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RESUMO 

 

 

Avaliou- se a influência das forças ortodônticas na rizogênese 

dos incisivos após o tratamento com o guia de erupção "Occlus - o-

Guide". O grupo experimental consistiu de 23 pacientes (12 do 

gênero masculino e 11 do feminino), com idade média de 15.9 anos 

(DESVPAD = 16.3) e o grupo controle de 23 pacientes (9 do gênero 

masculino e 14 do feminino) com idade média semelhante ao grupo 

experimental. O grupo experimental iniciou o tratamento com o guia 

de erupção na fase de dentadura mista, totalizando o tempo médio 

de tratamento e de contenção ativa, em 59.4 meses (DESVPAD = 

16) nos grupos tratados somente com o guia de erupção, juntamente 

com oito pacientes que finalizaram com o aparelho fixo. A 

comparação entre os grupos por meio do teste Qui -quadrado , não 

demonstrou diferenças estatisticamente significantes entre as 

características radiculares do grupo controle e experimental. A 

rizogênese prosseguiu- se normalmente, diante das forças induzidas 

pelo aparelho. Entretanto, verificou- se uma diferença 

estat isticamente significante na reabsorção radicular no grupo 

experimental em relação ao controle, embora apresentando- se em 

um grau leve. Não verificou- se diferença estatisticamente 

significante na quantidade de reabsorção radicular, entre o grupo 

tratado somente com o guia de erupção e o grupo que finalizou o 

tratamento com o aparelho fixo. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

  Os estudos dos efeitos dos aparelhos ortodônticos e 

ortopédicos sobre as bases ósseas e dentoalveolares e do 

crescimento craniofacial,  definiram características 

morfofisiológicas importantes e consequentemente, possibilitou 

o aproveita mento desse potencial biológico para o início 

precoce dos tratamentos ortodônticos. A interceptação precoce 

quando corretamente indicada, proporciona o equilíbrio 

estomatognático e estético das más oclusões agravadas pelo 

crescimento e desenvolvimento craniofacial e diminui a 

prevalência de recidivas pós tratamento, em decorrência da 

estabilidade dentoalveolar alcançada, por meio de uma 

correção estabilizada pelo crescimento. Entretanto nesta linha 

de tratamento precoce, há uma preocupação com uma 

ortodontia biocompatível, voltada para a efetividade da 

movimentação dentária e que respeite a fisiologia 

dentoalveolar como um todo.  

Em decorrência desta tendência ortodôntica 

interceptora, movimentando os dentes na fase da dentadura mista 

quando os mesmos se apresentam com a rizogênese incompleta 
1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 7 2 , 7 4 , 8 8 , 8 9 , 9 2 , 1 0 2 ,  encetaram- se estudos com o intuito de 

esclarecer de forma mais precisa, a possibilidade de alterações 

morfológicas induzidas nas raízes que recebem o impacto das 

forças ortodônticas.  
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Os possíveis efeitos do tratamento com o aparelho 

guia de erupção "Occlus- o- Guide"*  1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , no processo de 

rizogênese dos incisivos permanentes com ápice aberto, levou-

nos à elaboração deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* * Ortho-Tain Marca Registrada 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

A ortodontia engloba a prevenção e a interceptação 

precoce das más oclusões, inclusive as de origem esquelética, 

alicerçando- se nos conhecimentos do crescimento e do 

desenvolvimento facial. Este conceito restringiu- se à fase 

corretiva, ao final do crescimento, por longo período, motivo 

pelo qual verificam- se inúmeras pesquisas direcionadas às 

reabsorções radiculares por ser a iatrogenia mais comum e 

irreversível do tratamento ortodôntico, nos dentes com 

rizogênese completa1 2 , 2 4 , 4 5 , 4 6 , 4 9 , 5 1 , 5 2 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 8 , 6 9 , 7 5 , 7 8 , 9 0 , 9 3 , 1 0 1 ,  

apresentando- se escassa a literatura com respeito ao 

comportamento dos dentes com rizogênese incompleta 

submetidos ao tratamento ortodôntico. Julga- se pertinente, para 

analisar a possível influência do trata mento ortodôntico com os 

guias de erupção "Occlus - o- Guide", no comportamento da 

rizogênese, discorrer em tópicos, sobre os estudos relacionados 

aos fatores  que interferem na rizogênese e na erupção dentária, 

bem como os estudos sobre as reabsorções radiculares apicais, 

decorrentes da movimentação ortodôntica em dentes com 

rizogênese completa. 
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2.1 - A RIZOGÊNESE 

 

 

2.1.1- FATORES DE INFLUÊNCIA NA RIZOGÊNESE 

 

 

 Grande parte dos trabalhos envolvendo os dentes com 

rizogênese incompleta submetidos ao tratamento ortodôntico, 

foram elaborados com o intuito de estudar as reabsorções 

radiculares e por esse motivo, pouco específicos na análise do 

comportamento desse processo diante das forças mecânicas de 

origem ortodôntica. A literatura odontológica apresenta- se  

mais abrangente no estudo do comportamento do processo de 

rizogênese diante das forças mecânicas decorrentes de traumas 

acidentais 6 ,  7 ,  8 ,  2 9 ,  4 1 ,  1 0 0   

 

 A análise da reposta às forças mecânicas, tanto de 

origem traumática por acidentes, quanto do tratamento 

ortodôntico, na rizogênese, fundamenta alicerces à discussão 

dos resultados obtidos neste trabalho, por possuirem a mesma 

natureza em intensidades diferentes.  

 

Analisando quatro casos clínicos de jovens com 

idades de 12 anos que sofreram um trauma  no incisivo central 

superior, STEWART 1 0 0 ,  em 1960, verificou nos exames 

radiográficos, uma aparente interrupção imediata do 

desenvolvimento normal das raízes. Os casos clínicos consistiam 

de história pregressa de trauma no incisivo central superior, em 

pacientes com idade de 7 à 7 ½ anos. Em apenas um caso, o 
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paciente apresentou- se com abcesso apical, nos demais, as 

repostas diante dos testes de vitalidade pulpar apresentavam- se  

apenas reduzidas, embora as imagens radiográficas sugerissem 

um encurtamento radicular significativo, com amplo canal 

radicular e aparentemente ocluído, por meio de uma camada fina 

de tecido calcificado. Na análise histológica de um dos dentes 

com indicação terapêutica de exodontia, a formação normal da 

camada de dentina cessou ant es do desenvolvimento completo da 

raiz, no momento em que o forame apical ainda apresentava - se 

com aproximadamente 4 mm de diâmetro. Todavia, o forame 

apresentou- se ocluído pela deposição desordenada e irregular, de 

dentina tubular no sentido do ápice para o dente. O autor 

concluiu que a formação dentinária normal cessou no momento 

do trauma; a complementação radicular foi possível devido à 

manutenção da vitalidade pulpar na região apical por 

aproximadamente 5 meses após o trauma. SPALDING et. al. 9 6  em 

1985, afirmaram que a manutenção da integridade da bainha 

epitelial de Hertwig, depende desta vitalidade pulpar apical para 

a continuidade do processo normal de rizogênese. 

 

A provável influência das forças ortodônticas na 

polpa e na dentina, em dentes com processo ativo de 

desenvolvimento radicular e em dentes com ápices completos, 

questionou STENVIK; MjöRK 9 9 , em 1970, levando- os à 

desenvolver, um estudo histológico em 70 dentes de jovens com 

idades de 10 a 13 anos . O grupo experimental consistiu de 35 

jovens com indicação de exodontia dos pré - molares com 

finalidade ortodôntica. Os dentes foram submetidos inicialmente 

à uma força de intrusão, variando entre 35 à 250 g. por um 

período de 4 a 35 dias e a magnitude das forças, foram avaliadas 
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ao início e imediatamente antes da remoção dos dentes, que em 

seguida, foram submetidos aos mesmos preparos histológicos. 

Verificaram que os estádios de desenvolvimento radicular 

influenciaram significantemente nas características das 

alterações, sendo de melhor prognóstico os mais precoces, 

corroborando com as pesquisas de LINGE; LINGE 6 0 ,  em 1960, 

REITAN 7 7 , em 1977, ROSENBERG 8 1  em 1972 e RUDOLF 8 2 ,  

em 1936. Essas alterações ocorreram independentes da 

magnitude das forças empregadas no trabalho e aumentaram 

quando o período de observação excedeu 14 dias. As alterações 

relacionadas à rizogênese, apresentaram- se na mudança de 

direção de desenvolvimento da raiz bem como, na morfologia 

apical, corroborando com achados de SHEY; LEACH; VOGEL 
8 6 , que verificaram um aspecto morfoló gico radicular 

assemelhando- se com as alterações anatômicas apicais 

verificadas em dentes transplantados 9 9 , que podem complicar 

um futuro tratamento endodôntico ou cirúgico. Os autores 

também verificaram uma interrupção na camada de pré dentina 

de um dent e com rizogênese incompleta. 

 

 Com o intuito de analisar a incidência e a extensão 

dos processos reabsortivos ao nível radicular decorrentes do 

tratamento ortodôntico, LINGE; LINGE 6 0 ,  em 1991, 

realizaram um estudo em 719 jovens. A metodologia baseou- se  

na superposição das radiografias periapicais pré tratamento e 

após o período de contenção, utilizando a técnica do 

paralelismo. O grupo experimental consistiu em pacientes 

tratados com a mecânica de edgewise (74%); aparelhos 

removíveis (ativadores e placas com molas) (11%) e a 
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combinação do tratamento fixo com o removível (14%). A 

idade média do início do tratamento  

foi de 11.5 anos nos aparelhos removíveis e de 13.2 anos, nos 

aparelhos fixos. Os pacientes que iniciaram o tratamento após 

11 anos, apresentara m um encurtamento radicular significante 

pós- tratamento, em comparação, aos que iniciaram 

anteriormente à esta idade. Ao final do período de crescimento 

radicular, houve um incremento de 0.3 mm de crescimento 

residual no grupo experimental e o grupo contro le, apresentou 

0.8 mm deste incremento, o que representa uma diminuição de 

0.5 mm no comprimento radicular final entre os dois grupos. 

Os autores explicam esse comportamento, verificando a curva 

de crescimento radicular do incisivo lateral superior, que cessa  

em média aos 11 anos, o que indica, que a rizogênese não 

cessou diante da ação das forças ortodônticas, entretanto, 

ocorreu um fechamento precoce apical, o que explica a 

diminuição de 0.5 mm entre os grupos. Os autores também 

verificaram, comparando os dentes com formação completa e 

os dentes em processo de formação, que o tratamento precoce 

(rizogênese incompleta) demonstrou um maior comprimento 

radicular em relação ao tradicional,  com rizogênese completa.  

