente das adaptações 

dentoalveolares. Ambos os efeitos esqueléticos e dentoalveolares foram decorrentes 

das mudanças estruturais da mandíbula. Uma quantidade significativa de recidiva na 

relação molar ocorreu durante o período pós-tratamento, sendo que essa mudança 

pode ser atribuída ao movimento mesial dos molares superiores. 

Schütz et al. (2002) avaliaram, em radiografias cefalométricas, os efeitos 

dentoalveolares decorrentes do tratamento com o aparelho de Herbst com splints 

acrílicos em 23 adolescentes com maloclusão de Classe II, divisão 1ª, por 

retrognatismo mandibular. Estes indivíduos apresentavam idade média de 12 anos e 

11 meses (DP = 17 meses) e estavam nos estágios 3 ou 4 da idade esquelética de 

acordo com Helm et al. Ao final do tratamento, os incisivos superiores retruíram e 

inclinaram lingualmente, apresentando, também, extrusão. Os molares superiores 

distalizaram e mantiveram estáveis suas posições verticais. Os incisivos inferiores 

protruíram e inclinaram vestibularmente sem alterações verticais. Os molares 

inferiores mesializaram e extruíram. A sobressaliência e a sobremordida foram 
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diminuídas e todos os pacientes apresentaram relação molar de Classe I. Os autores 

concluíram que estas modificações dentoalveolares associadas às esqueléticas, 

contribuíram para a correção da maloclusão de Classe II. 

Bremen e Pancherz (2003) avaliaram a eficiência dos aparelhos 

convencionais e do aparelho de Herbst no tratamento da maloclusão de Classe II, 

Divisão 1ª e Classe II, Divisão 2ª. Para o estudo, 142 pacientes entre 10 e 15 anos 

de idade foram tratados. O tratamento convencional foi realizado em 98 indivíduos 

(75 Classe II, Divisão 1ª e 23 Classe II, Divisão 2ª) e o tratamento com o aparelho de 

Herbst foi realizado em 44 indivíduos (30 Classe II, Divisão 1ª e 14 Classe II, Divisão 

2ª). Para o caso da maloclusão de Classe II, Divisão 1ª, em indivíduos em fase de 

crescimento e no final da dentição mista, foi estabelecido como tratamento 

convencional o uso do ativador para avanço mandibular, seguido de aparelho 

removível para expansão da arcada superior e aparelho fixo com elásticos de Classe 

II, para a sua finalização. Para o caso da maloclusão de Classe II, Divisão 2ª, o 

tratamento convencional, durante o crescimento puberal e no final da dentição mista, 

foi a vestibularização dos incisivos superiores com aparelho removível 

transformando a Classe II, Divisão 2ª em Classe II, Divisão 1ª, seguida de avanço 

mandibular com ativador e aparelho fixo com elásticos de Classe II, para finalização. 

Nos casos de Classe II, tratados após o crescimento puberal e na dentição 

permanente, o salto de mordida com o aparelho de Herbst foi o tratamento 

escolhido, seguido do uso de aparelhagem fixa para finalização. Nos casos de 

Classe II, Divisão 2ª, uma aparelhagem fixa foi utilizada nos incisivos superiores 

para vestibularização antes da colocação do aparelho de Herbst. O tratamento mais 

eficaz foi definido como aquele realizado no menor tempo possível com o melhor 

resultado. O resultado do tratamento foi verificado com o índice PAR. Os indivíduos 

tratados com o aparelho de Herbst apresentaram menor tempo de tratamento 

(Classe II, Divisão 1ª: 21 meses, Classe II, Divisão 2ª: 30 meses) do que os tratados 

com aparelhos convencionais (Classe II, Divisão 1ª: 32,1 meses, Classe II, Divisão 

2ª: 38,3 meses). A redução do índice PAR, indicativa de melhora, foi maior nos 

indivíduos tratados com o aparelho de Herbst (Classe II, Divisão 1ª: 76% e Classe II, 

Divisão 2ª: 76%) do que nos indivíduos tratados com aparelhos convencionais 

(Classe II, Divisão 1ª; 68%, Classe II, Divisão 2ª: 65%). Os autores concluíram que 

ambos os tratamentos da maloclusão de Classe II, Divisão 1ª e Classe II, Divisão 2ª, 
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foram mais eficientes com a utilização do aparelho de Herbst do que com a 

abordagem convencional. 

Weschler e Pancherz (2004) analisaram a eficiência de dois tipos de 

ancoragem do aparelho de Herbst, uma com bandas e outra fundida (cast splint). A 

amostra foi composta por 16 indivíduos com maloclusão de Classe II, Divisão 1ª, 

tratados com bandas nos pré-molares como ancoragem (Grupo A); 19 indivíduos 

com maloclusão de Classe II, Divisão 1ª, tratados com bandas nos pré-molares e 

nos molares como ancoragem (Grupo B); 34 indivíduos com maloclusão de Classe 

II, Divisão 1ª (Grupo C); e 18 indivíduos com maloclusão de Classe II, Divisão 2ª 

(Grupo D), tratados com aparelhos fundidos. O tempo de tratamento médio foi de 0,6 

anos. Telerradiografias foram analisadas em quatro ocasiões, antes do tratamento: 

depois do tratamento, 2 anos e 4 anos após o tratamento. Durante o tempo de 

tratamento foi verificada uma pronunciada perda (P < 0,001) para todos os tipos de 

ancoragem (vestibularização dos incisivos inferiores e mesialização dos molares 

inferiores). Comparando-se a ancoragem fundida nos casos de Classe II, Divisão 1ª 

e Classe II, Divisão 2ª, não foi constatada diferença significativa na quantidade de 

perda de ancoragem dos incisivos inferiores. Após o tratamento, foi encontrada 

recidiva dentária nos três tipos de ancoragem. Os autores concluíram que nenhuma 

das três ancoragens mandibulares utilizadas no tratamento com o aparelho de 

Herbst pôde prevenir a perda de ancoragem e, contrariando as expectativas, a 

ancoragem com os aparelhos fundidos não foram melhores do que as outras duas 

formas de ancoragem com bandas. 

Vigorito e Dominguez (2007) compararam os efeitos dentoesqueléticos 

decorrentes do tratamento realizado em duas fases, com o aparelho de Herbst e 

com aparelho fixo pré-ajustado, em adolescentes com retrognatismo mandibular. 

Foram traçadas e analisadas telerradiografias laterais de 20 adolescentes, obtidas 

em 3 tempos (T1-Início, T2-Término da fase ativa e T3-Término da fase pós-Herbst). 

De T1 a T2, maxila e mandíbula moveram-se anteriormente, porém com incrementos 

estatisticamente maiores da mandíbula. Os incisivos superiores retroinclinaram e os 

inferiores protruíram. Os molares superiores distalizaram, os inferiores mesializaram 

e o trespasse horizontal diminuiu. De T2 a T3, a maxila continuou desenvolvendo-se 

anteriormente e a mandíbula apresentou um incremento menor. Os incisivos 

superiores permaneceram estáveis e os inferiores lingualizaram. Os molares 

superiores e inferiores mesializaram. Comparando T1 a T3, a correção da 
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maloclusão foi decorrente da soma das mudanças dentárias e esqueléticas. Os 

autores concluíram que na Fase I houve um maior incremento do crescimento 

mandibular e de mudanças dentárias que sobre-corrigiram a maloclusão, enquanto 

que, na Fase II, houve uma desaceleração do crescimento em combinação com a 

recidiva das posições dos molares e dos incisivos inferiores, não comprometendo, 

porém, as metas ideais de tratamento. 

 

 

2.4 ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DA INCLINAÇÃO EXCESSIVA DOS 

INCISIVOS INFERIORES SOBRE OS DENTES E O PERIODONTO 

 

 

 Artun e Krogstad (1987) fizeram um estudo para examinar se a 

vestibularização excessiva dos incisivos inferiores resultaria em retração gengival. 

Com este objetivo, selecionaram pacientes com prognatismo mandibular tratados 

cirurgicamente, sendo 29 com mais de 10º de vestibularização dos incisivos 

inferiores e 33 com alterações mínimas na inclinação dos incisivos durante a fase 

ortodôntica pré-cirúrgica. Do total, 21 e 19 pacientes, respectivamente, 

compareceram aos exames de acompanhamento clínico (Índice de placa visível, 

Índice de sangramento gengival, Sondagem de profundidade de bolsa e Medição do 

comprimento da inserção do tecido conectivo supracristal). Também foram feitos 

modelos de estudo e fotografias intraorais coloridas. As médias dos tempos pós-

operatórios destes exames foram de 7,8 (DP 2,5) anos e de 8,1 (DP 2,8) anos, 

respectivamente. As alturas das coroas clínicas foram medidas nos modelos de 

estudo, antes e após o tratamento com aparelhos fixos, com 3 anos de controle pós-

operatório e no exame de acompanhamento. O número de dentes com retração foi 

determinado a partir das fotografias coloridas com intervalos idênticos e a espessura 

da sínfise foi medida nos cefalogramas realizados antes do tratamento. Os 

resultados demonstraram um aumento significativo da altura da coroa clínica e um 

maior desenvolvimento de retração durante o tratamento com aparelhos fixos, assim 

como durante o período da remoção do aparelho, até 3 anos após a cirurgia nos 

pacientes com vestibularização excessiva dos incisivos inferiores, do que nos 

pacientes com alterações mínimas nos incisivos inferiores. O coeficiente de 

correlação entre a espessura da sínfise e o aumento na altura da coroa clínica nos 
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pacientes com excessiva vestibularização foi estatisticamente significante. Nos 3 

anos após a cirurgia até o exame de acompanhamento não foram encontradas 

diferenças nas medidas clínicas entre os grupos nem fenestração óssea. Somente 

alterações mínimas foram observadas. 

