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Dra. Luciane Q. Closs - Considerando que 
os pacientes Classe II (padrão vertical) tendem á 
apresentar efeitos colaterais mais intensos quan-
do utilizados aparelhos ortopédicos funcionais. 
Qual a melhor forma de controlar tais efeitos nes-
se tipo de paciente?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Primeiro o impor-
tante é enfatizar a necessidade de uma completa se-
paração entre diagnóstico e tratamento, pois frequen-
temente confundimos tal relação, então  devemos 
evitar aparelhos que promovam extrusões posteriores 
para evitar o agravamanento dos pacientes que se 
apresentarem com Classe II e padrão vertical aume-
tado, particularmete, nesses casos, tenho usado a 
ortodontia interceptativa associada a OFM com apa-
relhos tipo Turow e Ativadores de Andersem tração 
combinada para controlar esse efeito indesejado. Já 
no padrão vertical diminuído os aparelhos com férulas 
oclusais são de grande valia, pois podem servir como 
anteparo para possíveis extrusões que melhoram 
sensivelmente a sobremordida nesses pacientes. Ou 
seja sempre que possível uso a OFM em pacientes jo-
vem com distoclusão desde que o aumento da relação 
vertical não afete a estética facial.

Dr. Dalmir José Signori e Dr. Ives Lopes Car-
doso - A discrepância esquelética com  hiperdi-
vergência pode alterar diversas características 
do complexo dentomaxilofacial (aumento do ân-
gulo mandibular, rotação posterior da mandíbula, 
aumento da altura facial e mordida aberta). Com 
base em sua experiência, qual o protocolo de tra-
tamento para esses casos, qual o momento mais 
adequado para se iniciar e como manter a estabili-
dade no longo prazo?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Em se tratando 
de um paciente com essas características, também 
chamado de face longa, utilizo com protocolo o trata-

mento multidiciplinar. Inicio com o tratamento correti-
vo seguido de cirurgia ortognática combinada. O perí-
odo mais indicado para esse tipo de tratamento seria 
logo após o período de crescimento. A estabilidade a 
longo prazo tem se mostrado muito boa desde que o 
cirurgião utilize fixações rígidas.

Dra. Luciane Q. Closs - Existem evidências de 
que melhores resultados são obtidos quando da 
associação entre recursos ortopédicos funcionais 
e terapia miofuncional nos indivíduos com respi-
ração bucal?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Sim, existem inú-
meros artigos que evidenciam a existência de resulta-
dos obtidos por meio da OFM e terapia miofuncional 
nos indivíduos respiradores bucais, se observarmos 
com cuidado a postura do paciente ao exame clinico 
e se respeitarmos a fisiologia muscular do paciente no 
complexo bucofacial. Os aparelhos ortopédicos sim-
plesmente realizam o que a natureza está tentando 
conseguir, porém estando esta limitada por um fator 
etiológico determinado. Entretanto, é extremamente 
necessário um acompanhamento de um  médico otor-
rinolaringologista.

 
Dr. Darwin Vaz Lima e Dra. Rita Thurler - Qual 

a época ideal para se iniciar um tratamento orto-
pédico? Qual a idade limite indicada para utilizar 
esse tipo de aparelho, conforme sua experiência 
clínica?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Tendo em vis-
ta que a disjunção rápida da maxila é considerada 
como um tratamento ortopédico, esse tipo de pro-
cedimento clinico pode ser iniciado, segundo minha 
experiência clinica, com 6 anos de idade visto que 
é a partir dessa idade que nossos pacientes tem se 
demonstrado colaboradores em nossos tratamentos. 
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Quanto a idade limite para o tratamento ortopédico 
sou cético em afirmar que nossos casos com proce-
dimentos ortopédicos tem limite com a idade de 18 
anos. Não temos. experiência clinica com pacientes 
acima dessa idade, entretanto a literatura tem de-
monstrado a possibilidade em pacientes com idades 
superiores a essa, ou seja,  esse limite superior ain-
da não está bem definido.