 

A evolução da rizogênese é alterada em presença de 

processos infecciosos de origem endodôntica e periodôntica e 

desta forma, impedem o desenvolvimento radicular, o 

fechamento apical e o processo de erupção do dente. Esta é a 

conclusão de HELING 4 1 , em 1984, após analisar um caso clínico 

de uma pacie nte de 6 anos de idade que sofreu intrusão no 

incisivo central superior esquerdo decorrente de um trauma. O 

autor observou que após 4 meses o dente se manteve intruído na 
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posição, apresentando o ápice aberto. Por meio do exame 

radiográfico constatou a presença de radiolucidez periapical, 

associada à um abcesso de origem periodontal, bem como, da 

presença de reabsorção radicular interna. Após o tratamento 

endodôntico e periodontal, o dente irrompeu espontaneamente, 

posicionando- se ao mesmo nível oclusal do homólogo, embora, 

com comprimento radicular significantemente menor, mas, 

apresentando o ápice ocluído. 

 

Objetivando avaliar à possível influência que o 

movimento ortodôntico induzido pela expansão rápida da 

maxila, exerce nos incisivos centrais superiores em processo de 

rizogênese, SILVA FILHO et. al.9 2  em 1992, desenvolveram um 

estudo de caráter transversal. Por meio de radiografias 

periapicais tomadas com a técnica do cone longo, em 29 jovens 

(12 do gênero masculino e 17 do feminino), que na fase de 

dentadura decídua e mista se submeteram à expansão rápida da 

maxila ( ERM ), comparou- as com um grupo controle de uma 

amostra pareada em gênero e idade, com oclusão aceitável. As 

radiografias periapicais foram analisadas por 3 examinadores, 

que mediram o comprimento sagital total dos incisivos e 

verificaram com o auxílio de um projetor, o contorno e a 

morfologia radicular. Foram comparados os comprimentos 

radiculares médios dos incisivos centrais direito e esquerdo, não 

constatando diferenças estatísticamente significantes. 

Entretanto, em relação aos grupos experimental e de controle, o 

experimental demonstrou menor comprimento em torno de 1 mm. 

Concluiram , que embora esta redução média radicular de 1 mm 

seja pequena do ponto de vista clínico, significa que o 

mo vimento ortodôntico que os incisivos centrais executam com a 
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ERM, pode ser suficiente para influenciar negativamente a 

rizogênese destes dentes. Na avaliação morfológica, 

possibilitada pela projeção das radiografias estudadas, os 

autores concluiram que não foi observada a aparência 

característica de arredondamento do ápice radicular, verificada 

nos dentes dos pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico 

convencional.  

 

Realizando uma luxação intrusiva, CUNHA2 9 ,  em 

1993, avaliou histológica e radiograficame nte o comportamento 

dos incisivos permanentes de 10 cães, com rizogênese 

incompleta, diante das forças intrusivas. Foram utilizados 40 

dentes, 20 do grupo experimental e 20 do grupo controle, 

submetidos à uma força intrusiva de aproximadamente 4 Kg. Os 

dentes do grupo experimental, possuíam como controle os 

homólogos do hemiarco oposto. Previamente, foi tomada 1 

radiografia oclusal do arco superior e 3 radiografias periapicais 

da região a ser avaliada. Decorrido o período pós operatório de 

7, 15, 30 e 60 dias, novas tomadas radiográficas foram 

realizadas e posteriormente, 2 espécimes foram sacrificados em 

cada período e suas hemimaxilas removidas e processadas para 

exame histopatológico. O autor verificou que a luxação intrusiva 

propiciou a formação precoce do ápice com encurtamento 

radicular, corroborando com os achados de HARRAN; 

OCHOA4 0 ,  em 1992, STEWART1 0 0 ,  em 1960, DERMAUT; DE 

MUNCK3 3 ,  em 1986. Os dentes intruídos de forma traumática 

apresentaram vitalidade pulpar e os intruídos de forma moderada 

reerupc ionaram espontaneamente. Ressaltou, que embora 

houvesse fratura radicular na região apical em decorrência da 

fragilidade das paredes radiculares em formação, 5 meses após, 
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houve fechamento apical. Concluiu assim, que o processo de 

formação radicular e fechamento do ápice, não foram alterados 

por este fator. 

Com o intuito de correlacionar o processo de 

reabsorção radicular dos dentes decíduos, com o processo de 

formação dos seus sucessores permanentes, HARALABAKIS; 

YIAGTZIS; TOUTOUNTZAKIS3 9 ,  desenvolveram um estudo em 

1994, avaliando radiografias ortopantomográficas de 1245 

jovens gregos (590 do gênero masculino e 655 do gênero 

feminino), cujas idades variaram de 6 anos e 10 meses a 14 

anos. As radiografias foram tomadas antes do início do 

tratamento ortodônt ico. Os autores verificaram, que no estádio 

de formação radicular dos dentes permanentes, de metade da 

raiz, apenas 12.8%, 12.36% e 7.14% dos caninos, primeiros 

molares e segundos molares decíduos inferiores 

respectivamente, haviam esfoliado. No estágio de formação 

radicular três quartos da raiz, esses mesmos dentes, 

apresentaram acima de 80% de esfoliação e no estágio de raiz 

completa, 100% dos caninos decíduos inferiores, 98,88% dos 

molares decíduos inferiores e 96,16% dos segundos molares 

decíduos inferiores, haviam esfoliados. Em relação à velocidade 

de reabsorção radicular entre os molares decíduos inferiores 

normais e seus homólogos patológicos, verificaram uma maior 

velocidade de reabsorção radicular, em relação aos seus 

homólogos normais entretanto, quanto à velocidade de formação 

radicular dos pré- molares, nenhuma diferença foi observada 

entre os predecessores patológicos ou normais. Os autores 

concluiram que a velocidade da rizogênese do dente permanente, 

não sofre qualquer alteração pelo processo de reabsorção dos 

dentes decíduos. 
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No afã de determinar a extensão da reabsorção 

radicular e avaliar os possíveis fatores predisponentes como 

gênero, idade no início do tratamento ortodôntico, estágio da 

formação radicular no início da terapia e a duração do 

tratamento nos dentes posteriores, HENDRIX et. al. 4 4 ,  em 1994, 

selecionaram 153 casos de jovens com idades entre 14 e 16 anos, 

submetidos ao tratamento ortodôntico com/sem extração, 

utilizando a técnica de edgewise. Foram analizadas radiografias 

panorâ micas pré e pós tratamento, sendo avaliados os caninos, 

primeiros e segundos pré - molares superiores e inferiores. Os 

dentes foram divididos segundo o estádio de formação radicular: 

completa ou incompleta. Os autores verificaram que os dentes 

com raízes incompletas ao início do tratamento, embora não 

obtivessem o seu comprimento normal após o tratamento, ainda 

assim, apresentaram- se maiores comparativamente, com o 

comprimento radicular pós tratamento, verificado no grupo B 

(raízes completas). Não ocorreu dimorfismo genérico, 

corroborando com os achados de HEMLEY4 5 ,em 1941, 

PHILLPS7 5  em 1955 e LINGE; LINGE6 0 ,  em 1991, em estudos 

da reabsorção radicular em dentes permanentes. Os autores 

recomendam iniciar o tratamento ortodôntico em idade precoce, 

como já salie ntado em estudos radiográficos6 0 , 8 1 , 8 2  e histológicos 
7 7  anteriores. 

 

Pretendendo diagnosticar possíveis alterações nas 

estruturas dentárias e periodontais dos pré - molares que serviram 

de ancoragem para o expansor ortopédico na ERM, SILVA 

FILHO; HERNANDES; OKADA8 8 ,  em 1994 analisaram uma 

amostra que consistiu de 36 pacientes, 13 do gênero masculino e 
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23 do feminino, com idades entre 10 e 28 anos. A análise 

utilizou radiografias pré e pós tratamento, tomadas com a 

técnica do cone longo, na região dos primeiros pré - molares 

superiores. Embora os estudos histológicos 1 1 ; 3 2 ; 5 4 ; 1 0 8 demonstrem 

uma reabsorção significante nas superfícies vestibulares nos 

terços médios e cervical radicular, não se observou 

radiograficamente, a ocorrência de alterações no processo de 

rizogênese destes dentes. 

 

Devido ao caráter transversal do primeiro estudo 

desenvolvido por SILVA FILHO et. al. 9 2  em 1992, sobre as 

possíveis implicações decorrentes das forças da ERM nos 

incisivos centrais superiores com rizogênese incompleta, os 

autores, 8 7  desenvolveram em 1995, novo trabalho para verificar 

o comportamento das raízes dos incisivos centrais, por meio de 

radiografias pré e pós procedimentos de expansão rápida da 

maxila. Esse estudo longitudinal foi realizado em 34 jovens (23 

do gênero feminino e 11 do masculino), com idades de 8 anos e 

4 meses e 10 anos e 4 meses, na fase de dentadura mista. As 

radiografias foram obtidas após a cimentação do aparelho e 

imediatamente após a sua remoção ( em torno de 7 meses). Não 

foi constatada qualquer alteração da morfologia radicular apical,  

sugerindo uma evolução aparentemente normal do processo de 

rizogênese, demonstrada pelo aumento do comprimento do 

dente.  

 

Outro estudo longitudinal foi encetado por SILVA 

FILHO; PINHEIRO JÜNIOR; CAVASSAN 8 9 ,  em 1997, 

abordando o mesmo tema do comportamento dos incisivos 

centrais superiores permanentes, com rizogênese incompleta, 
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diante das forças biológicas induzidas pela separação do arco 

superior e tração das fibras gengivais. Os autores analisaram a 

possibilidade da reabsorção radicular conseqüente à 

movimentação ortodôntica nos incisivos centrais superiores, 

utilizando a radiografia pela técnica do cone longo, obtidas 

antes da ERM, após a sua fase ativa e a fase de contenção (6 

meses de contenção) e na fase de contro le (1 ano após a 

expansão). Verificaram ao longo das 4 fases, uma tendência para 

o aumento do comprimento radicular, o que levou- os a concluir, 

que a ERM não causa alterações no processo da rizogênese 

quanto à diminuição no comprimento coroa -ápice.  Prosseguindo 

esta mesma linha de estudos, em 2000, ORNELAS; SILVA 

FILHO; CARVALHO; CORREA FILHO 7 2 ,  concluiram que a 

movimentação ortodôntica em dentes permanentes submetidos ao 

nivelamento com fios ortodônticos nos incisivos, na fase da 

dentadura mista, não alterou a rizogênese. 

 

Afirma - se que a anquilose de molares decíduos, não 

interfere de modo significativo na rizogênese do pré - molar 

sucessor 9 1 .  Entretanto, a observação clínica do retardo na 

formação dos dentes permanentes, em especial dos pré - molares, 

e suas implicações no atraso do tratamento ortodôntico 

orientaram ARRUDA et. al. 9 ,  em 2000, revisarem a literatura 

com o intuito de identificar a possível assincronia na formação 

da rizogênese, e da alteração fisiológica, que ocorre no processo 

de erupção desses dentes.Com este fim, utilizaram para análise, 

um caso clínico de impacção de um pré- molar inferior, com 

atraso no processo de rizogênese em relação ao seu homólogo, o 

qual apresentava - se irrompido e com a raiz completa. Após a 

cirurgia para colagem do acessório, o tracionamento foi ativado 
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por três semanas. Embora o tracionamento tenha envolvido 

movimentos de rotação significantes (90 graus) e a raiz ainda no 

início da sua formação em decorrência da impacção, as imagens 

radiográficas indicaram que a rizo gênese concluiu- se  

normalmente, levando os autores a concluirem que a influência 

da impactação dentária na rizogênese, permanece aberta à 

discussão. 