Hansen et al. (1997) analisaram, por longo prazo, as alterações na inclinação 

e no apinhamento dos incisivos inferiores, durante e após o tratamento com o 

aparelho de Herbst. Com esse propósito, utilizaram uma amostra de 24 indivíduos 

com maloclusão de Classe II, Divisão 1ª (15 meninos e 9 meninas). Foram 

analisadas as telerradiografias e os modelos de estudos obtidos no início, 6 meses 

após o término do tratamento e ao término da fase de crescimento (pelo menos 5 

anos após o tratamento). Durante o período de tratamento, os incisivos inferiores 

foram vestibularizados, em média, 10,8º e a borda incisal moveu-se anteriormente 

3,2 mm. O espaço avaliado e o índice de irregularidade da região dos incisivos 

inferiores, em geral, não foram afetados. Durante 6 meses após o tratamento, os 

incisivos inferiores recuperaram, em média, 7,9º de inclinação e a borda incisal 

moveu-se posteriormente 2,5 mm. Entretanto, o espaço avaliado permaneceu 

praticamente inalterado. No período dos 6 meses até 5 anos após o tratamento, a 

inclinação dos incisivos inferiores permaneceu inalterada com relação ao plano 

mandibular mas os dentes retroinclinaram em relação à linha sela-násio. O espaço 

avaliado diminuiu (média de 0,8 mm, P < 0,01) e o índice de irregularidade 

aumentou (média de 2,0 mm, P < 0,01). A correlação entre as alterações dos 

incisivos à linha sela-násio e a inclinação dos incisivos em relação ao plano 

mandibular foi moderada (r= -0,57, P < 0,01). Desta forma, pôde-se constatar que a 

redução da inclinação dos incisivos inferiores em relação à linha sela-násio era 

particularmente, o resultado das alterações rotacionais decorrentes do crescimento 

mandibular no sentido anterior. Os autores concluíram que a vestibularização dos 

incisivos inferiores não pode ser responsabilizada pelo apinhamento anterior após o 

tratamento e que, a longo prazo, o desenvolvimento do apinhamento inferior parece 

estar associado às alterações decorrentes do crescimento craniofacial normal. 

 Ruf et al. (1998) investigaram os efeitos da vestibularização dos incisivos 

inferiores em crianças e adolescentes com relação à retração gengival. Foram 

estudadas 98 crianças com a média de 12,8 (DP 1,4) anos de idade que, ao darem 

início ao tratamento, foram tratadas com o aparelho de Herbst, resultando num total 

de 392 incisivos inferiores. Foram analisadas telerradiografias, modelos de estudo e 
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fotografias intraorais quanto ao grau de inclinação vestibular dos incisivos inferiores 

(média de 8,9º; variação de 0,5º a 19,5º). Em 380 dentes do total analisado (97%), 

nenhuma retração foi constatada e as retrações pré-existentes permaneceram 

inalteradas durante o tratamento com o aparelho de Herbst. Somente em 12 dentes 

(3%) houve piora ou foram desenvolvidas retrações com o tratamento. Não foi 

encontrada relação entre a quantidade de vestibularização dos incisivos inferiores e 

o desenvolvimento de retração gengival. Os autores concluíram que a 

vestibularização dos incisivos inferiores em crianças e adolescentes parece não 

resultar em retração gengival. 

 Allais e Melsen (2003) avaliaram a associação entre a extensão do 

movimento vestibular dos incisivos inferiores assim como a prevalência e a 

severidade da retração gengival em pacientes adultos tratados ortodonticamente. 

Com esse propósito, conduziram um estudo retrospectivo (caso controle) baseado 

na análise de modelos de estudos e fotografias intraorais de 300 pacientes adultos. 

Utilizando a randomização simples, os autores selecionaram 150 pares, de acordo 

com a idade e o sexo. O deslocamento dentário foi medido nos modelos, 

comparando-se as medidas antes e depois do tratamento. Embora a diferença na 

prevalência de indivíduos com retração gengival entre os casos tratados e os casos 

controle tenha sido estatisticamente significante (P < 0,001), não foi encontrada 

diferença no valor médio da retração (P > 0,10). O valor médio da extensão da 

retração dos quatro incisivos inferiores foi de 0,36 mm para os indivíduos tratados e 

de 0,22 mm para os casos controle. Assim, a diferença média de 0,14 mm entre os 

membros de um par, não foi considerada clinicamente relevante. Os autores 

concluíram que, entre a alternativa de extração ou do movimento vestibular dos 

incisivos inferiores, a segunda alternativa seria valiosa pois não resultaria em 

deterioração clinicamente relevante do periodonto. 
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2.5 APARELHOS ORTOPÉDICOS E FORÇAS ORTOPÉDICAS 

 

 

2.5.1 Ativadores 

 

 

Noro et al. (1994) conduziram um estudo para investigar a natureza das 

forças, induzidas por ativadores, através de medidores de força, eletromiografia e 

eletroencefalogramas durante um período de 2 horas de sono. Trinta pacientes 

adolescentes, sendo 15 deles com maloclusão de Classe II e 15 de Classe III foram 

utilizados. Quatro tipos de ativadores foram feitos para cada paciente, com mordida 

construtiva com 2, 4, 6 e 8 mm no sentido vertical. A magnitude de força gerada pela 

tensão passiva dos tecidos moles aumentou, aproximadamente, de 80 para 160 gf 

no grupo de Classe II e, aproximadamente, de 130 para 200 gf no grupo de Classe 

III, com variação nas alturas das mordidas construtivas de 2 a 8 mm. Mordidas 

construtivas mais altas também alteraram de forma significativa a direção das forças 

por tensão passiva de vertical para posterior e de vertical para anterior, com relação 

ao plano de referência, nos grupos de Classe II e de Classe III, respectivamente. A 

duração das forças geradas pela tensão passiva foi significativamente mais longa do 

que daquelas oriundas da contração ativa dos músculos de mordida, 

independentemente das alturas das mordidas construtivas. Os autores concluíram 

que a tensão passiva oriunda da viscoelasticidade dos tecidos moles, desempenha 

um papel mais importante para a indução de mudanças do que o reflexo de 

apertamento durante a terapia ortopédica com ativadores. 

Katsavrias e Halazonetis (1999) elaboraram um estudo para medir a 

magnitude da força entre as arcadas dentárias superior e inferior durante o uso do 

ativador. Dez pacientes consecutivos, com relação dentária e esquelética de Classe 

II, foram tratados com um ativador modificado. Um transdutor de força foi colocado 

na região anterior do segmento maxilar e a força anteroposterior exercida pelo 

segmento mandibular foi medida. As medidas foram obtidas nas posições de pé e 

reclinada, em cada consulta do paciente, por um período de 6 meses. Os resultados 

indicaram que as forças entre as arcadas superiores e inferiores mantiveram-se no 

âmbito ortodôntico (valores médios de 100 gf na posição de pé e 123 gf para a 

posição reclinada). Não foram encontradas mudanças estatisticamente significativas 
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nos níveis de força durante os 6 meses, nem diferenças entre as posições de pé e 

reclinada. 

 

 

2.5.2 Aparelhos extrabucais 

 

 

Tanne e Matsubara (1996) investigaram a resposta biomecânica das suturas 

do complexo nasomaxilar às forças ortopédicas do aparelho extrabucal. Foi utilizado 

um modelo analítico tridimensional do complexo craniofacial para análise de 

elementos finitos. Uma força de 1 kgf, dirigida posteriormente, foi aplicada nos 

primeiros molares superiores com diferentes graus de inclinação ao plano oclusal. O 

estresse foi avaliado nas diferentes suturas craniofaciais e constatou-se que, nas 

suturas nasomaxilares o estresse variava de acordo com a direção de força do 

extrabucal. Os autores concluíram que, ao direcionarem a linha de força próxima ao 

centro de resistência do complexo nasomaxilar, deveriam alcançar modificações 

suturais mais efetivas para o controle do crescimento maxilar, para frente e para 

baixo. 

Almeida-Pedrin et al. (2009) compararam os efeitos cefalométricos, as 

mudanças nas arcadas dentárias e a eficiência do tratamento da Classe II em 

pacientes com pêndulo, com extrabucal cervical ou com a extração de dois pré-

molares superiores. Oitenta e dois pacientes formaram a amostra, sendo que 

aqueles tratados com aparelho extrabucal utilizaram forças de 450 g por lado. Os 

dados foram obtidos das medidas cefalométricas e dos modelos de estudo e os três 

protocolos de tratamento produziram efeitos cefalométricos similares, especialmente 

esqueléticos. A comparação entre os dois distalizadores e o tratamento com 

extração de dois pré-molares superiores mostraram modificações na maxila, 

primariamente, dentoalveolares. Os autores concluíram que os efeitos do tratamento 

com os três protocolos associados a aparelhos fixos foram similares, dos pontos de 

vista oclusal e cefalométrico, mas que o tratamento com a extração dos dois pré-

molares superiores foi mais eficiente devido ao menor tempo dispendido. 
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2.6 FORÇAS DA MASTIGAÇÃO 

 

 

Pancherz e Anehus-Pancherz (1982) investigaram os efeitos do salto de 

mordida contínuo sobre o sistema mastigatório em 20 meninos com maloclusão de 

Classe II, Divisão 1ª, tratados com o aparelho de Herbst durante 6 meses. A 

variação do movimento mandibular assim como os sintomas de disfunção na 

Articulação Temporomandibular (ATM) e na musculatura associada foram 

examinados clinicamente. A função mastigatória foi avaliada por um teste de 

eficiência mastigatória combinado com registros eletromiográficos (EMG) da 

atividade do músculo temporal e masseter. A capacidade de movimento mandibular 

lateral foi reduzida para uma média de 1,9 mm de salto de mordida durante 6 meses, 

mas retornou aos níveis anteriores ao tratamento, 12 meses após a remoção do 

aparelho. A frequência de dores articulares e musculares aumentou nos primeiros 3 

meses de salto de mordida. Após 6 meses de tratamento, a maioria dos sintomas 

havia desaparecido. A eficiência mastigatória, assim como a atividade muscular do 

temporal e do masseter durante o tratamento, diminuíram nos primeiros 3 meses de 

salto de mordida, mas aumentaram, na média, para os valores do pré-tratamento 

após 6 meses. Subjetivamente, os pacientes apresentaram dificuldades 

mastigatórias e de mordida somente entre o sétimo e décimo dias iniciais de 

tratamento. Os autores concluíram que o tratamento da maloclusão de Classe II com 

salto contínuo de mordida através do aparelho de Herbst resultava em pequeno 

distúrbio funcional do sistema mastigatório, mas que esses distúrbios eram 

temporários, aparecendo, basicamente, no início do tratamento. 