Dr. Darwin Vaz Lima - Os aparelhos ortopédi-
cos funcionais podem alterar o padrão de cresci-
mento dos pacientes? Em caso afirmativo, de que 
modo?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Na minha opi-
nião, não. Entretanto os aparelhos ortopédicos fun-
cionais podem e devem ser usados para estimular 
ou minimizar os efeitos do crescimento que acredito 
ser o objetivo principal da terapêutica, para otimizar 
a camuflagem de maloclusões evitando assim trata-
mentos mais invasivos e cirurgicos , principalmen-
te nos pacientes com oclusão e padrão facial de 
classe II e classe III, sempre respeitando os limites 
fisiológicos individuais de cada caso.

Dra. Rita Thurler - Em um paciente em fase de 
crescimento, com oclusão classificada como clas-
se III segundo Angle, que apresenta característi-
cas esqueléticas consoantes com o tipo de oclu-
são, existe um tratamento mais efetivo: retrusão 
mandibular ou protrusão maxilar?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Infelizmente os 
tratamentos ortopédicos bem como os ortodônticos 
não são milagrosos quando nos deparamos com pa-
cientes com oclusão de classe III esquelética e Pa-
drão Facial III em fase de crescimento. Todo trata-
mento efetivo dependerá do padrão de crescimento 
desse paciente, qualquer um dos dois tratamentos 
será efetivo se o crescimento for favorável; porém se 
for desfavorável qualquer tratamento não terá efe-
tividade alguma a não ser  com um procedimento 
cirúrgico ortognático complementar.

 

Dr. Sidnei Valieri - O que presumidamente 
acontece com o uso de aparelhos ortopédicos 
funcionais: uma antecipação de crescimento ou 
um aumento (incremento) desse fenômeno previs-
to para o paciente?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - As más-oclusões 
e deformidades dentofaciais, podem ser resultantes 
de processos patológicos, mas na maioria dos casos 
são decorrentes de alterações no desenvolvimento 
normal. Isso nos leva a crer que os aparelhos usa-

dos na OFM podem antecipar o crescimento com o 
redirecionamento em determinadas maloclusões. 
Geneticamente, por exemplo, uma mandibula pode 
crescer “x” milimetros e não o faz por algum trava-
mento oclusal ou neurofisiológico. Os apararelhos 
ortopédicos tem como finalidade estimular o cres-
cimento por meio do destravamento oclusal e esti-
mulação neural. Afirmar que um aparelho ortopédico 
pode fazer um aumeto no tamanho dessa mandibula 
seria prematuro, principalmente quando acreditamos 
que o sistema estomatognático já está em equilíbrio.

Dr. Dalmir José Signori - O quanto a análise 
cefalométrica de Petrovick pode auxiliar no prog-
nóstico e planejamento do tratamento ortopédi-
co e funcional? Há sugestão de outras análises, 
considerando sua experiência clínica?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Sim a análise de 
Petrovick pode ser um auxiliar no diagnóstico e plane-
jamento do paciente, quanto ao prognóstico depende-
rá de muitos fatores não apenas da análise cefalomé-
trica. Minha sugestão para um diagnóstico diferencial 
na ortopedia indico a cefalometria de Bimler e Ricket-
ts, por serem mais ricas em detalhes, e uma vez, que 
se assemelha em muito com a de Ricketts.

Dr. Ives Lopes Cardoso - Quais tipos de mor-
fologia facial respondem favoravelmente ao trata-
mento com aparelhos ortopédicos funcionais? E 
o que se pode esperar em termos de estabilidade 
das alterações obtidas com esses aparelhos?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - Minha experiência 
sugere que a morfologia facial de padrão II e de perfil 
convexo é a que melhor responde aos tratamentos 
com os aparelhos ortopédicos, quanto a estabilidade 
dependerá de um minucioso exame, alem do diagnós-
tico preciso e da idade na qual o tratamento será re-
alizado. Porem o mais importante, acredito que seja, 
identificar os fatores etiológicos pertinentes ao caso.