 

Relata- se "de auditu" que a diminuição do 

comprimento radicular dos dentes em pleno processo de 

rizogênese diante das forças ortodônticas, é uma conseqüência 

da reabsorção radicular apical. Entretanto, com o intuito de 

elucidar esse equívoco, CONSOLARO; MARTINS- ORTIZ; 

GRÃO VELLOSO2 7 ,  em 2001, afirmaram baseados na 

organização estrutural e no funcionamento dos tecidos 

responsáveis pela formação radicular e na literatura pertinente, a 

impossibilidade de processos reabsortivos ao nível apical, em 

dentes com rizogênese incompleta. Concluindo afirmam que, a 

morfofisiologia inerente do processo de desenvolvimento 

radicular, impede a ocorrência de processos de reabsorção 

radicular. 

  

 

2.2.-FATORES DE INFLUÊNCIA NA ERUPÇÃO 

DENTÁRIA 

 

 

  A erupção dentária é um processo resultante da 

interação de fatores endógenos e exógenos 4 2 ,  5 3 ,  1 0 4  e suas 

fases,  interrelacionam- se co m as das rizogênese 3 1 ,  5 5 ,  9 8 .  Cada 
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fator influenciador da erupção, possui a sua parcela de 

contribuição no processo e a possibilidade de controlar um ou 

outro, depende do conhecimento dos seus mecanismos de ação. 

LEE; PROFFIT5 5 , em 1995 , verificaram que  na fase pré 

funcional, há uma periodicidade comum no padrão de erupção, 

no período de 24 horas. Este padrão, caracteriza - se por 

oscilações no movimento do dente no período das refeições 

(durante o dia), mantendo um ritmo irruptivo somente à noite, 

levando- os a identificarem os possíveis fatores influenciadores 

do processo de erupção - fatores mecânicos ou/e hormonais. 

Desta forma, ao analisarem os possíveis fatores que alteram a 

erupção, entende- se melhor, a sua contribuição nas alterações 

ocorridas no processo da formação radicular. 

 

 Segundo estudos desenvolvidos em gêmeos 

monozigóticos em ambos os gêneros, há uma correlação de 

formação dentária, demonstrando um grande percentual da 

participação genética no processo de formação e erupção do 

dente 5 8 .  

 

A correlação genética das anomalias dentárias com a 

falha eruptiva dos primeiros e segundos molares permanentes, 

foi investigada por BACCETTI 1 0 ,  em 2000, analizando uma 

amostra de 2500 jovens. O trabalho demonstrou, que anomalias 

como infraoclusão dos molares decíduos, caninos impactados no 

palato, rotação e displasia de tamanho dos incisivos laterais e a 

aplasia dos segundos pré - molares, estão associadas a falha de 

erupção dos segundos e primeiros molares permanentes. Os 

autores interrelacionaram, algumas das etiologias das anomalias 

dentárias, verificadas nos dentes decíduos com infraoclusão, 
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com as interações biológicas do periodonto e osso alveolar, no 

exercício da erupção. A maior prevalência das anomalias 

dentárias relacionada a falha de erupção, foi a dos dentes 

decíduos em infraoclusão, precedida pelos caninos impactados 

por palatino, os incisivos laterais rotados e as anomalias 

dentárias de número e tamanho. O envolvimento genético 

expressado no fenótipo, de falha de erupção, associado a vários 

diferentes tipos de anomalias dentárias, demonstra- se evidente 

nesse trabalho.   

 

Com relação ao gênero, é unânime a opinião que a 

erupção dentária do feminino precede à do masculino 1 ,  3 8 ,  4 2  e 

este dimorfismo torna mais significante após o início do período 

pubescente. VAN WAGENEN; HURME 1 0 7 , em 1958, 

administraram methil testosterona em macacos e evidenciaram 

uma aceleração significante na erupção dos caninos; GARN et. 

al. 3 6  correlacionaram a atividade hormonal gonadrotrófica e o 

processo de erupção, identifica ndo uma correlação entre a 

emergência do segundo molar e o período da menarca. Em outro 

estudo longitudinal, avaliaram uma correlação entre as 

características da fase pubescente, como a menarca, a idade 

ponderal e estatural, a coalescência dos ossos carpais e 

epifisários, com a época da erupção. Observaram, que no 

período máximo de diferenciação do hormônio esteróide, 

ocorreu significante correlação do processo de erupção dentária 

e da maturação sexual. Entretanto, essa correlação é maior no 

crescimento, constatada por uma rápida movimentação dentária, 

segundo uma maior velocidade de formação e reabsorção óssea 

alveolar . Outros autores, também correlacionaram a idade 

dentária, com os processos de mineralização óssea 5 .  Segundo 
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LEWIS; GARN 5 8 ,  em 1960, o gênero feminino apresentou um 

padrão de erupção dentária precoce, provavelmente, em 

decorrência da atuação hormonal de esteróides gonadotróficos 

ou adrenais. Enfatizaram, que a amostra utilizada foi 

extremamente específica quanto à raça e à etnia salientando,  que 

mais estudos fazem- se necessários, abrangendo outras raças, 

etnias e grupos sociais, ressaltando o risco de uma padronização 

inadequada. DAMANTE3 0 , em 1982  também correlacionou a 

influência hormonal na época da erupção dentária em jovens na 

cidade de Bauru, e desenvolveu um método possibilitando 

estimar- se a época da menarca, por meio da erupção do canino 

inferior.  

 

As disfunções hipofisárias e tireoideanas também são 

relatadas como fatores que retardam ou aceleram o tempo de 

erupção dentária 1 0 5 .  

 

Os possíveis efeitos produzidos pela urbanização no 

processo de erupção, também foram estudados, entretanto, 

apresentam- se discordantes. Afirma - se que estes fenômenos 

influenciam na aceleração do processo de erupção, em jovens 

que vivem em locais urbanos entretanto, verificam- se estudos 

que relatam precocidade na erupção dos dentes permanentes nos 

jovens da área rural,  questionando- se esse tema 1 0 4 . 

 

Os fatores climáticos também foram verificados 

demonstrando que o processo de erupção é mais precoce nos 

climas quentes 1 0 4 .  
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HELLMAN 4 2 , em 1923 , verificou que no fator sócio -

econômico mais abastado, os jovens apresentam um processo de 

erupção mais lento em relação aos menos aquinhoados. 

SINDIN9 4 , em 1974 , afirma ter verificado, uma erupção mais 

precoce nas c lasses econômicas mais altas. 

 

 O estudo desenvolvido por NADLER 6 7 ,  em 1998, em 

pacientes tratados desde 1970, comparados com outros 150 

pacientes tratados em 1990, demonstrou uma precocidade no 

desenvolvimento e na erupção dentária com o decorrer do 

temp o. No gênero feminino, ocorreu uma diminuição de 1,52 

anos e no masculino 1,21 anos na idade dentária. O autor 

correlacionou o período da menarca, à uma precocidade do 

período pubescente, demonstrado em dados recentes. A 

importância dessas informações, segundo o autor, relaciona - se  

à utilização do período do surto de crescimento nos tratamentos 

ortodônticos. 

 

 HELLMAN 4 2 ,  afirma que a obesidade atrasa a 

erupção e entretanto, LEWIS; GARN 5 8 ,  discordam, 

demonstrando que não há uma correlação com jovens com 

padrões ponderais altos, idade óssea precoce e o processo de 

formação e erupção dentária.   

 

Os fatores locais mecânicos alteram o movimento de 

erupção do dente, evidenciado em estudo em humanos 9 8 ,  

demonstrando a sua influência no desenvolvimento da dimensão 

vertical dentoalveolar. A pressão exercida pela, guia os 

movimentos de erupção, especialmente no período 

circumpuberal, possibilitando a manutenção das dimensões 
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oclusais funcionais, em presença de um crescimento facial 

significante 9 8 .   

 

 

 

 

2.3 -  Estudos sobre as reabsorções radiculares 

apicais decorrentes da movimentação ortodôntica 

em dentes com ápices fechados 

 

A reabsorção radicular conseqüente ao tratamento 

ortodôntico  resulta de uma combinação da predisposição 

individual, inerente ao metabolismo or gânico, com as forças 

mecânicas induzidas ao dente 2 2 ,  2 8 ,  5 6 ,  8 2  e por esta razão 

considerada como etiologia multifatorial 5 2 ,  7 9 . Sua incidência 

foi analisada por diversos estudos oscilando de 100% 8 2  a 73.6%  

1 3  sendo que 71% apresentam reabsorções em gr au suave, 9% em 

moderado (2 a 4 mm) e 0.41% em grau severo  6 4  .Os incisivos 

centrais superiores demonastraram uma maior prevalência 3 4 ,  3 7 ,  

7 5  seguidos dos laterais, incisivos centrais inferiores e por 

último, os laterais inferiores 4 8  embora, nenhuma dife rença tenha 

se apresentado entre os incisivos centrais e laterais, em 

movimentos exclusivamente de intrusão 3 3 . Dentre os fatores 

predisponentes individuais relacionados, encontram- se os  

genéticos, fisiológicos e os anatômicos. Os fatores genéticos 

atuam influenciando o processo 6 8  embora, de forma ainda não 

totalmente esclarecida 2 4 . Verifica- se este fato com relação ao 

gênero, grande parte dos estudos demonstram não ocorrer 

diferenças quanto a susceptibilidade à reabsorção radicular 

conseqüente ao tratame nto ortodôntico 2 2 ,  6 1 ,  6 4  embora este 
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quadro seja diferente quanto as reabsorções idiopáticas,  maiores 

no gênero feminino 6 8 , apresentando uma prevalência de 5% 8 2 .  

Alguns trabalhos evidenciaram uma diminuição do comprimento 

radicular atribuída à reabsor ção radicular idiopática 1 8 ,  6 4  outros, 

um aumento desse comprimento, em decorrência da deposição de 

novo cemento 1 1 0 .  Entretanto, radiograficamente não foram 

verificadas alterações significantes no comprimento radicular 1 8 . 

 

Avaliando- se os fatores locais , não se constatou 1 0 9  

correlação entre o tipo de má oclusão e a reabsorção radicular e 

sim, com a gravidade da má oclusão, em decorrência, de uma 

maior requisição fisiológica pela mecânica 5 9 ,  6 0 ,  6 4  e um maior 

tempo de tratamento 2 2 ,  5 6 ,  6 0 ,  6 1 ,  7 7 .  