Proffit, Fields e Nixon (1983a) avaliaram as forças oclusais durante a 

deglutição, a mastigação simulada e o esforço máximo de mordida em 19 pacientes 

adultos com face longa (média de idade de 22,7 / DP 4,9) e 21 pacientes com face 

normal (média de idade de 26,9 / DP 4,4), utilizando transdutores. Neste estudo, um 

único transdutor era colocado sobre as cúspides distobucais dos primeiros molares 

inferiores, paralelo à superfície oclusal. O lado com melhor relação cúspide-fossa era 

o escolhido para a colocação do transdutor. Dois transdutores foram preparados de 

forma similar para cada paciente, um com 2,5 mm de separação nos molares 

(transdutor piezo-lâmina) e outro com 6,0 mm (transdutor de quartzo). As forças de 

deglutição eram obtidas pedindo-se ao paciente para que engolisse 2 ml de água e 
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media-se a força oclusal em seguida. As forças durante a mastigação simulada 

foram medidas pedindo-se ao indivíduo que mastigasse como se estivesse 

mastigando carne. Para medir a força de mordida máxima, sete repetições de cada 

atividade foram obtidas. Repetia-se, então, o mesmo procedimento com uma 

separação maior das arcadas. Nos indivíduos com face longa foram encontradas 

forças oclusais significativamente menores durante o esforço máximo, a mastigação 

simulada e a deglutição do que nos indivíduos com dimensão vertical normal. Não 

foram encontradas diferenças de força entre 2,5 e 6,0 mm de separação entre as 

arcadas (Tabela 2.1). 

 

 

Tabela 2.1 -Média das forças oclusais em adultos com face longa e face normal 
Normal Face longa  
n = 21 n = 19 

  Abertura 
2,5 mm 

Abertura 
6,0 mm 

Abertura 
2,5 mm 

Abertura 
6,0 mm 

Deglutição X 2,9 kg 4,8 kg 1,1 kg 1,8 kg 
 DP 3,7 4,8 0,9 1,2 

Mastigação X 13,5  16,2 4,2 6,8 
 DP 10,4 13,8 3,2 4,6 

FMM X 31,0 35,6 11,2 15,5 
 DP 20,0 18,7 7,9 10,5 

*FMM (Força de mordida máxima) 

 

 

 Proffit, Fields e Nixon (1983b) avaliaram, com transdutores, as forças oclusais 

durante a deglutição, a mastigação simulada e o esforço máximo de mordida em 12 

crianças, entre 6 e 11 anos de idade, com face longa e 18 com face normal. A 

metodologia utilizada foi a mesma descrita no parágrafo anterior. As diferenças entre 

as crianças com face longa e face normal não foram significativas (Tabela 2.2). As 

forças de mastigação simulada tenderam a ser maiores aos 6 mm de abertura do 

que aos 2,5 mm de abertura, para ambos os grupos, mas não foram diferentes o 

suficiente para alcançarem significância estatística (P < 0,01). Os autores afirmaram 

que, apesar das forças nas crianças normais e com face longa serem similares às 

forças nos indivíduos adultos com face longa, representavam quase a metade das 

medidas em indivíduos adultos com face normal. Por fim, argumentaram que 

indivíduos com padrão de face longa deixam de ganhar força nos músculos 
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elevadores da mandíbula após os 10 anos de idade e antes do crescimento estar 

completo. 

 

 

Tabela 2.2 -Média das forças oclusais em crianças com face longa e face normal (kg) 
Normal Face longa  
n = 21 n = 19 

  Abertura 
2,5 mm 

Abertura 
6,0 mm 

Abertura 
2,5 mm 

Abertura 
6,0 mm 

Deglutição X 1,76 2,61 1,45 3,40 
 DP 3,02 2,67 1,30 5,18 

Mastigação X 5,01 9,40 3,89 7,43 
 DP 4,24 7,14 3,13 8,43 

FMM X 17,43 15,50 10,05 12,18 
 DP 19,16 14,18 5,94 10,32 

*FMM (Força de mordida máxima) 

 

 

2.7 ESTATÍSTICA 

 

 

Leme (1965) escreveu um capítulo sobre o dimensionamento das amostras, 

apresentando uma distribuição por amostragem das estimativas buscando 

determinar o número de elementos que deveria compor uma amostra, para que as 

estimativas obtidas a partir da mesma possuíssem uma precisão já prefixada de 

antemão. O autor elucidou que, quando se deseja assegurar uma certa precisão na 

estimativa da média, deve-se ter uma idéia sobre a ordem de grandeza do 

coeficiente de variação. Desta forma, considerando-se o número de desvios padrões 

(Z), o erro relativo máximo na estimativa da média (Er) e o coeficiente de variação 

(Cv), o cálculo do tamanho da amostra pôde ser obtido pela fórmula: n = (Z . Cv) 2 / 

Er 2 

Weyne (2004) escreveu um artigo em que apresentou e discutiu alguns 

métodos para determinar, matematicamente, o tamanho mínimo da amostra com o 

objetivo de validar estatisticamente trabalhos de pesquisa experimental na área da 

saúde. O autor comentou que, nos seres humanos, a tolerância bioestatística é 

muito ampla, e que amostras muito pequenas poderiam ser utilizadas em ciências da 

saúde, comparadas a outras áreas. Comentou, ainda, que o tamanho da amostra, 
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calculado matematicamente, deve ter um valor mínimo e que, na prática, deve ser 

obtido usando-se um critério razoável. 

Aguilar-Nascimento (2005) fez uma revisão sobre os passos fundamentais em 

desenhos experimentais de estudos envolvendo animais. O autor recomendou que 

os pesquisadores deveriam estar sempre atentos para os princípios éticos, seguindo 

estritamente o método científico, apesar de considerar que hipóteses bem 

formuladas e objetivos claros eram essenciais e práticos. Sugeriu que uma pesquisa 

bibliográfica profunda deveria ser executada previamente e que o pesquisador 

deveria contar com o auxílio de um estatístico experiente. Discutiu e enfatizou a 

necessidade da randomização, do planejamento de um estudo cego, da 

minimização da variação e da escolha de bons grupos de casos controle. 

Recomendou, ainda, como precaução, o emprego de um estudo piloto anterior ao 

experimento. Destacou que um pequeno número de animais seria preciso para o 

estudo piloto, ainda que um grande número fosse necessário para a pesquisa. O 

estudo piloto seria importante, também, para testar as habilidades nos 

procedimentos envolvidos da pesquisa, para se ter uma idéia das dificuldades e para 

se calcular o número de animais que seriam necessários. Por fim, manifestou 

expectativa pela formulação de novas questões a serem respondidas. 

Leles e Moro (2005) afirmaram que o objetivo de se testar uma hipótese, a 

partir de uma amostra limitada, possibilitaria generalizações para a população da 

qual foi originada a amostra. Explicaram que, para se obter resultados conclusivos a 

partir de amostras de uma população fazia-se necessário o estabelecimento de 

certas hipóteses iniciais, que seriam testadas por meio de testes estatísticos 

apropriados. De acordo com certos critérios, estas hipóteses seriam aceitas ou 

rejeitadas, de acordo com o nível de significância (α) ou probabilidade (P) - 

usualmente com valores iguais a 0,05 (5%), 0,01 (1%) e 0,001 (0,1%). A adoção 

desses valores de probabilidade procuraria evitar os dois possíveis erros que 

ocorrem ao se realizar testes de hipóteses: erro Tipo I (rejeitar a hipótese nula 

quando ela é verdadeira) e erro Tipo II (não rejeitar a hipótese nula quando ela é 

falsa). Os autores sugeriram que, para se evitar os erros estatísticos no teste de 

hipóteses dever-se-ia evitar amostras muito pequenas, estabelecer planos amostrais 

adequados e evitar comparações demasiadas, salientando a importância do cálculo 

do tamanho da amostra mediante fórmulas estatísticas. Os autores argumentaram 

que, quanto maior o erro da amostragem aceito, menos precisa seria a estimativa 
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inicial, e menor o tamanho da amostra. Como exemplo, ao se utilizar 20% como erro 

de amostragem aceito poder-se-ia determinar até quanto acima ou abaixo deveria 

estar localizado o verdadeiro valor. Discorreram sobre a importância da verificação 

da distribuição dos dados para avaliação da amostra – se seria normal (paramétrica) 

ou desconhecida (não-paramétrica), e que testes estatísticos específicos para a 

hipótese de normalidade (como o Kolmogorov-Smirnov e o teste W de Shapiro-

Francia) poderiam ser utilizados para a escolha do teste mais adequado. Em casos 

de distribuição normal, o Teste t de Student foi sugerido pelos autores por adequar-

se bem às amostras pequenas (n<30), podendo ser aplicado quando se 

necessitasse verificar se a média de uma amostra seria igual a de uma média 

padrão já conhecida. 

 

 

2.8 PREPARO E ARMAZENAMENTO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

 

Roe et al. (1988) estudaram os efeitos de vários tipos de preparação e de 

diferentes tempos de armazenamento de espécimes sobre as propriedades 

biomecânicas do osso cortical de cães. Com esse propósito, avaliaram, num 

segmento cortical de diáfise, a resistência à compressão, a resistência à remoção e 

o torque de remoção de um parafuso. Os procedimentos de preparação e 

armazenamento adotados foram a coleta estéril e o armazenamento a –20º C; 

esterilização com óxido de etileno e armazenamento em temperatura ambiente e 

esterilização química (metanol e clorofórmio e depois ácido iodoacético) e 

armazenamento a –20º C. Os períodos de armazenamento foram de 1, 16 e 32 

semanas para cada procedimento. Após uma semana de armazenamento, o osso 

coletado assepticamente e congelado em seguida, assim como o osso esterilizado 

com óxido de etileno, apresentou aumento na resistência à compressão quando 

comparado aos controles pareados, mas a resistência à remoção e ao torque de 

remoção não apresentou alteração. O osso esterilizado quimicamente não 

apresentou alteração após uma semana de armazenamento, enquanto que o osso 

esterilizado quimicamente e parcialmente descalcificado apresentou entre 40 e 60% 

de diminuição na resistência à compressão, na força de remoção e no torque de 

remoção. O osso esterilizado quimicamente e parcialmente descalcificado 
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permaneceu fraco após 16 e 32 semanas de armazenamento. Não foram detectadas 

alterações estruturais significativas no osso coletado assepticamente após 16 e 32 

semanas de armazenamento. O osso esterilizado com óxido de etileno apresentou 

redução na força de remoção após 32 semanas de armazenamento enquanto que o 

osso esterilizado quimicamente apresentou redução significativa na resistência à 

compressão e resistência à remoção após 16 e 32 semanas de armazenamento. 

 Simonian et al. (1994) avaliaram os efeitos da esterilização e do 

armazenamento sobre os testes de remoção de parafusos em osso humano. Com 

este objetivo, quatro pares de tíbias de doadores humanos, com média de 32 anos 

de idade, foram esterilizadas, congeladas e testadas. Uma tíbia de cada par serviu 

como controle para o lado oposto. Cada uma delas foi cortada em quatro partes 

iguais e um segmento de cada tíbia não recebeu tratamento. As outras três partes 

receberam um dos três tratamentos a seguir: irradiação, congelamento e 

descongelamento ou óxido de etileno. Foram realizados testes de remoção nos 

quatro segmentos contendo, cada um deles, quatro parafusos corticais com 3,5 mm. 