Dr. Zeferino Yutaka e Dr. Luiz Fernando Eto 
- Após a 2a Assembléia Nacional das Especialida-
des Odontológicas (ANEO) realizada na cidade de 
Manaus no ano de 2001 muitos profissionais pro-
puseram a separação dos desígnios das especiali-
dades “Ortodontia e Ortopedia Facial”. É adequa-
do considerar que ortodontistas e ortopedistas 
não realizam as duas especialidades durante suas 
intervenções?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - A separação da 
Ortodontia da Ortopedia foi um fator meramente políti-
co, visto que é impossível a resolução e finalização de 
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alguns casos ortopédicos sem o auxilio da ortodontia. 
Não é adequado imaginarmos a ortodontia sem a or-
topedia e vice versa. Por outro lado, a ortopedia rea-
liza tratamentos tais como apneia do sono, bruxismo, 
avanço precoce da mandíbula que são impossíveis 
somente com a ortodontia, então não é adequado 
considerar que ortodontistas e ortopedistas possam 
desmembrar as duas áreas de atuação.

Dr. Luiz Fernando Eto - Qual a situação atual 
e futura da OFM no Brasil?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - A OFM só foi re-
conhecida como especialidade no Brasil apenas no 
século XXI, apesar de ser praticada desde a década 
de 60. Atualmente tanto os que se dedicam a ortodon-
tia quanto aos que praticam exclusivamente a ortope-
dia tem se dedicado a essa especialidade. Espera-
mos para um futuro próximo um maior enganjamento 
e entendimento do sistema neurofisiológico visto que 
o avanço na área da neurociência na medicina e do 
crescimento crâniofacial facilitarão sensivelmente 
essa prática.

Dr. Alcion Alves Silva - Considerando que a 
segunda revolução biológica, sedimentada pelas 
novas evidências publicadas neste início de sécu-
lo XXI modificaram sensivelmente o entendimento 
sobre o crescimento craniofacial, como o ensino 
da ortopedia tem se conduzido na formação de no-
vos especialistas?

Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - A ortopedia tem 
sido e continuará sendo uma especialidade do fu-
turo mesmo tendo havido mudanças nos conceitos 
de crescimento craniofacial. Nossa visão de ensino 
para a formação de novos especialistas tem uma am-
plitude maior, que abrange o monitoramento facial, 
desenvolvimento de novas tecnologias, intervenção 
precoce e conhecimento fisiológico do ser humano; 
esses pilares provavelmente sustentarão essa espe-
cialidade porém com uma visão pragmática, pois se 
acreditarmos que tudo está completamente definido 
não teríamos o porquê de continuar pesquisando e 
desenvolvendo sobre o assunto. Novas escolas e cur-
sos estão a surgir todos os dias mas somente aquelas 
que tiverem comprometimento com a qualidade e a 
pesquisa continuarão a formar bem os novos especia-
listas e pensadores acima de tudo.

Dr. Alcion Alves Silva - No seu entendimento, 
quais as principais modificações da teoria ortopé-
dica clássica (Planas, Bimler, Frankel) à luz dos 

novos conhecimentos sobre biologia molecular?
Prof. Dr. Jairo Marcos Gross - A humanidade 

progride em evolução constante, a decifração do có-
digo genético bem como o conhecimento atualizado 
de biologia molecular nos faz crer que a odontologia 
como um todo sofrerá mudanças em breve. Entre-
tanto, o conhecimento e desenvolvimento das bases 
da genética humana ainda estão muito distante da 
prática clínica diária quer do especialista ou do cli-
nico, por isso, as teorias de Planas, Bimler e Frankel 
ainda continuarão a serem usadas até que se prove 
o contrário. A busca por um novo cenário no mundo 
globalizado é um fenômeno importante, a consolida-
ção desse e outros paradigmas biológicos têm sido 
assunto de discussões frequentes, que sem duvida 
algumas trará bons frutos aos que souberem colher 
essa fartura de informações. 