 

Alguns autores relatam que os dentes com história 

pregressa de trauma ou reabsorção radicular são mais 

suceptíveis à reabsorção radicular quando submetidos ao 

tratamento ortodôntico5 9 , 9 9  entretanto, MALMGREN et. al.6 2 ,  em 

1982, evidenciaram que traumas suave s ou moderados, possuem 

similar tendência aos dentes não traumatizados às reabsorções 

radiculares.  

 

LINGE; LINGE 6 0 ,  em 1991, evidenciaram uma 

ausência de reabsorção radicular apical em má oclusões tratadas 

com aparelhos ortopédicos funcionais,  demonstrando, que nestes 

casos, não há correlação entre o grau de "overjet" e de 

reabsorção radicular apical.  Segundo os autores, o aumento no 

grau de "overjet", freqüentemente requer uma mecânica que 

inclua aparelhagem fixa, com torques ativos nos arcos 

retangulares e uso de elásticos de Classe II, fatores de riscos na 
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indução de reabsorções radiculares e por isso, correlacionando 

freqüentemente, o aumento do overjet com a reabsorção 

radicular.   

 

 

Em 1942, OPPENHEIM 7 0 ,  já observava o desvio da 

forma radicular como  fator predisponente às reabsorções 

radiculares externas e em 1988, LEVANDER; MALMGREN 5 6  

verificam que algumas formas de desvios radiculares apresentam 

um maior grau de reabsorção radicular, em relação as raízes com 

formas normais. Os autores evidenciaram quatro tipos de desvios 

radiculares, avaliando 390 dentes de jovens, com média de idade 

de 14 anos em 20 jovens do gênero masculino e 35 do feminino. 

A análise do grau de reabsorção radicular, foi elaborada segundo 

o escore: grau 0 = ausência de reabsorçã o radicular apical; grau 

1 = reabsorção mínima (contorno apical irregular); grau 2 = 

reabsorção moderada (perda radicular igual ou menor 2 mm); 

grau 3 = reabsorção severa (perda radicular maior que 2 mm e 

menor que 1/3 da raiz); grau 4 = reabsorção extrema  (perda 

maior que 1/3 da raiz). Os autores compararam as radiografias 

iniciais, com as radiografias tomadas de 6 a 9 meses após o 

início do tratamento ortodôntico e ao final, demonstrando, que a 

presença de reabsorção radicular no período de 6 a 9 meses, 

tende a agravar- se com o decorrer do tratamento e pode 

propiciar uma perda radicular severa ao final deste (18% dos 

dentes avaliados). As raízes abauladas e em forma de pipeta, 

apresentaram um grau acentuado de reabsorção radicular em 

comparação com as raízes normais.   

 



 
 
 
 
 
 
 

3 - PROPOSIÇÃO 
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3 -  PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 Analisar radiográfica e comparativamente com um grupo 

controle, as raízes dos incisivos superiores e inferiores, que no 

estágio de rizogênese incompleta, foram submetidas ao tratamento 

ortodôntico com o aparelho guia de erupção "Occlus- o- Guide" 

quanto:: 

 

 

3.1 -  ao padrão característico radicular apical  

 

3.2 - à ocorrência de reabsorção radicular apical externa 

tanto nos pacientes que utilizaram somente o guia de 

erupção, quanto aqueles que finalizaram o tratamento 

com aparelho fixo  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4 – MATERIAL E 
MÉTODOS 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – MATERIAL 

 

 Para avaliar comparativamente o padrão radicular apical e a 

quantidade de reabsorção decorrente do tratamento ortodôntico 

com o guia de erupção "Occlus - o- Guide", foi compulsada a 

documentação clínica de 23 pacient es ( 12 do gênero masculino e 

11 do feminino), que apresentavam as seguintes características ao 

início do tratamento: leucodermas, com más oclusões de Classe 

II, divisão 1, com apinhamento suave ântero- inferior e superior; 

ausência de história pregressa de trauma, tratamento endodôntico 

ou indícios de patologias dentárias; que possuiam documentação 

ortodôntica completa e boa colaboração.  

   

Esses pacientes foram submetidos ao tratamento com o guia 

de erupção "Occlus- o- Guide" ( Figura 1 ), na fase de dentad ura 

mista, com idades variando de 7 a 11 anos (idade média de 7.9 

anos; DV. = 1.2), por alunos do curso de Pós- Graduação, em 

Ortodontia, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 

Universidade de São Paulo. 

  Os pacientes utilizaram o aparelho ativamente em 

média, por 4 horas diárias, divididas em períodos de meia hora, 

mordendo com vigor por aproximadamente 1 minuto, e 

seguidamente, relaxavam por meio minuto, sendo a próxima meia 

hora utilizada para mantê - lo na boca passivamente, como no 

período noturno. Apó s obtida a correção almejada, utilizaram 

como contenção ativa no período noturno. O tempo médio do 

tratamento e da contenção ativa, atingiu em média 59.4 meses 
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(DESVPAD. 16.3 meses). Oito pacientes, desses vinte e três (23), 

após o período de contenção ativa, foram submetidos a um 

nivelamento e alinhamento dos dentes, com aparelho fixo 

entretanto, todos apresentaram uma faixa etária igual ou acima de 

12 anos quando o aparelho fixo foi instalado (4 pacientes = 14 

anos; 2 pacientes = 12 anos; 1 paciente= 13 anos; 1 paciente = 16 

anos). 
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____________________________________Apare lho  "Occ lus -o - Guide" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Aparelho "Occlus - o- Guide" 
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 Após 2 anos da contenção ativa com o aparelho guia de 

erupção "Occlus - o- Guide" e incluindo- se os oito pacientes em 

fase final do aparelho fixo, a amostra foi submetida a tomadas 

radiográficas periapicais dos incisivos superiores e inferiores. O 

grupo experimental apresentou nessa fase, idades variando de 13 a 

18 anos (idade média de 15.4 anos; DESVPAD = 1.3), com 

ausência de tratamento endodôntico, ou trauma dentário nesse 

intervalo de tempo. 

 

 Para a análise comparativa foram selecionados para grupo 

controle, 23 pacientes leucodermas ( 14 de gênero feminino e 9 do 

masculino), com idades variando entre 13 a 20 anos e que não 

foram submetidos ao tratamento ortodôntico ou endodôntico; sem 

história pregressa de trauma nos incisivos, sinais radiográficos de 

patologias dentárias e com oclusão aceitável.  
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4.2 - MÉTODOS 

 

 

4.2.1 - RADIOGRAFIAS 

 

 Foram tomadas 2 radiografias dos incisivos superiores, 

correspondendo aos incisivos central e lateral, de cada hemiarco e 

1 radiografia do arco inferior, correspondendo aos 4 incisivos, 

somando no total 138 radiografias. A técnica periapical do 

paralelismo, foi tomada por um único operador utilizando filme 

Kodak EP21, em um aparelho de raios X, da marca DABI 

ATLANTE Spectro 1070X, com 70 kV e 10 mA, em um tempo de 

exposição de 0.75 segundos, utilizando um posicionador intra- oral 

XCP ( Rinn- Dentisply ), e processadas manualmente pelo método 

tempo- temperatura. As tomadas radiográficas, foram obtidas 7 

anos após o início do tratamento e 2 anos após a suspensão da 

contenção ativa com o aparelho guia de erupção "Occlus - o-

Guide", e em pacientes (8) na fase final do tratamento com o 

aparelho fixo. 

 

 As raízes foram avaliadas comparativamente, em suas 

características, segundo o método desenvolvido por LEVANDER; 

MALMGREN 5 6 ,  a partir de um escore com 5 classificações, que 

compreende as raízes normais, e 4 tipos de desvios: raízes em 

forma de pipeta, com ápice abaulado ou com uma curva apical, e 

raízes curtas. Foi anotado cada tipo radicular correspondente ao 

paciente. A proporção de cada tipo radicular, foi comparada ao 

grupo controle. 
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Fonte -  Levander;  Malmgren  e t .  a l .5 6  p .33 . 

FIGURA 2 -  Classificação dos tipos de desvios radiculares –  1.) 

raiz curta; 2). ápice abaulado; 3). ápice encurvado; 

4). raiz em forma de pipeta 

 

E m decorrência da subjetividade em classificar os tipos 

radiculares,  determinaram- se parâmetros mais específicos para 

cada tipo de desvios, desenvolvido após vários exames 

radiográficos intra- examinador, onde foram identificados os 

pontos de divergência abaixo descritos: 

 

 

v  As raízes foram consideradas curtas, quando em comparação 

com a raiz do dente homólogo, compatível em tamanho 

proporcionalmente, aos demais dentes anteriores; 

 

v  Os ápices foram considerados encurvados quando os dois lados 

do terço radicular (mesial e distal), apresentavam uma curva 
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nítida, com graus de circunferência equivalentes, sendo 

acompanhados pelo canal radicular; 

 

v  As raízes foram consideradas em forma de pipeta, quando o 

terço médio apresentava - se significantemente maior, em 

relação ao terço apical. Na medida em que se aproxima do 

ápice, uma suave curvatura, em ambos os lados, sendo um lado 

mais pronunciado que o outro, inicia e afunila o terço apical. 

As raízes dos incisivos centrais e laterais inferiores, 

normalmente possuem um ápice afunilado, entretanto, o terço 

médio também apresenta- se desta forma. Neste caso, não 

cons iderou a forma de pipeta, pois proporcionalmente o terço 

apical não se apresenta significantemente menor em relação ao 

terço médio; 

 

v  Os dentes com ápices abaulados apresentam um quase platô, 

em seu terço apical, entretanto, suavizado por um tênue 

arredonda mento. Dependendo da incidência do feixe de Raios 

x, visualiza - se com significante nitidez a espessura da lâmina 

dura, devido a extensão da área do terço apical;  
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_____________________________________________Representação  rad iográf ica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Representação radiográfica dos tipos de desvios 

radiculares – 1.) ápice encurvado; 2.) raiz curta; 3.) 

raiz em forma de pipeta; 4.) ápice abaulado 
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Para a quantificação da reabsorção radicular apical, a 

exemplo de outros pesquisadores, util izou- se o método proposto 

por MALMGREN et. al. 6 2  ,  classificando a reabsorção em 5 graus 

( Figuras 4 e 5 ). 

 

 

 

 

Fonte:  Malmgren e t .  a l .  6 2 .  p . 3 2 . 

FIGURA 4 – Classificação dos graus de reabsorção – 1.)  Grau 0 

ausência de reabsorção radicular; 2.)Grau 1  

reabsorção leve, observando- se apenas um contorno 

irregular, com a raiz apresentando o seu 

comprimento normal; 3.)Grau 2 reabsorção 

moderada, com pequena perda radicular e o ápice 

exibindo um contorno quase retilíneo; 4.) Grau 3  

reabsorção acentuada, com grande perda radicular, 

atingindo quase 1/3 do seu comprimento; 5.)Grau 4 

reabsorção extrema, com perda de mais de 1/3 do 

comprimento radicular. 
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____________________________________Represen tação  rad iográf ica  

Fonte:Canto ,  G.  L .  2 3  p. 9 4 ,  9 5 ,  9 6 . 