Dezesseis testes de remoção foram realizados para cada tipo de tratamento. Os 

espécimes que foram congelados necessitaram de menos força para a remoção do 

parafuso. Baseado nos resultados, os autores concluíram que o congelamento 

afetou a força de remoção e questionaram a adoção deste método de 

processamento em estruturas nas quais a fixação com parafusos é mandatária. 

 

 

2.9 MINIPIGS E A PESQUISA BIOMÉDICA 

 

 

Mariano (2003) apresentou uma revisão sobre a utilização de suínos em 

pesquisa biomédica e sobre as similaridades desta espécie com o homem. Revisou, 

também, o desenvolvimento do Minipig nos anos 60 e o sucesso obtido com este 

modelo animal nas mais diversas áreas da medicina experimental. Ao final, 

descreveu as características básicas de uma colônia de Minipigs desenvolvida por 

ele (Minipig br1) descrevendo as condições de alimentação desses animais, como 

são mantidos, vacinados e selecionados. Assim, explicou que estes animais são 

mantidos com higienização adequada, alimentados com ração balanceada, 

vacinados contra Leptospirose, Erisipela Suína, Parvovirose, Rinite Atrófica e 
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Pneumonia Enzoótica dos suínos e tratados com medicamentos para a prevenção 

de ecto e endoparasitos. Explicou, ainda, que a seleção das linhagens homogêneas 

é feita quanto ao peso corpóreo, teor de gordura, pelagem, cor e características de 

aprumo e que, entre estas características, apenas a principal delas, o peso corpóreo, 

é controlada. Com relação ao peso, comentou que os animais com idade entre 5 e 7 

meses, pesam entre 10 a 15 quilos e os animais com idade de 12 meses pesam 

entre 35 e 40 quilos. Isso permite que os suínos sejam utilizados em experimentos 

de longa duração. Na colônia é oferecida hospedagem e assistência veterinária para 

os animais. 

Vodicka et al. (2005) fizeram uma revisão sobre a utilização do Minipig como 

modelo animal em pesquisa biomédica. Explicaram que os pré-requisitos cruciais 

para o desenvolvimento de protocolos pré-clínicos seguros na pesquisa biomédica 

estão na escolha de modelos animais adequados, que permitem a validação de 

informações de pesquisas valiosas, obtidas pela experimentação com mamíferos 

menores. Argumentaram que o Minipig possui muitas similaridades fisiológicas com 

os humanos e que o animal oferece várias vantagens na sua criação e no manejo 

em relação aos macacos, tornando-o uma ótima espécie para experimentação 

clínica. Por fim, apresentaram alguns exemplos com o objetivo de demonstrar o 

aumento da importância dos Minipigs como modelo animal na área biomédica. 

Oltramari et al. (2007) estudaram o desenvolvimento das estruturas bucais no 

Minipig br1 e compararam os dados encontrados com os da literatura sobre o suíno 

doméstico e sobre outras linhagens de Minipig. Para isso, utilizaram 12 Minipigs do 

gênero masculino que foram anestesiados e examinados. Os autores avaliaram a 

presença e a cronologia dos dentes dos 3 aos 15 meses de idade. A cronologia de 

erupção foi similar a do suíno doméstico e a outras linhagens de Minipig. Os autores 

concluíram que, considerando as estruturas bucais, a presença dos dentes e a 

cronologia de erupção, seria possível utilizar o Minipig br1 em pesquisas 

odontológicas. 
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2.10 MICROMOVIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DE TECIDO ÓSSEO 

 

 

 Goodman et al. (1993) avaliaram, histologicamente e histomorfometricamente, 

se diferentes ciclos de estimulações mecânicas afetariam a diferenciação e o 

desenvolvimento do tecido ósseo. Para isso, os autores compararam a diferença no 

crescimento ósseo dentro de pequenas câmaras de titânio inseridas em coelhos que 

eram movimentadas de três formas distintas: 0 ciclos por dia, 20 ciclos uma vez por 

dia e 20 ciclos duas vezes por dia, por um período de 20 a 30 segundos durante 3 

semanas. Os resultados mostraram que as secções histológicas das câmaras não 

movimentadas continham grande quantidade de osso trabecular incrustada em 

estroma fibrovascular e a análise histomorfométrica revelou que o osso não 

movimentado possuía uma média de 31 ± 2% de tecido incrustado. Vinte ciclos por 

dia pareceram favorecer o estímulo do osso dentro das câmaras (46 ± 5%). Em 

geral, o aumento para 20 ciclos, duas vezes por dia, resultou numa diminuição da 

formação óssea (19 ± 7%). Os autores concluíram que um curto período diário, com 

baixa frequência de micromovimentos, provavelmente estimulou a formação óssea. 

Entretanto, quando a frequência foi aumentada para dois ciclos duas vezes por dia, 

o crescimento ósseo foi inibido. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Após a revisão da literatura especializada e do desenvolvimento de um 

protótipo de mini-implante para ancoragem do aparelho de Herbst, considerou-se por 

bem realizar um estudo ex vivo em Minipig br1 para: 

 

1. Verificar as forças de resistência à flexão dos protótipos de mini-implante 

quando inseridos nas regiões posterior da maxila e anterior da mandíbula; 

 

2. Comparar as forças de resistência à flexão dos protótipos de mini-implante 

entre a região posterior da maxila e anterior da mandíbula; 

 

3. Testar a hipótese de que os protótipos de mini-implantes são capazes de 

suportar forças ortopédicas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE BIOÉTICA 

 

 

 O projeto desta pesquisa foi submetido inicialmente ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de São Paulo, obtendo parecer favorável à sua realização 

(ANEXO A). 

 

 

4.2 PROTÓTIPOS DO MINI-IMPLANTE 

 

 

Os protótipos de mini-implante utilizados foram feitos em liga de titânio grau 

V, ou seja, uma liga resistente de titânio, alumínio e vanádio (TiAl4V6), auto-

perfurantes, com 2 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento, apresentando em sua 

cabeça uma rosca sextavada para acoplagem da chave de torque de inserção e 

uma rosca comum para a inserção do parafuso responsável pelo travamento da 

haste do tubo telescópico do aparelho de Herbst (Figuras 4.1 e 4.2). 

 

 

 
Figura 4.1 - Protótipo de mini-implante com o parafuso responsável pelo travamento da haste do tubo 

telescópico do aparelho de Herbst numa visão lateral 
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Figura 4.2 - Protótipo de mini-implante com o parafuso travando a haste do tubo telescópico do 
aparelho de Herbst numa visão lateral 

 

 

4.3 O MODELO ANIMAL - MINIPIG br1 

 

 

Para a pesquisa foram utilizados mini-porcos (Sus scrofa) oriundos de uma 

colônia de suínos desenvolvida especialmente para a experimentação científica, 

chamados de Minipigs br1, com 15 meses de idade e pesando 35 quilos (Figura 4.3) 

(Mariano, 2003). 

 

 

 

Figura 4.3 - Foto do Minipig br1 com 15 meses de idade, pesando 35 quilos 

 

 

Para o experimento foram utilizadas somente as cabeças dos Minipigs br1, 

que foram recebidas em isopor na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

USP, após os Minipigs terem sido mortos e congelados. Em seguida, foram 



 51 

colocados em um freezer horizontal numa temperatura de – 20 ºC pelo período de, 

no máximo, sete dias. 

 

 

4.4 INSERÇÃO DOS MINI-IMPLANTES 

 

 

Inicialmente foi realizado o descongelamento de cada cabeça de Minipig br1 

deixando-se cada uma delas por 15 horas submersa em água. 

Para facilitar a colocação dos mini-implantes, foram feitas a dissecação da 

musculatura da cabeça e a desarticulação temporomandibular com cabo de bisturi nº 

4/lâmina 20 e pinça anatômica de 14 cm. 

Para aprimorar a obtenção das radiografias e a colocação dos mini-implantes, 

a maxila foi seccionada em hemimaxila direita e esquerda utilizando-se uma 

máquina elétrica de corte (Figura 4.4). 

 

 

 
Figura 4.4 – Secção da cabeça do Minipig em hemimaxila direita e esquerda utilizando-se uma 

máquina elétrica de corte 
 

 

Tendo-se uma visão direta da área na qual os mini-implantes seriam 

colocados, foram obtidas radiografias, utilizando-se a técnica do paralelismo, para o 

estudo exato dos locais de inserção (Figuras 4.5 e 4.6). 
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Figura 4.5 - Radiografia do primeiro molar superior, anterior a colocação dos protótipos de mini-

implantes 
 

 

 
Figura 4.6 - Radiografia do primeiro pré-molar inferior prévia à colocação dos protótipos de mini-

implantes 
 

 

Os locais de inserção escolhidos foram a região posterior da maxila entre as 

raízes mesial e distal do primeiro molar superior e a região anterior da mandíbula 

entre as raízes dos primeiros pré-molares e entre as raízes dos segundos 

premolares, na região da crista óssea alveolar em gengiva inserida. 

Para o processo de inserção propriamente dito, foram utilizados micromotor e 

contra-ângulo com controle de torque e uma broca tronco-cônica com diâmetro de 

1,3 mm (Neodent, Curitiba, Brasil) para a perfuração guia. Na maxila, a perfuração 

guia foi realizada até o limite de comprimento da broca e, na mandíbula, a 

perfuração guia foi feita até atravessar a cortical óssea lingual (Figuras 4.7 e 4.8). 
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Figura 4.7 - Perfuração guia com broca troncocônica com 1,3 mm de diâmetro e micro motor e 

contra-ângulo com controle de torque na maxila 
 

 

 
Figura 4.8 - Perfuração guia com broca troncocônica com 1,3 mm de diâmetro e micro motor e 

contra-ângulo com controle de torque transfixando a mandíbula 
 

 

Os mini-implantes foram inseridos cuidadosamente com a chave de torque 

presa ao torquímetro de estalo calibrado para não exceder 30 cN.m, pois foi o valor 

aproximado de resistência do protótipo de mini-implante nos testes de torsão em 

latão (Barretto-Lopes, 2009). Somente a cabeça do protótipo ficou exposta (Figuras 

4.9, 4.10, 4.11 e 4.12). 
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Figura 4.9 – Colocação do mini-implante utilizando a chave de torque e o torquímetro de estalo na 

maxila 
 

 

 

Figura 4.10 - Colocação do mini-implante utilizando a chave de torque e o torquímetro de estalo na 
mandíbula 

 

 

 
Figura 4.11 – Protótipo de mini-implante colocado na maxila. 
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Figura 4.12 – Protótipos de mini-implantes colocados na mandíbula 
 

 

Na mandíbula, em todos os casos os mini-implantes foram ancorados 

bicorticalmente, com confirmação visual (Figura 4.13). Na maxila não foi possível 

essa confirmação. 