FIGURA 5  – Represen tação  rad iográ f ica  dos  g raus  de  reabsorção  segundo  

MALMGREN et .  a l .   –  1). Grau 0,  ausênc ia  de  reabsorção  

radicular ;  2) .Grau 1 reabsorção leve ,  observando -se  apenas  

contorno i r regular ,  com a  ra iz  apresentando o  seu comprimento  

normal ;  3) .Grau  2  reabsorção  moderada ,  com pequena  perda  

rad icu la r  e  o  áp ice  ex ib indo  um contorno  quase  re t i l íneo ;  4 ) .  

Grau 3 reabsorção  acentuada ,  com grande  perda  rad icu la r ,  

a t ing indo  quase  1 /3  do  seu  compr imento ;  5) .Grau  4  reabsorção  

ex t r ema ,  com pe rda de  mais  de  1 /3  do  compr imento  rad icu la r .  

 

 

 

 

                 1                                                                   2                                                                  3   

                      4                                                                                                 5    
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A interpretação radiográfica foi realizada em um mesmo 

negatoscópio em sala obscurecida e silenciosa, em um mesmo 

período do dia. As radiografias foram interpretadas com auxílio 

de uma lupa, com magnificação de 2 vezes, por um examinador 

em dois tempos, com um espaço de tempo de 30 dias. A 

classificação dos tipos radiculares bem como, do grau de 

reabsorção radicular, foram anotados em uma ficha 

correspondente identificada com o nome do paciente. O exame das 

radio grafias obedeceram o critério de estudo cego, o qual o 

examinador não identifica se as radiografias pertencem ao grupo 

controle ou experimental.   
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4.2.2 - ERRO DO MÉTODO 

 

4.2.2.1 - ERRO INTRA- EXAMINADOR  

 

Vinte casos foram aleatoriamente selecionados ( dez de cada 

grupo) e medidos novamente pelo mesmo examinador. As medidas 

foram testadas pelo coeficiente Kappa**  de concordância que  

demonstrou um nível quase perfeito de calibração intra-

examinador ( Tabela I ). 

 

TABELA I – Erro intra- examinador  

                  GRUPOS      VALOR DO COEFICIENTE 

          Reabsorção radicular                       0,97  

          Tipo radicular                       0,98                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Coeficiente de concordância 
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4.3 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

4.3.1 - COMPARAÇÃO DOS TIPOS RADICULARES  

 

v  Análise dos tipos radiculares 

 

Na análise das radiografias periapicais, a comparação dos 

tipos radiculares nos grupos experimental (E) e controle ( C), foi 

demonstrada pela estatística descritiva por meio de gráficos e 

tabelas.  

 

v  Semelhança dos tipos radiculares 

 

A semelhança entre os tipos radiculares do grupo 

experimental (E) e controle (C ), foi determinada pelo teste Qui-

quadrado . 

 

4.3.2 - VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE REABSORÇÃO 

RADICULAR APICAL 

 

v  A quantidade de reabsorção radicular e os respectivos graus, 

entre o grupo experimental (E)e controle (C) foi demonstrada 

pela estatística descritiva por meio de gráficos e tabelas. 

 

v  A diferença da quantidade de reabsorção radicular, entre os 

grupos (experimental e controle) foi determinada pelo teste 

Qui-quadrado .  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

5 – RESULTADOS 
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5 - RESULTADOS  

 

 

5.1 - COMPARAÇÕES ENTRE OS TIPOS RADICULARES 

 

 

v  Porcentagem dos tipos radiculares 

 

Após a análise das radiografias e a posterior 

classificação dos tipos radiculares, os dados foram tabulados e 

submetidos à avaliação estatística, fornecendo os resultados a 

seguir. 

 

 

 No Grupo Experimental (E), formado pelos pacientes 

tratados com o guia de erupção "Occlus - o- Guide", 184 dentes 

foram analisados e divididos em grupos: Grupo 1) raiz normal; 2) 

raiz em forma de pipeta; 3) ápice abaulado; 4) rai z curta; 5) raiz 

encurvada. Sendo que 135 apresentaram raiz normal, 19 em forma 

de pipeta, 16 apresentaram ápice abaulado, 8 com raiz curta e 6 

com ápice encurvado (Tabela II / Figura 6).   

  

No Grupo Controle (C), formado pelos pacientes não 

submetidos ao tratamento ortodôntico, 184 dentes foram 

analisados: 129 apresentavam uma raiz normal, 30 em forma de 

pipeta, 7 com forma abaulada, 4 apresentando raiz curta e 14 com 

ápice encurvado (Tabela II/Figura 6). 
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TABELA II –  Escores obtidos nos grupos experimental (E) e 

controle (C) 

 

 

G R U P O S 

 

 

      1  

   n     % 

 

       2  

   n     % 

ESCORES  

        3  

    n       % 

 

       4  

   n       % 

 

        5  

   n     % 

 

TOTAL 

   n      % 

        E 1 3 5   73,37 1 9     10 ,33 1 6       8 , 7 0 8        4 ,35 6        3 ,26      184 

        C  1 2 9   70,11 3 0     16 ,30 7        3 ,80 4        2 ,17 1 4       7 , 6 1      1 8 4  

 TOTAL 2 6 4  4 9  2 3  1 2  2 0      3 6 8  

n = número de dentes 

 

 

 

v  Semelhança dos tipos radiculares 

 

 

 Comparando- se os grupos, verificou- se não haver 

diferença, estatisticamente significa nte dos tipos radiculares 

verificados no grupo experimental e no grupo controle ( Tabela 

III). 
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TABELA III – Verificação das diferenças entre os tipos 

radiculares do grupo experimental e do grupo 

controle (Teste Qui-quadrado ) 

 

 

                          VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICâNCIA 

                       (  p<0,01)  

                      10,66082                   0,03  

 

 

FIGURA 6 –  Porcentagem dos tipos radiculares –  1 ). normal; 2). 

e m forma de pipeta; 3). ápice com forma abaulada; 

4). raiz curta; 5). ápice encurvado 
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v  Dimorfismo de Gênero 

 

 

Aplicando- se o teste do Qui- Quadrado,  verificou- se a 

presença de dimorfismo de gênero nos tipos radiculares no grupo 

experimental (Tabela IV / Figura 7 ) e no grupo controle (Tabela 

V / Figura 8 ). 

 

 

 

 

TABELA IV – Verificação do dimorfismo de gênero, entre os 

tipos radiculares do grupo experimental (Teste Qui-

quadrado ) 

 

 

                          VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                (  p<0,01)  

                      13,83486                  0,00784  

 

 

 

 

 

 

 

Excluído:        
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FIGURA 7 –  Porcentagem dos tipos radiculares com relação ao 

dimorfismo de gênero no grupo experimental –  1). 

normal; 2).raiz em forma de pipeta; 3). ápice com 

forma abaulada; 4). raiz curta; 5). ápice encurvado 
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TABELA V – Verificação do dimorfismo de gênero, entre os 

tipos radiculares do grupo controle (Teste Qui-

quadrado ) 

 

 

                          VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                       (  p<0,01)  

                      13,10774                  0,01076  

 

 

 

 

FIGURA 8 –  Porcentagem dos tipos radiculares com relação ao 

dimorfismo de gênero no grupo controle - 1.) 

normal; 2.) em forma de pipeta; 3.) ápice com forma 

abaulada; 4 ) raiz curta; 5.) ápice encurvado 
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5.2 - QUANTIDADE  DE  REABSORÇÃO  RADICULAR  

DECORRENTE  DO  TRATAMENTO COM  O 

GUIA DE  ERUPÇÃO "OCCLUS -O -GUIDE" 

 

 

 Nos 23 casos pertencentes à amostra, cento e oitenta e 

quatro (184) dentes foram analisados e do total examinados, cento 

e quarenta e um (76,63%) não apresentaram comprometimento 

radicular (grau 0), trinta e nove (21,20%) apresentaram apenas 

uma reabsorção leve (grau 1) e quatro (2,17%), apresentaram 

reabsorção moderada. 

 

FIGURA 9 –  Porcentagem dos graus de reabsorção radicular no 

grupo experimental –  1). Grau 0; 2). Grau 1; 3). 

Grau 2. 
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v  Dimorfismo de Gênero 

 

 

Aplicando-se o teste do Qui- Quadrado,  verificou-se a presença 

de dimorfismo nas reabsorções radiculares no grupo experimental 

(Tabela VI / Figura 10 ). 

 

 

TABELA VI – Verificação do dimorfismo de gênero, nas 

reabsorções radiculares do grupo experimental 

(Teste Qui-quadrado ). 

 

 

 

                          VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                       (  p<0,01)  

                      8,873530                     0,01184 
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FIGURA 10  –  Porcentagem dos graus de reabsorção radicular 

com relação ao dimorfismo de gênero no grupo 

experimental –  1).Grau 0; 2).Grau 1; 3). Grau 2. 
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 Considerando- se a reabsorção encontrada, em relação 

ao número de pacientes, verificou- se que somente uma pequena 

parcela dos dentes analisados (21,20 %), apresentou uma 

reabsorção e em grau leve e somente 4 dentes de um total de 184, 

um grau moderado (Tabela VII ). 

 

 

TABELA VII - Porcentagem de dentes que apresentaram 

reabsorções leve e moderada. 

 

 

                     Reabsorção  

 

                   % 

                Leve                     21,20 

                Moderada                       2,17 

 

 

 

 

E mbora apenas uma pequena parcela dos dentes do 

grupo experimental tenha demonstrado um grau de reabsorção 

radicular de leve (21,20%) a moderado (2,17%), a quantidade de 

reabsorção radicular entre os dois grupos (experimental e 

controle) apresentou- se estatisticamente diferente ( Figura 11 / 

Tabela VIII ). 
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TABELA VIII –  Verificação da diferença entre a quantidade de 

reabsorção radicular dos grupos experimental e de 

controle (Teste Qui-quadrado). 

 

 

                    VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                       (  p<0,01)  

                21,36440                  0,002  

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Porcentagem de dentes classificados com os 

escores de reabsorção radicular –  1). Grau 0; 

2). Grau 1; 3). Grau 2. 

 

0

20

40

60

80

100

P
or

ce
nt

ag
em

1 2 3

Escores

Experimental

Controle



 

 

52 

 

v  Quantidade de reabsorção radicular decorrente do 

tratamento com os aparelho "Occlus -o-Guide" precedido 

pelo aparelho fixo em relação ao grupo controle. 

 

A quantidade de reabsorção radicular foi estatisticamente 

significante entre o grupo tratado com o aparelho "Occlus - o-

Guide" finalizado com o aparelho fixo e o grupo controle. A 

comparação entre os grupos foi realizada pelo teste Qui-

Quadrado. (Tabela IX / Figura 12 ). 

 

 

 

TABELA IX – Verificação da diferença entre a quantidade de 

reabsorção radicular do grupo experimental 

tratados com o aparelho "Occlus- o- Guide" 

associado ao aparelho fixo e o grupo controle.  

 

 

                   VALO R   D E   X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                    (  p<0,01)  

                    24,69746                  0,00000 
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FIGURA 12 –  Porcentagem de dentes classificados com os 

escores de reabsorção radicular – 1). Grau 0; 

2). Grau 1; 3). Grau 2, entre o grupo tratado 

com o aparelho "Occlus- o-Guide" precedido do 

aparelho fixo em comparação ao grupo 

controle.  

 

 

A quantidade de reabsorção radicular também foi 

estatisticamente significante, entre o grupo tratado somente com o 

aparelho "Occlus- o- Guide" e o grupo controle. A comparação 

entre os grupos foi realizada pelo teste Qui- Quadrado. ( Tabela X 

/ Figura 13 ). 
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TABELA X – Verificação da diferença entre a quantidade de 

reabsorção radicular do grupo experimental 

tratados com o aparelho "Occlus-o- Guide" e o 

grupo controle. 

 

 

                    VALOR  DE  X2  

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                    (  p<0,01)  

                24,69746                 0,00000  

 

 

 

FIGURA 13 –  Porcentagem de dentes classificados com os 

escores de reabsorção radicular – 1). Grau 0; 

2). Grau 1, entre o grupo tratado com o 

aparelho "Occlus - o- Guide" em comparação ao 

grupo controle. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
O

R
C

E
N

T
A

G
E

M

1 2

GRAUS DE REABSORÇÃO 
RADICULARCONTROLE

OCCLUS-O-GUIDE



 

 

55 

 

 

 

v  Quantidade de reabsorção radicular decorrente do 

tratamento com o aparelho "Occlus -o-Guide" precedido 

pelo aparelho fixo em relação ao tratamento somente com o 

"Occlus -o-Guide". 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre a 

quantidade de reabsorção radicular do grupo tratado somente com 

o guia de erupção "Occlus - o- Guide" e o grupo tratado com o guia 

de erupção e fina lizado com o aparelho fixo ( Tabela XI / Figura 

14 ).  

 

 

TABELA XI  – Quantidade de reabsorção radicular entre os 

subgrupos do grupo experimental: Os pacientes 

tratados somente com o guia de erupção e os 

pacientes tratados com o guia de erupção e 

finalizado com aparelho fixo.  

 

 

                   VALOR  DE  X
2
 

 

 

     NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 

                     (  p<0,01)  

                 7,810966               0,00000  
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FIGURA 14 – Porcentagem de dentes classificados com os 

escores de reabsorção radicular – 1). Grau 

0; 2). Grau 1; 3). Grau 2 entre o grupo 

tratado com o aparelho "Occlus- o- Guide" e 

finalizado com aparelho fixo em 

comparação ao grupo controle. 
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6 – DISCUSSÃO 

 

 

  Observa - se na literatura, que há pouca preocupação 

quanto ao comportamento da rizogênese diante da movimentação 

ortodôntica. Dessa escassa literatura, grande parte concentra- se 

em estudos mais recentes, o que pode ser explicado, pela mudança 

do protocolo ortodôntico corretivo para intervenções mais 

precoces, enfatizando os tratamentos ortodônticos interceptores 

por meio de expansões rápidas da maxila 8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 0 ,  9 2 . 

 

  As vantagens da correção ortopédica na fase de 

crescimento, princ ipalmente com relação às atresias maxilares 

que, corrigidas em fases precoces da dentadura mista, 

possibilitam resultados mais estáveis e intervenções menos 

traumáticas, como também as trações reversas da maxila, 

colaboram com significância nesse processo. Por outro lado, as 

possíveis iatrogenias ocasionadas por ambas mecânicas, 

principalmente nas disjunções maxilares em relação à significante 

magnitude de força dissipada pelo aparelho no processo de 

rizogênese nos dentes de ancoragem, ou submetidos às 

movimentações decorrentes da movimentação ortopédica, 

incentivaram as pesquisas do assunto. 

 

 Uma dessas questões relevante ao ortodontista quanto 

às movimentações dos dentes com rizogênese, diz respeito às 

reabsorções radiculares. Muitos estudos foram direcio nados para 

pesquisar a presença das reabsorções radiculares apicais e o seu 
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grau iatrogênico, verificando a diferença do comprimento 

radicular em radiografias pré e pós tratamento 2 9 ,  6 0 ,  8 7 ,  9 2 .  Os 

resultados demonstraram um aumento desse comprimento 

radicular, ou seja, um prosseguimento do processo de 

desenvolvimento da raiz e ausência da reabsorção radicular 2 9 ,  4 4 ,  

6 0 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 2 . 

 

 Estudos comparativos com grupos controles, foram 

então elaborados, para verificar a compatibilidade do 

comprimento radicular, constatando- se um menor comprimento no 

grupo experimental 6 0 ,  9 2  porém, outros estudos demonstraram não 

ocorrer alteração no comprimento2 * ,  demonstrando dessa forma, 

que há controvérsias quanto à influência da força ortodôntica, no 

processo de rizogêne se.   

 

 Outro ponto relevante abordado pelos pesquisadores, 

refere- se `a possibilidade da dilaceração radicular. Estudos 

histológicos evidenciaram essa hipótese 2 9 ,  8 6 , porém os 

radiográficos, não a confirmaram 8 7 .   

 

  Diante da limitada causuística, almeja ndo- se uma 

análise apropriada, julgou- se oportuno, analisar os aspectos 

radiográficos concernentes ao processo propriamente dito e 

aqueles que podem, de uma forma ou de outra, alterá - lo. 

 

 

 

 

 

                                                 
* * 2 MAVRAGANI, M. et. al. Can root length increase during orthodontic treatment?/ 101st American Association of 
Orthodontist Annual Session, Canada, 2001. 
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6.1 - ANÁLISE DA AMOSTRA E MÉTODOS  

 

 

Avaliando- se a dificuldade com relação à cooperação 

do paciente encontrada por todos os profissionais nos tratamentos 

em que são utilizados os aparelhos removíveis, principalmente 

nessa faixa etária, em que poucos interesses estimulam o seu uso, 

compreende- se a limitação em encontrar uma amostra de tamanho 

considerável. Dos 60 pacientes que iniciaram o tratamento com o 

guia de erupção, apenas 23 foram selecionados pelos resultados 

satisfatórios e boa colaboração. Destes 23, apenas 8 necessitaram 

de um refinamento no nivelamento e alinhamento por meio de 

aparelhos fixos. Todos os pacientes foram tratados no curso de 

Pós- Graduação, ao nível de Mestrado, da Faculdade de 

Odontologia de Bauru- USP, por alunos padronizados por apenas 

um Docente do Departamento de Ortodontia.  

 

 Os dentes que foram submetidos ao tratamento 

endodôntico ou que sofreram algum trauma, foram eliminados por 

ocorrer desde uma complementação radicular normal, a uma 

diminuição do comprimento radicular e alteração morfológica do 

ápice dentário 3 5 . 

 

Em casos de trauma dentário, verificou- se que a 

influência de forças mecânicas de diferentes magnitudes, além de 

acelerar a deposição de tecido duro nas paredes do canal 

radicular, podendo ocasionar uma obliteração parcial ou total 8 ,  

acarreta também uma diminuição do comp rimento radicular em 
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decorrência de uma formação precoce do ápice 2 9 ,  3 3 ,  4 0 ,  1 0 0  

alteração da forma do ápice em decorrência das diferentes formas 

de apicificação 4 1 ,  9 9 ,  1 0 0  e dilaceração radicular 8 6 .   

 

Os pacientes que foram submetidos à uma finalização  

com aparelho fixo, constaram com a idade mínima de 13 anos, 

quando a rizogênese dos incisivos já estava completa. Segundo 

QUINTELA 7 6 , o término do processo de rizogênese varia de 3 à 5 

anos de idade, após o irrompimento do dente. O estudo de 

TOLEDO 1 0 4 , demonstra que a erupção dos incisivos superiores 

permanentes em jovens da cidade de Araçatuba, variava entre 7 a 

8 anos nos incisivos centrais e 8 a 9 anos nos incisivos laterais. 

Em decorrência da proximidade geográfica, semelhança étnica e 

racial da amostra util izada nesta pesquisa,  adotou- se esta tabela 

com parâmetro 5 8 . 

 

Também foram incluídos na amostra os pacientes que 

possuiam todos os incisivos irrompidos e apresentavam 

sobremordida, porém, em fase de rizogênese. A curva de 

crescimento radicular do incisivo lateral superior cessa em média, 

aos 11 anos de idade, após esse período, foi verificado um 

incremento de 0.8 mm 6 0 . Três pacientes possuiam 10 anos de 

idade ao início do tratamento e 1 paciente, 11 anos de idade 

recém completos.   

 

A amostra referente aos pacientes do grupo controle 

apresentavam a mesma média de idade de 14 anos e 9 meses. Isso 

deve- se ao fato de alguns autores relatarem alterações radiculares 

com o decorrer da idade 1 0 6 ,  1 1 0 . Estudos utilizando- se de técnicas 

histológicas, verificaram um aumento desse comprimento, 

concomitante a uma modificação da morfologia apical para um 
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aspecto arredondado em decorrência da contínua deposição de 

cemento, particularmente no ápice radicular 1 0 6 ,  1 1 0 . Esta 

deposição foi verificada em pacientes de 11 a 76 anos de idade e 

nesse intervalo, essa camada de cemento apresentou- se triplicada 
1 1 0 .  Entretanto radiograficamente, não se verificou diferenças 

estatisticamente significantes no comprimento radicular, em 

adultos de 25 a 45 anos de idade, em ambos os gêneros 1 8 . Em 

virtude da exposta controvérsia dos estudos relacionados às 

mudanças do comprimento radicular com o decorrer da idade, 

optou- se utilizar no grupo controle a mesma média de idade do 

grupo experimental 5 , 2 6 , 4 3 , 6 5 . 

 

 

6.1.1 - MÉTODO RADIOGRÁFICO 

 

 

As radiografias periapicais foram tomadas com a 

técnica do paralelismo 6 0 ,  6 6  O método radiográfico selecionado 

permitiu a padronização das radiografias e esta técnica utilizada 

na maioria dos estudos em que a precisão acurada na avaliação do 

comprimento radicular se faz necessária, principalmente, em 

pesquisas de reabsorções radiculares 2 2 ,  4 5 ,  5 6 ,  5 9 ,  8 2  e de 

comprimento radicular 6 0 , 9 3 .  Em virtude das radiografias terem 

sido tomadas por um único operador experiente, em um mesmo 

aparelho, minimizou- se a possibilidade de distorções e erros de 

superposição, já inerentes da própria técnica 3 , 4 ,  6 ,  incrementando 

os benefícios possibilitados pela técnica do paralelismo, de menor 

radiação e absorção de radiação pelos tecidos radiossensíveis em 

relação aos adultos, em função do rápido crescimento dos órgãos, 

da posição da tireóide e do maior tempo para os efeitos da 

radiação tornarem- se aparentes.  
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A técnica de processamento foi manual, seguindo os 

critérios do método tempo- temperatura. A qualidade das 

radiografias referentes à nitidez, contraste e densidade, foram 

analisadas por um radiologista experiente, visando possibilitar 

uma análise satisfatória das estruturas anatômicas propostas. 