 

 

 
Figura 4.13 – Mini-implantes colocados bicorticalmente na mandíbula 

 

 

Ao final da colocação, novas radiografias foram obtidas para a conferência do 

correto posicionamento dos mini-implantes. Somente foram utilizados os mini-

implantes inseridos com sucesso (Figuras 4.14 e 4.15). 
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Figura 4.14 – Radiografia da maxila de conferência após a colocação dos mini-implantes 
 

 

 
Figura 4.15 – Radiografia da mandíbula de conferência após a colocação dos mini-implantes 

 

 

4.5 PREPARO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

 

Para a confecção dos corpos de prova, a maxila e a mandíbula foram 

seccionadas em fragmentos contendo os mini-implantes com uma máquina elétrica 

de corte, arco de serra com serra fita sendo feito acabamento, posteriormente, com 

disco de carburundum. As pontas dos mini-implantes que excederam a cortical 

durante a colocação foram desgastadas cuidadosamente com disco de carburundum 

(para não comprometer a estabilidade do mini-implante) antes de serem incluídas 

nos corpos de prova para que não fossem embebidas em resina no momento da 

inclusão e interferir nos resultados dos ensaios de flexão (Figuras 4.16 e 4.17). 
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Figura 4.16 – Fragmento ósseo da maxila contendo o mini-implante após o acabamento 

 

 

 

Figura 4.17 – Fragmento ósseo da mandíbula contendo o mini-implante após o acabamento com 
desgaste da ponta excedente do mini-implante que atravessou a cortical 

 

 

Para que os corpos de prova pudessem ser fixados na máquina de ensaios 

mecânicos, blocos de metal foram confeccionados para a inclusão dos fragmentos 

ósseos contendo os mini-implantes. Para isso, uma haste de 40,0 cm de 

comprimento e secção quadrada de 1,8 cm foi utilizada. A haste foi marcada de 2,0 

em 2,0 cm com caneta para retroprojetor e cortada em blocos utilizando-se uma 

máquina de corte para metais. Em seguida, os blocos de metal foram colocados em 

uma cuba ultrassônica para a remoção dos resíduos (Figuras 4.18, 4,19 e 4.20). 

 
 

 
Figura 4.18 – Haste marcada para a confecção dos blocos de metal utilizados para a inclusão dos 

fragmentos ósseos contendo os mini-implantes 
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Figura 4.19 – Máquina utilizada para o corte da haste de metal 
 

 

 

Figura 4.20 – Blocos de metal na cuba ultrassônica para remoção dos resíduos 
 

 

Em seguida, os blocos de metal foram colocados sobre uma lâmina de cera 7 

e o pó e o líquido da resina acrílica (metil metacrilato - marca clássico, Brasil) foram 

misturados em um pote de vidro com tampa. Após a mistura, a tampa foi colocada 

sobre o pote e aguardou-se a polimerização inicial da resina até chegar no ponto de 

trabalho. Então, a resina foi colocada até a metade do bloco de metal e o fragmento 

ósseo contendo o mini-implante foi inserido até que somente a cabeça do protótipo 

do mini-implante ficasse exposta, certificando-se de que a resina não entraria em 

contato com o mini-implante (Figura 4.21). A chave de torque foi inserida nos 

protótipos para garantir que os mesmos ficariam perpendiculares ao solo. 

 

 

 

Figura 4.21 – Fragmentos ósseos contendo os protótipos de mini-implantes incluídos em resina nos 
blocos de metal 
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4.6 O ENSAIO MECÂNICO 

 

 

 Os ensaios mecânicos foram realizados no dia seguinte ao preparo dos 

corpos de prova no IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) no CCTM 

(Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais), localizado no Campus da USP - São 

Paulo, capital. Os testes foram realizados numa máquina de ensaios mecânicos 

Instron 4400R (Instron, Estados Unidos da América - EUA), sendo utilizada uma 

célula de carga de 10000 kgf. 

Inicialmente, o corpo de prova foi fixado na garra inferior da máquina de 

ensaios mecânicos e a haste do tubo telescópico do aparelho de Herbst foi fixada na 

garra superior. Em seguida, a garra superior foi descida até que o olhal da haste 

pudesse ser encaixado na cabeça do mini-implante. Para finalizar, o parafuso 

rosqueável ao mini-implante foi colocado com uma pequena chave de fenda, 

prendendo a haste do tubo telescópico ao mini-implante (Figura 4.21 A - B). 

 

 

A   B  

Figura 4.22 – Corpo de prova contendo o protótipo de mini-implante preso a garra inferior e a haste 
do tubo telescópico do aparelho de Herbst presa a garra superior da máquina antes do 
ensaio mecânico (A). Corpo de prova montado numa visão ampliada (B) 
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O ensaio mecânico realizado foi o de flexão por engastamento simples no 

qual o ponto de aplicação da força flexora ocorre a uma distância da base do corpo 

de prova gerando um momento. A velocidade de flexão foi fixada em 0,5 mm por 

minuto. Durante o carregamento o deslocamento de cada mini-implante foi medido 

até 1,5 mm de flexão. Este valor foi definido com base no estudo piloto conduzido 

por Brettin et al. (2008) que afirmaram que acima deste valor de flexão, os mini-

implantes apresentariam mobilidade clínica e, consequentemente, seriam perdidos. 

Os valores das forças de cada corpo de prova foram registrados ao longo do 

experimento utilizando-se o programa de computador Instron Series IX. Em seguida, 

um gráfico (força x deslocamento) foi feito utilizando-se o programa Excell da 

Microsoft®. 

O método apresentado é original uma vez que, na literatura, não foram 

encontrados ensaios mecânicos como o acima descrito. 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

4.7.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

 

Inicialmente, para o cálculo do tamanho da amostra, foram realizados dois 

estudos piloto (Weyne, 2004; Aguilar-Nascimento, 2005), um para a região posterior 

da maxila e outro para a região anterior da mandíbula de um Minipig br1. 

 

 

4.7.1.1 Região posterior da maxila 

 

 

 Os ensaios mecânicos foram realizados em 3 corpos de prova para se obter 

os valores médios e o desvio padrão das forças de flexão aos 1,5 mm de 

deslocamento. 

A partir do gráfico força x deslocamento (Gráfico 4.1) foi observado que na 

região posterior da maxila, os protótipos de mini-implantes apresentaram aumento 
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linear na força de resistência à flexão até chegar a, aproximadamente, 1,2 mm de 

deslocamento. A partir deste ponto, as forças de resistência à flexão aumentaram 

significativamente e as linhas representativas dos mini-implantes apresentaram 

aumento em suas inclinações. Provavelmente, isso ocorreu devido ao início de um 

novo componente de resistência além da resistência óssea e do próprio mini-

implante. 
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Gráfico 4.1- Gráfico força x deslocamento apresentando as três curvas dos ensaios pilotos de flexão 

por engastamento simples realizados na região posterior da maxila 
 

 

Assim, os valores da força de resistência da região posterior da maxila que 

foram utilizados para o cálculo do tamanho da amostra foram obtidos aos 1,2 mm de 

deslocamento (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 - Resistências às forças de flexão por engastamento simples registradas em três corpos 
de prova, assim como a média e o desvio padrão para a região posterior da maxila aos 
1,2 mm. 

Corpos de prova Resistência às forças de flexão / k gf 

1 15,83 

2 12,34 

3 9,92 

Média (s) 12,70 

Desvio padrão (DP) 2,97 
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Como se desejava assegurar precisão na estimativa da média, foi necessário 

se ter uma idéia sobre a ordem de grandeza do coeficiente de variação (Cv), 

calculado da seguinte forma (Leme, 1965): 

s

DP
Cv

100×=  

Onde: DP = Desvio padrão e s = Média. Utilizando os dados obtidos no 

estudo piloto, tem-se que Cv = 23,39 %. Em seguida, foi utilizada a fórmula 

estatística para cálculo do número de corpos de prova: 

 

( )
2

2

Er

CvZ
n

×=  

 

Onde: n = número de corpos de prova, Z = número de desvios-padrão da 

distribuição normal, Cv = Coeficiente de variação e Er = Erro relativo máximo. 

Como Z = 1,96 (95% de intervalo de confiança), Cv = 23,39 % e Er = 20 %, 

tem-se que: 

( )
625,5

2,0

2339,096,1
2

2

≅=×=n  

 

Assim, para se obter, com uma confiança de 95%, um erro relativo inferior a 

20% no valor da média, o resultado indicou que seis corpos de prova seriam 

necessários para a região posterior da maxila. 

 

 

4.7.1.2 Região anterior da mandíbula 

 

 

 Os ensaios mecânicos foram realizados em quatro corpos de prova de mini-

implantes inseridos na mandíbula, sob condições idênticas às obedecidas na maxila 

(Gráfico 4.2). 
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Gráfico 4.2- Gráfico força x deslocamento apresentando as quatro curvas dos ensaios pilotos de 

flexão por engastamento simples realizados na região anterior da mandibula 
 
 

 Como o comportamento dos mini-implantes se manteve linear, foram 

considerados os valores para o cálculo do tamanho da amostra aos 1,5 mm de 

deslocamento (Tabela 4.2). 

 

 

Tabela 4.2 - Resistências às forças de flexão por engastamento simples registradas para quatro 
corpos de prova, assim como a média e o desvio padrão para a região anterior da 
mandíbula 

Corpos de prova Resistência máxima às forças de fle xão / kgf 

1 26,04 

2 16,64 

3 16,10 

4 24,96 

Média 20,94 

Desvio padrão 5,29 
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Calculando-se o coeficiente de variação obteve-se que: Cv = 25,3 %. 

Calculando-se o número de corpos-de-prova necessários teve-se que: 

 

( )
715,6

2,0

253,096,1
2

2

≅=×=n  

 

Assim, para se obter, com uma confiança de 95%, um erro relativo inferior a 

20% no valor da média, o resultado indicou que sete corpos de prova seriam 

necessários para a região anterior da mandíbula. 

Com base nos resultados do cálculo do tamanho da amostra, foram inseridos 

mais três mini-implantes na região posterior da maxila e mais três mini-implantes na 

região anterior da mandíbula. Sendo assim, mais dois Minipigs foram necessários, 

completando um total de 13 corpos-de-prova e três Minipigs br 1. 