 

 

6.1.1.1  - ANÁLISE RADIOGRÁFICA 

 

 

A avaliação radiográfica foi desenvolvida pelo próprio 

pesquisador, em 2 tempos 5 7 ,  6 6  com espaço de 30 dias 5 7 , em um 

mesmo negatoscópio e num mesmo período do dia, na parte da 

manhã, visando não alterar a intensidade de luz e evitar análises 

dúbias em decorrência do cansaço. Para analisar a calibração do 

examinador e a padronização do método, empregou- se o 

coeficiente de concordância Kappa, para o teste, intra-

examinador, que demonstrou um nível de concordância quase 

perfeito. Dessa forma, desprezou- se a segunda avaliação 

radiográfica 4 8  e simplificou- se o método de análise, sem contudo 

comprometer a confiabilidade dos resultados.  

 

 

Atualmente é praticamente inviável a disponibilidade 

de interexaminadores gabaritados, em trabalhos que requerem um 

longo tempo de análise, ou seja, de toda a amostra. Contudo o 

erro do método, verificado pelo exame intra- examinador,  

qualifica os resultados obtidos simplificando de forma confiável, 

o desenvolvimento da pesquisa.  
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Ambas as avaliações radiográficas, do tipo radicular e 

da presença de reabsorções radiculares, fo ram analisadas por meio 

de escores desenvolvidos por LEVANDER; MALMGREN 5 6 , em 

1988 e MALMGREN et.al.6 2 ,  em 1982, respectivamente. Esse 

método de classificação (escore), permite uma verificação que 

engloba não só o comprimento radicular, mas também a sua 

forma. Vários autores utilizaram essa metodologia em pesquisas 

de reabsorções radiculares 2 2 , 3 4 ,  4 5 ,  5 6 ,  6 2 ,  7 9 ,  9 3  verificando o grau 

de diminuição do comprimento radicular embora, não seja o único 

método de avaliação das reabsorções e discordante para outros 

autores 1 9  que preferem avaliar aferindo as radiografias pré e pós 

tratamento 2 8 ,  3 3 ,  4 4 ,  5 9 ,  6 0 .  Entretanto uma das propostas da 

pesquisa, objetivou analisar a possibilidade de alteração no 

processo de rizogênese que influencie nos tipos radiculares, em 

suas características (forma e tamanho) dos dentes com rizogênese 

incompleta, submetidos ao tratamento com o guia de erupção. A 

literatura descreve métodos de quantificação do comprimento 

radicular porém, nenhum trabalho foi desenvolvido, avaliando- se 

a normalidade radicular por meio de suas características, após o 

tratamento ortodôntico. 

 

Com esse fim, optou- se por utilizar o escore 

desenvolvido por LEVANDER; MALMGREN5 6  dos tipos 

radiculares identificados em dentes permanentes não submetidos 

ao tratamento ortodôntico. Dessa forma, comparativamente, foi 

possível verificar uma compatibilidade dos tipos radiculares 

encontrados no grupo experimental submetidos ao tratamento com 

o guia de erupção, com os tipos radiculares do grupo controle não 

submetidos a qualquer tratamento. 
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 Embora seja um método de análise subjetivo 9 3 ,  

alguns critérios foram elaborados e incluídos ao trabalho dos 

autores 5 6 , para restringir ao máximo essa limitação metodológica 

de subjetividade 9 3  Os critérios estão descritos detalhadamente 

nos Materiais e Métodos. 

 

  Como a avaliação dos tipos radiculares somente 

poderia ser identificada por meio de método visual, baseado em 

escores, padronizou- se a análise da reabsorção radicular pelo 

mesmo método, unificando a metodologia para ambas as 

proposições do trabalho.  

 

A identificação dos tipos radiculares foi possível 

selecionando para cada tipo radicular descrito na metodologia 

utilizada 5 6 ,  uma radiografia que o caracteriza claramente. Dessa 

forma, em caso de dúvidas, entre um ou outro tip o, a 

subjetividade pessoal, foi limitada pela imagem comparativa das 

radiografias selecionadas e expostas, auxiliando na análise. Este 

critério foi amplamente utilizado na identificação dos graus de 

reabsorção radicular, principalmente no grau 1, extremame nte 

subjetivo radiograficamente. Assim, a imagem radiográfica 

radicular, onde o ápice e a lâmina dura eram claramente 

visualizados na continuidade anatômica do contorno, 

representando a ausência de sinais radiográficos de reabsorção 9 5 ,  

definiam comparativamente, delimitando na radiografia avaliada, 

os fatores que se coadunavam ou não auxiliando a classificação. 
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6.2 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

 

6.2.1 - COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS RADICULARES 

DOS GRUPOS  

 

  Para verificação de um padrão radicula r normal no 

grupo experimental, foram calculadas as porcentagens de cada 

tipo radicular, correspondente aos grupos experimental e controle 

e por meio comparativo, utilizando- se do teste Qui- Quadrado ,  

verif icou- se uma semelhança entre os tipos radiculares 

intergrupos. 

 

 Este questionamento surgiu pelo fato do guia de 

erupção "Occlus - o- Guide" aplicar uma força nos dentes pela 

mastigação, impedindo uma supra- erupção 1 4  ,  1 5  , alterando o 

padrão irruptivo por meio de forças ortodôntica* 3 , 1 6 , 4 7 . A 

possibilidade da alteração no processo de erupção influenciar de 

alguma forma a rizogênese, levou- nos a analisar as interrelações 

entre a erupção e a rizogênese. Sabe- se que o processo de 

erupção, independe do desenvolvimento radicular2 1 ,  2 5 ,  3 8 ,  7 1 ,  8 4 ,  

entretanto, a atuação da erupção na rizogênese ainda é 

questionável . Afirma - se que dentes anquilosados não interferem 

de modo significativo na rizogênese dos sucessores 9 1 ,  no entanto, 

outros questionam esta influência 9 ,  demonstrando que qpós 

eliminar o obstáculo ao predecessor com rizogênese atrasada, esta 

prosseguiu- se normalmente  

                                                 
* *3 QUINTELLA, C; JANSON;G ANGELIERE, F. tratamento precoce da sobremordida profunda 
com o guia de erupção "Occlus-o-Guide"./ Apresentado no 12 0 Congresso Internacional de 
Ortodontia, São Paulo 2000. 
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 O grupo experimental dos 184 dentes analisados, 135 

apresentaram um tipo radicular normal, 19 dentes apresentaram 

raiz em forma de pipeta, 16 com ápice abaulado, 8 com raiz curta 

e 6 com á pice encurvado.   

 

  Como adotou- se um nível de significância rigoroso 

(p<0,01),  encontrou- se uma tendência para a alteração da forma 

radicular (Tabela 3) dessa forma, pondera- se a respeito de alguns 

aspectos quanto às porcentagens dos tipos radiculares ent re o 

grupo experimental e o controle. Verificou- se que o padrão 

característico radicular entre os dois grupos, são compatíveis, 

demonstrando que a rizogênese diante do tratamento com o guia 

de erupção, não alterou um dado padrão normal radicular, embora 

algumas porcentagens de tipos radiculares de cada grupo, 

apresentem uma variação( Tabela 2 ). 

 

As raízes em forma de pipeta, que possuem ápices 

afilados, apresentaram- se em maior número no grupo controle 

corroborando com a literatura 5 0 ,  5 6 ,  6 6 ,  1 0 3 , em relação ao grupo 

experimental; 7 ápices apresentaram- se com forma abaulada no 

grupo controle, em comparação aos 16 do experimental. As raízes 

curtas apresentaram- se em número de 4 no grupo controle em 

relação as 8 raízes do grupo experimental e o mais interessante ,  

14 demonstraram um ápice encurvado em relação às 6 raízes  

apresentando a mesma característica do grupo experimental.  

 

A literatura relata, uma alteração no comprimento 

radicular dos dentes com rizogênese incompleta, quando 

submetidos às forças orto dônticas, acompanhado de um 

fechamento precoce do ápice radicular e uma aceleração de 
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aposição de tecido duro ao longo do canal radicular 7 ,  formando 

uma obliteração parcial ou total. É comumente encontrado na 

literatura que devido a um trauma dentário ocorre, um fechamento 

apical precoce, observando- se também, uma alteração da 

morfologia apical em vários aspectos, de suaves arredondamentos 
8 ,  3 5  às distorções morfológicas apicais 2 9 ,  relacionadas a 

gravidade do trauma 1 0 0 ,  e ao estágio de desenvolvimento 

radicular no momento do trauma 7 , 8 .   

 

LEVANDER; MALMGREN 6 0 declaram que os ápices 

abaulados já podem ter sofrido alterações no desenvolvimento 

radicular ou uma reabsorção radicular prévia decorrente de trauma 

ou hábitos deletérios  5 6  assim explicando essa morfologia apical 

desviada 5 6 .  

 

 Deste modo, analisando- se a porcentagem das raízes 

com forma de pipeta, que apresentaram- se em maior número no 

grupo controle em proporção ao experimental; bem como à maior 

porcentagem de raízes abauladas e curtas no grupo experimental,  

pode- se questionar, se há um relacionamento com o fato do 

fechamento apical precoce, acompanhado de uma alteração 

morfológica apical 8 ,  3 5 ,  influir nessas porcentagens. Sugerem- se  

estudos mais precisos, analisando qualquer possibilidade dessa 

hipótese ser relacionada às forças mecânicas, pois, este tipo de 

aparelho removível, possibilita movimentações ortodônticas 

mecânicas embora, também seja um aparelho funcional. Fazendo-

se um paralelo, segundo a literatura 7 8 ,  os aparelhos removíveis, 

apresentam pequenos graus de reabsorção radicular em dentes 

com rizogênese completa, por transmitir forças do tipo 

intermitentes, que formam uma área de hialinização por curto 

espaço de tempo, causam menor reabsorção radicular 7 8  . 
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Como o trajeto de erupçã o altera a direção do ápice 

radicular 8 6 ,  normalmente, a ação do guia de erupção, além de 

promover uma restrição do desenvolvimento vertical anterior* 3  
4 7 , 6 6 , promove e mantém um alinhamento dos dentes ântero-

inferiores. O que se observa no grupo experimental, é que essas 

raízes com ápices encurvados dos incisivos laterais superiores, 

demonstraram- se em menor quantidade em relação ao grupo 

controle, sugerindo que a erupção guiada possa ter possibilitado 

menor dilaceração radicular apical.   

 

Essa observação deve- se ao fato, dos incisivos laterais 

superiores serem os dentes que mais apresentam ápices 

encurvados, tanto segundo os dados desta pesquisa como na 

literatura 8 3  sugerindo- se que o seu trajeto de erupção seja 

altamente influenciado pelo canino superior permanente,  

caracterizado pela presença de diastemas e angulação distal dos 

incisivos laterais no primeiro período transicional, em 

decorrência do posicionamento intra ósseo do canino permanente. 

A angulação do incisivo lateral superior vai sendo regularizada à 

medida que o canino superior permanente irrompe, o que ocorre 

em torno de 11 a 13 anos de idade 1 0 4 , momento da formação final 

radicular apical do incisivo lateral,  que demonstra- se encurvada. 

 

Segundo os dados do trabalho de LINGE; LINGE 6 0 ,  

aos 11 anos de idade, há um incremento no comprimento radicular 

dos incisivos laterais superiores de aproximadamente 0.8 mm, 

correspondendo à porção apical, que demonstra - se encurvada. 

Neste período de crescimento residual radicular do incisivo 
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lateral superior, a fase de erupção ativa já se completou para uma 

posição de equilíbrio  às custas também, dos fatores oclusais 2 0 , 7 3  

2 0 , 9 8  o que pode explicar uma alteração na angulação, podendo 

influenciar a rizogênese e ocasionando um maior número de raízes 

encurvadas no grupo controle.  

 

A presença do adequado espaço para o irrompimento 

do canino superior permanente, possibilitada pela regularização 

da distância intercaninos por meio da expansão com o guia de 

erupção, o ajuste oclusal guiado e mantido pelo uso da contenção 

ativa do aparelho possibilita uma manutenção da posição dos 

incisivos, nesta fase final da rizogênese7 1 , 8 4 . 

 

 

6.2.2 -QUANTIDADE DE REABSORÇÃO RADICULAR 

 

 Invest igou- se a possibilidade da reabsorção radicular 

em dentes sadios com ausência de tratamento ortodôntico para 

então compará- los com o grupo experimental. MASSLER; 

MALONE 6 4 ,  em 1954 observaram que a incidência de reabsorção 

radicular de leve a severa, agravando- se com o tempo, diminuindo 

o comprimento radicular sendo um processo contínuo fisiológico  

de envelhecimento. 

 

 Assim, neste estudo, verificou- se a quantidade de 

reabsorção radicular entre os incisivos por apresentarem maiores 

graus de reabsorção radicular 2 2 , 2 3 , 5 7 , 6 3  verificados nos grupos, 

experimental e controle e o teste Qui- Quadrado demo nstrou um 

nível de significância maior no grupo experimental (Figura 11 ). 
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 Todos os dentes movimentados apresentaram grau 1 de 

reabsorção radicular e apenas 1 paciente dos 8 que necessitaram 

finalizar com aparelho fixo, apresentou grau 2. Considera- se 

pouco significante 1 3  a reabsorção radicular ocasionada pelo uso 

do guia de erupção, mesmo quando finalizado o tratamento com o 

aparelho fixo.  

 

 Neste trabalho dos 184 dentes analisados do grupo 

experimental,  141 não apresentaram comprometimento radicular  

(grau 0); 39 apresentaram apenas um arredondamento apical (grau 

1) e 4 dentes mostraram reabsorção moderada, grau 2 ( Figura 9 ). 

Não ocorreram reabsorções acentuadas (grau 3) ou extremas (grau 

4), mesmo nos 8 pacientes submetidos ao tratamento com aparelho 

fixo, para refinamento do alinhamento e nivelamento. 

 

 JANSON et al. em 2000 4 8 , verificaram 55,90% de 

reabsorção radicular nos incisivos de graus 2,3 e 4 e BECKS; 

HARRIS 1 3 , em 1994, 62%. Verificando- se apenas 6,25% de grau 

2 de reabsorção radicular nesta pesquisa. 

 

 Como a reabsorção radicular é uma iatrogenia comum 

e irreversível do tratamento ortodôntico dos dentes com 

rizogênese completa 
1 2 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 8 , 3 4 , 4 5 , 4 6 , 5 1 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 8 , 7 5 , 7 7 , 9 5 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 9 ,  o tratamento 

com o guia de erupção na fase de dentadura mista, proporcionou a 

vantagem de minimizar a quantidade de reabsorção radicular, 

considerando- se uma significante vantagem para o tratamento 

ortodôntico, pois minimizou ao máximo os riscos de sua 

iatrogenia mais comum e irreversível.  
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 A quantidade de reabsorção radicular entre os 

pacientes tratados com o guia de erupção e o grupo controle 

(Figura 13) apresentou- se estatisticamente significante bem como, 

aqueles que foram tratados com o guia de erupção e finalizaram 

com aparelho fixo, também comparados ao grupo controle (Figura 

12).  

 

 Embora estatisticamente significante em comparação 

ao grupo controle, observou- se uma menor quantidade de 

reabsorção radicular, característica dos aparelhos removíveis, 

segundo a literatura 5 9 , 7 8 .  A menor quantid ade de reabsorção 

radicular, demonstrada pelos pacientes que também utilizaram o 

aparelho fixo após o "Occlus - o- Guide", comparados ao grupo 

controle, pode ser explicada pelo pouco tempo de uso do aparelho 

fixo  2 2 ,  3 4 ,  5 6 ,  5 9 ,  8 2  restrito aos pequenos movimentos para 

nivelamento e alinhamento 1 4 .  

 

 

6.2.3 PREVALÊNCIA DE REABSORÇÃO NOS INCISIVOS  

 

 

 A literatura relata semelhança com os resultados da 

prevalência da reabsorção radicular encontrada nos incisivos 2 ,  1 3 ,  

4 0 ,  4 5 ,  6 8 ,  8 5 , ou seja, os valores indicara m uma maior quantidade 

nos incisivos centrais superiores, seguidos dos incisivos centrais 

inferiores, incisivos laterais superiores e por último, os incisivos 

laterais inferiores.  
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 JANSON et. al.  4 8 ,  em 2000, verificaram analisando 3 

técnicas ortodônt icas fixas, uma maior prevalência dos incisivos 

centrais superiores, seguidos dos laterais superiores, os incisivos 

centrais inferiores e por último os incisivos laterais inferiores, 

corroborando com a maior parte dos autores 2 ,  1 3 ,  4 0 , 4 5 ,  6 8 ,  8 5 ,  9 3 . A 

ma ior reabsorção encontrada nos incisivos centrais superiores e 

inferiores neste trabalho, pode estar relacionada ao padrão de 

crescimento de todo o grupo experimental, que apresentava um 

desenvolvimento vertical acentuado dos dentes anteriores, 

caracterizada pela sobremordida profunda, que se manifesta mais 

intensamente, com uma sobreerupção compensatória dos incisivos 

centrais. Estes resultados, similares aos da literatura, demonstram 

uma precisão da metodologia empregada nessa pesquisa.  

 

 

6.2.4 - QUANTIDADE DE REABSORÇÃO RADICULAR 

RELACIONADA AOS TIPOS RADICULARES E AO 

DIMORFISMO DE GÊNERO 

 

 

 Verificou- se dimorfismo de gênero entre os tipos 

radiculares do grupo experimental e controle e também na 

quantidade de reabsorção radicular do grupo experimental. O 

gênero feminino apresentou maior quantidade de reabsorção 

radicular de grau 1 e 2 (não apresentado no gênero masculino). 

Verifica- se na literatura que o gênero feminino possui maior 

predisposição às reabsorções radiculares 5 0 , 9 7 ,  do tipo idiopáticas 
5 6 . E as raízes em forma abaulada 5 6 ,  6 8  e curtas 1 0 3 ,  que 

demonstraram maior prevalência nesse gênero, corroboram com a 

literatura em apresentar maior quantidade de reabsorção radicular. 



 74 

 

 

LEVANDER; MALMGREN 5 6 , em 1988, relataram que 

raízes em forma de pipeta ou com ápice abaulado são 

potencialmente mais predispostas à reabsorção radicular, sendo as 

abauladas, ainda possuindo risco moderado de apresentar 

reabsorção severa, maior que 2 mm e menor do que 3 mm, ao final 

do tratamento.  

 

Verificamos que o gênero fe minino além de apresentar 

maior quantidade de reabsorção radicular 5 0 ,  9 7 ,  apresentou uma 

quantidade significantemente maior de raízes abauladas e curtas e 

grau 2 de reabsorção radicular, corroborando com os achados de 

LEVANDER; MALMGREN 5 6 ,  que verificara m uma maior 

prevalência de reabsorção severa, nesse gênero.  

 

 

6.2.5 -  IMPLICAÇÕES CLÍNICAS  

 

 Analisando- se os resultados que demonstraram um 

padrão radicular normal, ou seja, compatível ao grupo controle, 

conclui- se que a rizogênese desenvolveu- se satisfatoriamente 

diante das forças induzidas pelo guia de erupção. Embora a 

quantidade de reabsorção radicular no grupo experimental tenha 

se apresentado maior, radiograficamente não demonstrou- se 

estatisticamente significante, pelo fato de apresentar- se em quase  

sua totalidade no grau 1, considerado por como desprezível 1 3  e 

apenas 4% apresentando grau 2, mesmo quando submetidos ao 

tratamento com o aparelho fixo posteriormente ao tratamento com 

o guia de erupção, não ocasionando desta forma, 

comprometimento clí nico radicular. 



 
 
 
 
 
 
 

7 - CONCLUSÕES 
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 7 -CONCLUSÕES  

 

 

1- Há semelhança entre os tipos radiculares do grupo 

experimental tratado com o aparelho guia de erupção "Occlus - o-

Guide" e o aparelho guia de erupção juntamente com o fixo, com 

o grupo controle. Portanto, o tratamento durante a dentadura  

mista com o guia de erupção não acarreta uma alteração 

estatisticamente significante no processo de rizogênese.  

 

2 -  A quantidade de reabsorção radicular embora significante 

estatisticamente entre o grupo experimental e controle, 

apresentou- se em grau mínimo. 

 

2.a - Quando se subdividiu o grupo experimental, em aqueles que 

utilizaram somente o guia de erupção "Occlus - o- Guide" e os que 

finalizaram com o aparelho fixo, ambos apresentaram quantidades 

de reabsorção radicular apical estatisticamente significant es em 

relação ao grupo controle. Entretanto, a quantidade de reabsorção 

radicular verificada entre os dois grupos, não demonstrou- se 

significante. 
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2.b - O tratamento com o guia de erupção "Occlus - o- Guide", 

apresentou pequena quantidade de reabsorção radic ular,  

corroborando com a  encontrada nos demais aparelhos removíveis, 

possibilitando a vantagem de exibir essa mesma reabsorção, 

quando finalizado com o aparelho fixo. Embora estatisticamente 

significante, pode- se não ser considerado clinicamente, 

analisando- se o grau e a quantidade de reabsorção radicular 

demonstrado radiograficamente. 
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