 

 

4.7.2 Teste de normalidade da amostra 

 

 

 Para avaliação da normalidade da amostra, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para duas amostras independentes do programa de estatística 

Minitab 15. Foi testada a hipótese nula de que não existe diferença entre a 

distribuição de dados apresentada e uma distribuição normal, ou seja, a distribuição 

de dados será considerada normal se P > 0,05. 

 

 

4.7.3 Comparação da força de resistência à flexão 

 

 

Para a comparação das forças de resistência à flexão entre as regiões 

posteriores da maxila e anteriores da mandíbula foi utilizado o teste t de Student 

para duas amostras não pareadas utilizando-se o programa Minitab 15. 
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4.7.4 Teste de Hipótese 

 

 

Para o teste de hipótese foram consideradas forças ortopédicas aquelas 

acima de 1,0 kgf (Tanne; Matsubara, 1996; Almeida-Pedrin et al., 2009). O Teste t 

de Student para Grupos Independentes foi realizado para a estatística do teste 

(Leles, Moro, 2005), utilizando-se o programa Minitab 15. Em seguida foram 

definidas as seguintes hipóteses: 

H0: µ = 1,0 - Os protótipos de mini-implantes desenvolvidos para ancoragem do 

aparelho de Herbst não são capazes de suportar forças ortopédicas em Minipigs br 

1; 

H1: µ > 1,0 - Os protótipos de mini-implantes desenvolvidos para ancoragem do 

aparelho de Herbst são capazes de suportar forças ortopédicas em Minipigs br 1. 

 Em seguida foi realizado o Teste t de Student para uma amostra utilizando-se 

o programa Minitab 15. O nível de significância foi estabelecido em 5% (P<0,05) 

O critério para rejeitar a hipótese nula foi: 1, −> ntt αο , onde .05,0=α  

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 REGIÃO POSTERIOR DA MAXILA 

 

 

O gráfico 5.1 apresenta as curvas dos seis ensaios mecânicos realizados na 

região posterior da maxila. 
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Gráfico 5.1 – Gráfico força x deslocamento apresentando as seis curvas dos ensaios de flexão por 

engastamento simples, realizados na região posterior da maxila 
 

 

No estudo ex vivo realizado para verificar a força de resistência dos mini-

implantes quando inseridos em osso, após os ensaios mecânicos, os protótipos de 

mini-implantes apresentaram resistência média à força de flexão de 13,86 kgf para a 

região posterior da maxila aos 1,2 mm de deslocamento (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Resistências às forças de flexão por engastamento simples registradas para os seis 
corpos de prova, assim como a média e o desvio padrão para a região posterior da 
maxila 

Corpos de prova Resistência às forças de flexão / k gf 

1 15,83 

2 12,34 

3 9,92 

4 15,57 

5 14,49 

6 15,03 

Média 13,86 

Desvio padrão 2,30 

 

 

5.2 REGIÃO ANTERIOR DA MANDÍBULA 

 

 

O gráfico 5.2 apresenta as curvas dos sete ensaios mecânicos realizados na 

mandíbula. Pode ser observado que durante o experimento o corpo de prova 5 

apresentou um comportamento diferente dos demais corpos de prova, pois 

apresentou um declínio na força de resistência a partir dos 1,2 mm de deslocamento.  
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Gráfico 5.2 – Gráfico força x deslocamento apresentando as sete curvas dos ensaios de flexão por 

engastamento simples realizado na região anterior da mandíbula 
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Assim, para o corpo de prova 5, foi considerado o valor de força de 

resistência aos 1,2 mm de deslocamento. Os protótipos de mini-implantes 

apresentaram resistência média à força de flexão de 20,55 kgf (Tabela 5.3). 

 

 

Tabela 5.2 - Resistências às forças de flexão por engastamento simples registradas para os sete 
corpos de prova, assim como a média e o desvio padrão para a região anterior da 
mandíbula 

Corpos de prova Resistência máxima às forças de fle xão / kgf 

1 26,04 

2 16,64 

3 16,10 

4 24,96 

5 23,62* 

6 23,62 

7 12,88 

Média 20,55 

Desvio padrão 5,20 

* Valor obtido aos 1,2 mm de deslocamento 

 

 

5.3 TESTE DE NORMALIDADE DA AMOSTRA 

 

 

Nos gráficos 5.3 e 5.4 são apresentados os testes de Kolmogorov-Smirnov 

para amostras independentes. Para a região posterior da maxila, o teste apresentou 

valor de P > 0,150 e para a região anterior da mandíbula apresentou valor de  

P = 0,067, isto é, P > 0,05, confirmando a hipótese nula de que não existe diferença 

entre a distribuição dos dados apresentada e uma distribuição normal, ou seja, a 

distribuição dos dados é normal para as duas regiões estudadas podendo-se utilizar 

as médias para a análise estatística. 
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Gráfico 5.3 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para amostras independentes para os corpos de prova 

ensaiados da região posterior da maxila 
 

 

353025201510

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

C1

P
e
r
c
e
n
t

Mean 20.55

StDev 5.202

N 7

KS 0.294

P-Value 0.067

Teste de normalidade

Normal 

 
Gráfico 5.4 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para amostras independentes para os corpos de prova 

ensaiados da região anterior da mandíbula. 
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5.4 COMPARAÇÃO DA FORÇA DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

 

 

Aplicando-se o Teste t de Student para amostras não pareadas para a região 

posterior de maxila e anterior de mandíbula, encontrou-se P=0,015, ou seja, P<0,05, 

comprovando-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as duas 

regiões no que diz respeito à força de resistência, sendo a região anterior da 

mandíbula, estatisticamente, mais resistente. 

 

 

5.5 TESTE DE HIPÓTESE 

 

 

5.5.1 Região posterior da maxila 

 

 

Para a região posterior da maxila foi realizado o Teste t de Student para uma 

amostra encontrando o valor de t calculado igual a 13,71 (P<0,001). 

 

 Assim, sendo 05,0=α  e a amostra unicaudal, obteve-se o valor crítico da 

distribuição t de Student pela tabela sendo igual a 2,015. 

Logo, utilizando-se o critério para rejeição de H0, teve-se que: 

 

015,271,135,05,01, >⇒>⇒−> ttntt οαο  

 

 Ou seja, para a região posterior da maxila, o valor calculado de t está fora da 

região de aceitação de h0. Deste modo, a hipótese nula foi rejeitada podendo-se 

afirmar que os protótipos de mini-implantes na região posterior da maxila de Minipigs 

br1, são capazes de suportar forças ortopédicas. 
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5.5.2 Região Anterior da Mandíbula 

 

 

Utilizando-se este mesmo critério para a região anterior da mandíbula 

encontrou-se o valor de t calculado igual a 9,94 (P<0,001). 

 O valor crítico da distribuição t de Student encontrado na tabela foi igual a 

1,943. Logo, utilizando-se o mesmo critério de rejeição de h0, teve-se que: 

 

943,194,95,05,01, >⇒>⇒−> ttntt οαο  

 

Ou seja, para a região anterior da mandíbula, o valor calculado de t está fora 

da região de aceitação de h0. Deste modo, a hipótese nula foi rejeitada podendo-se 

afirmar que os protótipos de mini-implantes, na região anterior da mandíbula de 

Minipigs br 1, também são capazes de suportar forças ortopédicas. 

6 DISCUSSÃO 

 

 

Embora o aparelho de Herbst seja reconhecido por sua maior eficiência em 

relação a outros tipos de aparelhos ortopédicos (Bremen; Pancherz, 2003), uma de 

suas maiores deficiências é a falta de controle de ancoragem, que resulta, 

principalmente, na vestibularização excessiva dos incisivos inferiores (Pancherz, 

1979; Pancherz; Hansen, 1986; Pancherz; Hansen, 1988; Schütz et al. 2002; 

Vigorito; Dominguez, 2007). Embora alguns estudos afirmem o contrário (Ruf et al., 

1998; Hansen et al., 1997), este movimento tem sido relacionado à retração 

gengival, perda de osso marginal e reabsorção radicular (Artun; Krogstad, 1987; 

Allais; Melsen, 2003; Pancherz; Ruf, 2008). 

Em vista do insucesso das modificações na ancoragem do aparelho de Herbst 

para se eliminar a perda de ancoragem dos incisivos inferiores (Pancherz; Hansen, 

1988; Franchi et al., 1999; Weschler; Pancherz, 2004), o autor do presente estudo 

idealizou a ancoragem esquelética do aparelho de Herbst (Barretto-Lopes, 2004; 

Barretto-Lopes et al.,2009).  

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o comportamento 

biomecânico dos protótipos de mini-implantes. Para tal, um estudo em Minipigs br1 

foi realizado para se estimar a resistência à flexão dos protótipos e para comparar a 
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resistência entre as duas regiões nas quais os mesmos foram inseridos, isto é, a 

região posterior da maxila e a anterior da mandíbula. Com base nos resultados 

destas proposições foi considerado se os protótipos de mini-implantes seriam 

capazes de suportar forças ortopédicas. 

 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROTÓTIPOS DE MINI-IMPLANTES 

 

 

Com relação às dimensões do protótipo de mini-implante estudado, algumas 

modificações foram feitas em seu diâmetro e no comprimento, diferenciando-o das 

dimensões dos mini-implantes mais utilizados atualmente, que apresentam diâmetro 

entre 1,2 e 1,6 mm e comprimento em torno de 6,0 mm (Miyawaki et al., 2003; 

Kyung et al., 2007; Salmória et al., 2008). Estas modificações objetivaram aumentar 

a resistência dos protótipos.  

Analisando o diâmetro, Miyawaki et al. (2003) encontraram 100% de taxa de 

insucesso quando utilizaram mini-implantes com 1,0 mm de diâmetro, 

recomendando a utilização de mini-implantes com 1,5 mm de diâmetro para 

pacientes com o ângulo do plano mandibular médio ou baixo e com 2,3 mm de 

diâmetro para pacientes com o ângulo do plano mandibular alto (osso cortical fino). 

Entretanto, os autores utilizaram comprimentos diferentes nos mini-implantes o que 

poderia influenciar nos resultados. Já Büchter et al. (2006) demostraram que quanto 

maior o diâmetro, maior a resistência dos mini-implantes, pois utilizaram dois tipos 

de mini-implantes com comprimentos iguais (10 mm) e diâmetros diferentes (1,1 mm 

e 1,6 mm) encontrando, respectivamente, 500 cN.mm e 600 cN.mm. Huja et al. 

(2005; 2006), utilizaram mini-implantes com 2,0 mm de diâmetro em suas pesquisas 

para avaliar a força de remoção. Assim, o diâmetro escolhido para o protótipo foi, 

também, de 2,0 mm. 

O diâmetro de 2,0 mm também poderia ser incompatível com a distância inter-

radicular, mas, Poggio et al. (2006) mostraram que, em humanos, o espaço 

interradicular mésiodistal entre os primeiros molares e os segundos pré-molares 

superiores e entre os caninos e os primeiros pré-molares inferiores (provável local de 

colocação dos mini-implantes quando utilizados como ancoragem do aparelho de 

Herbst) seria de 3 mm, quando estão a 8 mm de distância da crista óssea. Uma 
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possível solução para os casos em que as distâncias interradiculares apresentam-se 

menores, seria a utilização prévia de aparelhagem fixa para divergir as raízes. 

Com relação ao comprimento, Pierrisnard et al. (2003) mostraram que o 

comprimento do implante e a ancoragem bicortical não influenciavam no estresse do 

osso, mas que aumentavam o stress no implante, afirmando que, tanto o 

comprimento do implante, quanto a ancoragem bicortical aumentavam a resistência 

do implante. Nesse sentido, Brettin et al. (2008) encontraram, em humanos, valores 

significativamente maiores de resistência às forças de flexão nos mini-implantes 

bicorticais do que nos monocorticais. A força máxima de resistência nos bicorticais 

era aproximadamente de 90 N na maxila e de 110 N na mandíbula enquanto que 

nos monocorticais era aproximadamente de 50 N na maxila e de 70 N na mandíbula. 

Embora Miyawaki et al. (2003) não tenham encontrado associação significativa entre 

a taxa de sucesso e o comprimento dos mini-implantes, fizeram esta afirmação sem 

isolar as duas variáveis, comprimento e diâmetro. Para associar a taxa de sucesso 

com o comprimento dos mini-implantes, o correto seria que os autores utilizassem 

mini-implantes com mesmo diâmetro e comprimentos diferentes. Dessa forma, na 

tentativa de se alcançar ancoragem bicortical, optou-se pelo comprimento de 10,0 

mm no protótipo de mini-implante, aumentando-se, assim, sua resistência à força 

transversal que o mesmo seria submetido. 

A escolha por protótipos de mini-implantes auto-perfurantes deveu-se ao 

maior contato inicial com o osso proporcionado por este tipo de inserção, que 

permitiu maior estabilidade primária (Huja et al., 2006). Segundo Kyung et al. (2007), 

os mini-implantes auto-perfurantes também são projetados para penetrar no osso 

com mais facilidade. 

 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCOLHA DO MODELO ANIMAL 

 

 

Nesta pesquisa foram utilizados Minipigs br1 como modelo animal. A 

princípio, o modelo animal seria o cão. Os animais seriam obtidos no Centro de 

Controle de Zoonoses de São Paulo. Entretanto, uma lei municipal proibiu a 

utilização destes animais para pesquisa. Pensou-se, então, na utilização de cães da 

raça Beagle, mas, diversos motivos levaram à desistência deste modelo, entre eles a 
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dificuldade para se conseguir estes animais e de se conseguir locais apropriados 

para a sua manutenção, além do alto custo que acarretaria. Em seguida, após a 

leitura do artigo de Brettin et al. (2008), pensou-se na utilização de cadáveres 

humanos. Em visitas a laboratórios de anatomia, foi constatada a dificuldade para se 

conseguir cadáveres frescos que possuíssem dentes e, consequentemente, osso 

alveolar. Segundo os técnicos, a maior parte dos cadáveres disponíveis era de 

indigentes. Então, foram realizados diversos contatos com o Dr. Thomas Southard, 

Professor Titular da Universidade de Iowa, local onde foi realizado o estudo de 

Brettin et al. (2008) do qual ele fez parte. Pela dificuldade para obtenção de 

cadáveres no Brasil, Dr. Thomas Southard sugeriu a utilização dos Minipigs na 

pesquisa. 

Assim, estudando-se sobre este modelo animal foi observado que os minipigs 

eram comumente utilizados em pesquisas na área biomédica. Diversos fatores 

podem ser apontados para explicar o grande uso dos Minipigs em pesquisa, entre 

eles, menor custo, facilidade de manutenção em condições controladas, semelhança 

à fisiologia humana e a alta relevância dos dados obtidos destas espécies com 

pesquisas relacionadas a tratamentos em diversas áreas biomédicas (Mariano, 

2003; Vodicka et al., 2005; Oltramari et al., 2007). Durante o estudo sobre os 

Minipigs, teve-se, então, contato com a colônia de Minipigs br1, que era uma colônia 

de miniporcos criada no Brasil. Nesta colônia, o custo dos minipigs era inferior ao 

dos cães, podiam ser facilmente obtidos e transportados e havia a possibilidade de 

hospedagem em condições adequadas proporcionadas pelo próprio criador 

(Mariano, 2003). 

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO PILOTO E O CÁLCULO DO TAMANHO 

DA AMOSTRA 

 

 

Um estudo piloto foi realizado antes do início do experimento. Segundo 

Aguilar-Nascimento (2005) estudos pilotos são recomendados para assegurar ao  

pesquisador que o restante do estudo transcorrerá bem, para testar as habilidades 

nos procedimentos envolvidos na pesquisa e para se calcular o número de animais 

necessários. De acordo com Weyne (2004), o tamanho da amostra, calculado 
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matematicamente, é um valor mínimo a ser utilizado na pesquisa e, na prática, deve 

ser majorado baseado em um critério razoável. Pensando assim, calculou-se o 

número de corpos de prova minimamente necessários para que o experimento 

tivesse validade científica, o menor número de protótipos de mini-implantes fosse 

utilizado e que o menor número de animais fosse morto. 

Dessa forma, optou-se pelo cálculo do tamanho da amostra com erro relativo 

máximo de 20%, significando que os valores médios encontrados apresentariam 

95% de probabilidade de erro relativo máximo menor que 20% (Leme, 1965). De 

acordo com Leles e Moro (2005), quanto maior o erro da amostragem aceito, menos 

precisa seria a estimativa inicial e menor o tamanho da amostra. Logicamente o 

aumento do tamanho da amostra representaria uma diminuição do erro relativo 

máximo. Por exemplo, para se ter um erro relativo máximo de 15% seriam 

necessários 11 corpos de prova e para se ter um erro relativo máximo de 10%, 24 

corpos de prova para a região anterior da mandíbula. Para se ter um erro relativo 

máximo de 15% para a região posterior da maxila, seriam necessários 10 corpos de 

prova e, para se ter um erro relativo máximo de 10%, 22 corpos de prova. Nos 

exemplos citados, o número de animais mortos aumentaria para 4, com erro relativo 

de 15% e para 8, com erro relativo de 10%. 

Utilizando o erro de amostragem de 20%, foram necessários seis corpos de 

prova para a região posterior da maxila e sete para a região anterior da mandíbula. 

Como era possível a colocação de 6 mini-implantes por animal (quatro na mandíbula 

e dois na maxila), foram necessários 3 animais. 

 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E A ESTABILIDADE DOS MINI-

IMPLANTES 

 

 

Assim como no estudo de Huja et al. (2005) no presente estudo os protótipos 

de mini-implantes foram colocados após os animais terem sido mortos. Como não 

houve o período de cicatrização ou a resposta adaptativa, a força de resistência dos 

mini-implantes foi indicativa de estabilidade primária. Quanto maior a estabilidade 

primária, menor a micromobilidade e melhor o ambiente para a cicatrização 

(Goodman et al., 1993). Assim, os valores encontrados no presente estudo 
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assemelham-se aos obtidos quando se exerce carga imediata sobre os mini-

implantes após a colocação. Morea (2008) observou que o processo de cicatrização 

tem início a partir do segundo dia após a inserção dos mini-implantes, mas que 

somente a partir do trigésimo dia observa-se contato do osso direto com o mini-

implante, ou seja, osseointegração. Entretanto, diversos trabalhos avaliaram a 

quantidade de contato ósseo com os mini-implantes, de acordo com o tempo de 

espera de cicatrização e recomendaram a aplicação de carga imediatamente após a 

colocação dos mesmos por não encontrarem diferença estatisticamente significativa 

na força de remoção nos diferentes períodos estudados (Deguchi et al., 2003; Huja 

et al., 2006; Ferrazo, 2008; Salmória., 2008).  
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6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSAIO MECÂNICO 

 

 

Para as avaliações e comparações das forças de resistência dos protótipos 

de mini-implantes foram realizados ensaios mecânicos. A avaliação das forças de 

resistência é importante para se ter uma estimativa dos limites de força a que os 

mini-implantes podem ser submetidos de acordo com o sentido e a intensidade de 

aplicação da carga. 

Os pesquisadores encontraram muita dificuldade para escolher o melhor tipo 

de ensaio mecânico. Como a intenção desta pesquisa era avaliar a possibilidade do 

uso de um mini-implante para ancoragem esquelética do aparelho de Herbst, o tipo 

de ensaio mais adequado seria aquele no qual fosse simulado o sentido da carga 

que o mini-implante receberia, isto é, perpendicular ao longo eixo do mini-implante. 

Como existia uma distância de, aproximadamente, 4 mm entre o ponto de 

aplicação de força e a base do osso, o ensaio de cisalhamento não era indicado, 

pois para ele faz-se necessário que o ponto de aplicação de força ocorra sem esta 

distância, o que não levaria em consideração a cabeça do mini-implante. 

Assim, com a sugestão do engenheiro e Prof. Dr. Jesualdo Rossi do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o ensaio de flexão por engastamento 

simples foi o que melhor simulou as condições de uso do mini-implante, ao levar em 

consideração o momento gerado pela distância entre o ponto de aplicação de força 

e a base do osso. Ensaios de flexão com sentido de força perpendicular ao longo 

eixo do mini-implante já foram realizados por outros pesquisadores (Büchter et al., 

2006; Brettin et al., 2008). 

Já foi argumentado que os ensaios realizados perpendicularmente aos mini-

implantes são difíceis de serem padronizados e reproduzíveis pela grande variação 

nos resultados, pois fatores como flexão no osso e colisão dos mini-implantes nas 

estruturas adjacentes (como nas raízes dos dentes) poderiam influenciar 

negativamente a precisão dos resultados de força de resistência dos mini-implantes 

(Huja et al., 2005). Nesta tese, estes possíveis problemas foram evitados, pois, 

seguindo-se a recomendação de Brettin et al. (2008), foram utilizados os valores de 

força de resistência dos mini-implantes com 1,5 mm de deslocamento durante os 

ensaios de flexão. Brettin et al. (2008) fizeram um estudo piloto em cadáveres no 
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qual concluíram que os mini-implantes apresentariam mobilidade se deslocamentos 

acima de 1,5 mm fossem realizados. 

Alguns estudos avaliaram forças de remoção no sentido axial dos mini-

implantes quando inseridos em cães (Huja et al.; 2005, 2006; Ferrazzo, 2008, 

Salmória et al., 2008). Estes estudos, apesar de interessantes para se conhecer a 

resistência óssea de acordo com o local de inserção dos mini-implantes, entretanto, 

não simulam o sentido de força exercida sobre o mini-implante quando utilizado 

como ancoragem ortodôntica. 

As condições de armazenamento dos espécimes durante o experimento têm 

sido apontadas como fatores que poderiam alterar a força de remoção dos mini-

implantes durante os ensaios mecânicos de tração. Sobre esse assunto, Simonian et 

al. (1994) encontraram forças menores de remoção em parafusos de fixação de tíbia 

em espécimes que foram congelados. Já Roe et al. (1988) relataram não constatar 

diferença significativa quando os ensaios mecânicos foram realizados até uma 

semana após o armazenamento a –20º C. Somente encontraram diminuição nos 

valores quando os ensaios foram realizados com o tempo de armazenamento 

prolongado, de 16 a 32 semanas. Deste modo, para evitar qualquer alteração nos 

resultados devido ao tempo de armazenamento, os corpos-de-prova utilizados nesta 

tese foram preparados no mesmo dia ou no dia seguinte à colocação dos mini-

implantes e congelados a –20º C, sendo testados entre 1 e 7 dias após a colocação 

dos mini-implantes. 

 

 

6.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

 

Encontrou-se muita dificuldade para a comparação dos resultados obtidos 

com os de outros autores. O estudo de Brettin et al. (2008) é o que possui a 

metodologia mais semelhante, pois executa um ensaio de flexão e utiliza ancoragem 

bicortical e monocortical. Entretanto, utilizaram cadáveres humanos para a 

colocação dos mini-implantes e não Minipigs como foi utilizado no presente estudo. 

De qualquer forma, valores maiores de força foram encontrados no presente estudo 

(20,55 kgf para a mandíbula em mini-implantes bicorticais e 13,86 kgf para a maxila 

em mini-implantes monocorticais, em Minipigs, contra 11,0 kgf para a mandíbula em 



 79 

mini-implantes bicorticais e 5,0 kgf na maxila em mini-implantes monocorticais, em 

humanos). Esta diferença pode estar relacionada ao maior diâmetro dos mini-

implantes utilizados nos Minipigs (2,0 mm nos Minipigs contra 1,6 mm nos humanos) 

ou à diferença da espessura da cortical óssea, maior nos minipigs. 

Comparando-se a resistência à flexão entre a região posterior da maxila e a 

região anterior da mandíbula foi encontrada diferença estatisticamente significativa. 

Entretanto, este valor pode ter sido influenciado pelos mini-implantes mandibulares 

terem obtido ancoragem bicortical e os maxilares, aparentemente, não. Parece que a 

distância entre as corticais maxilares da região posterior apresentam mais de  

6 mm, ou que a cortical lingual não é acessível pelo palato ser muito baixo. Como o 

mini-implante apresentava 10 mm no total, a parte ativa possuía apenas 6 mm. 

Assim, os mini-implantes necessitarão ter o comprimento aumentado para os 

próximos estudos relacionados à região da maxila e diminuídos na mandíbula para 

não a transfixarem. 

Para o teste de hipótese foram consideradas forças ortopédicas aquelas 

acima de 1,0 kgf. Este valor é bem conhecido na Ortodontia devido ao uso dos 

aparelhos extrabucais no tratamento ortopédico da maloclusão de Classe II, tanto na 

clínica quanto em pesquisas, sendo as forças médias próximas a 500 gramas por 

lado, totalizando 1,0 Kgf (Tanne; Matsubara, 1996; Almeida-Pedrin et al., 2009). 

Diversos estudos demonstraram a utilização de forças ortopédicas sobre implantes, 

sendo consideradas forças ortopédicas aquelas entre 500 e 800 g (Smalley et al., 

1988; De Pauw et al., 1999; Enacar et al., 2003). Avaliando a utilização de forças 

ortopédicas sobre os mini-implantes, Büchter et al. (2006) constataram que os mini-

implantes resistiram a forças de até 900 g sem apresentar mobilidade. 

Outras forças que poderiam influenciar na resistência dos protótipos de mini-

implantes seriam aquelas oriundas dos músculos e tecidos moles da face em 

decorrência do avanço mandibular gerada por aparelhos ortopédicos. Porém, 

estudos prévios (Noro et al., 1994; Katsavrias; Halazonetis, 1999) indicaram que a 

força liberada pelos aparelhos ortopédicos sobre os dentes é baixa, podendo ser 

considerada uma força ortodôntica e apresentando variação entre 80 e 160 gf. 

Poderia ser questionado o por quê de não se utilizar como parâmetro os 

valores de força da mastigação oriundos da literatura, ao invés das forças 

ortopédicas. Caso essas forças de mastigação fossem tidas como parâmetro, os 

valores de referência ideais seriam aqueles da adolescência, pois segundo 
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Pancherz e Ruf (2008), o aparelho de Herbst é indicado para ser utilizado logo após 

o pico de crescimento, ou seja, durante o final da adolescência. Entretanto, embora 

existam trabalhos avaliando a força de mastigação em crianças com face normal 

(9,4 kgf) e face longa (7,43 kgf) (Proffit et al., 1983b) e adultos com face normal (16,2 

kgf) e face longa (6,8 kgf) (Proffit et al., 1983a), não foi encontrado nenhum estudo 

sobre as forças de mastigação na adolescência, assim como qualquer referência 

sobre a força de mastigação de braquicéfalos nessa idade. Especulando-se que as 

forças de mastigação dos adultos normais (16,2 kgf) possam servir como 

comparação para os resultados do presente estudo, os protótipos de mini-implantes, 

provavelmente, poderiam ser capazes de suportar as forças de mastigação na 

região anterior da mandíbula (20,55 kgf), mas não seriam capazes na região 

posterior da maxila (13,86 kgf). 

Mas como um paciente pode mastigar normalmente utilizando um aparelho de 

avanço mandibular fixo que promove a desoclusão dos dentes posteriores? De 

acordo com Pancherz e Anehus-Pancherz (1982), após a colocação do aparelho de 

Herbst e do avanço mandibular, observa-se ausência de contato nos dentes 

posteriores ocorrendo somente contato nos dentes anteriores. Embora isso cause 

diminuição da eficiência mastigatória, assim como da atividade muscular do temporal 

e do masseter nos primeiros três meses de tratamento, os autores observaram um 

retorno aos valores de pré-tratamento após 6 meses de tratamento. Isso sugere que 

os protótipos de mini-implantes podem vir a receber forças crescentes a partir do 

terceiro mês de uso como ancoragem do aparelho de Herbst. 

As forças transmitidas para os dentes pelo aparelho de Herbst são 

provavelmente o melhor parâmetro. De acordo com os estudos de Nasiopoulos2 

(1992, apud Pancherz; Ruf, 2008) e Sander et al.3 (1993, apud Pancherz; Ruf, 2008) 

o aprelho de Herbst transmite forças para os dentes de ancoragem que variam de 0 

a 1 kgf, com picos acima de 3 kgf. Este seria o parâmetro ideal, pois, teoricamente, 

supõe-se que estas seriam as forças que os mini-implantes receberiam quando 

utilizados como ancoragem do aparelho de Herbst. Porém, após diversas tentativas 

de obtenção dos trabalhos, entre elas o contato com o Dr. Pancherz e com o Dr. 

                                                 
2 Nasiopoulos A. Biomechanics of the Herbst Scharnier orthopaedic treatment method and head 
posture. A synchronized EMG and dynamographic study. Academic Diss. (Thesis). Faculty of 
Odontology, University of Lund, Malmö 1992. 
3 Sander FG, Ruppert W, Wichelhaus A. Biomechanische Untersuchungen bei der Annwendung des 
Herbstscharniers während des nachtschlafes. Kieferorthop Mitteil 1993;6:23-34. 
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Nasiopoulos, não foi possível acessar os dados dos estudos para a realização das 

análises estatísticas adequadas. Especulando-se que fosse utilizada como 

parâmetro a maior força referenciada (3 kgf), os protótipos de mini-implantes 

provavelmente poderiam suportar tais forças na região posterior da maxila (13,86 

kgf) e anterior da mandíbula (20,55 kgf). Entretanto, ainda há muito 

desconhecimento a respeito dos tipos e valores de força que agiriam sobre os mini-

implantes como ancoragem do aparelho de Herbst em Minipigs e em humanos. 

 

 

6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mesmo que diversos estudos sobre mini-implantes tenham sido realizados 

nas últimas duas décadas e diversos outros estejam sendo conduzidos, existe a 

necessidade na melhoria do delineamento das pesquisas (Feldmann; Bondemark, 

2006). Por outro lado, a efetividade dos mini-implantes como ancoragem esquelética 

é uma realidade (Chen et al., 2009). 

A ancoragem esquelética tem provocado uma revolução no diagnóstico e no 

plano de tratamento na Ortodontia. Novas possibilidades de aplicação dos recursos 

de ancoragem esquelética têm sido apresentadas frequentemente. 

Pensando em novas aplicações, cabe ressaltar a possibilidade da ancoragem 

esquelética do aparelho de Herbst no tratamento coadjuvante de pacientes com 

apnéia obstrutiva do sono e em pacientes em fase de crescimento com perda de 

ramo e/ou parte do corpo mandibular devido a tumores ou acidentes. Atualmente, 

aparelhos ortopédicos funcionais são utilizados em alguns casos, entretanto, pelos 

aparelhos estarem ancorados em dentes, existe dificuldade no controle dos 

movimentos dentários e, em algumas situações, movimentando os dentes 

desnecessariamente. 

Por fim, uma vez que os protótipos de mini-implantes, ex vivo, em Minipigs 

br1, foram capazes de suportar forças ortopédicas, faz-se necessário um outro 

estudo, com grupo controle, para avaliar a utilização do aparelho de Herbst com 

ancoragem esquelética, in vivo, em Minipigs br1. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com o que foi proposto, após a análise dos resultados e dentro das 

limitações do estudo ex-vivo conduzido, foi possível concluir que em Minipigs br1, os 

protótipos de mini-implantes desenvolvidos para ancoragem esquelética do aparelho 

de Herbst: 

 

1. São capazes de resistir a forças médias de 13,86 kgf na região posterior da 

maxila e 20,55 kgf na região anterior da mandíbula; 

 

2. Apresentaram diferença estatisticamente significativa entre a região posterior 

da maxila e a região anterior da mandíbula; 

 

3. São capazes de suportar forças ortopédicas. 
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