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1. O senhor já pesquisou diversos aparelhos funcionais 
removíveis e fixos para o tratamento da má oclusão 
de Classe II. Há alguma diferença nos efeitos dento-
esqueléticos promovidos por estes aparelhos?

 Sim. A projeção anterior da mandíbula nos aparelhos 
funcionais tem a intenção de estender a musculatura 
retrusiva com o objetivo de gerar as forças musculares 
necessárias para efetuar as alterações esqueléticas e 
dentárias, possibilitando a correção das discrepâncias 
anteroposterior da má oclusão de Classe II. Algumas 
pesquisas demonstraram a manifestação de uma maior 
protrusão mandibular após o tratamento com apare-
lhos funcionais, enquanto que outras discordam. Pela 
nossa experiência há também uma variação na respos-
ta individual dos pacientes. Alguns apresentam uma 
maior protrusão mandibular ao final do tratamento e 
outros não, sendo que a resposta é mais favorável nos 

pacientes que apresentam um padrão predominante-
mente horizontal. Os aparelhos funcionais removíveis 
promovem movimentação passiva da mandíbula para 
frente respeitando a fisiologia do sistema estomatog-
nático, utilizado preferencialmente na época do cres-
cimento facial, quando ocorre a maior adaptabilidade 
dos tecidos esqueléticos e por um período médio de 
dezoito meses, ideal para que ocorra o crescimento 
esquelético e a atividade condroblástica. Já os apare-
lhos funcionais fixos diminuem a necessidade de cola-
boração dos pacientes, e por serem fixos não devem 
permanecer atuando por mais de seis a oito meses, 
devido a seus efeitos dentoalveolares acentuados pro-
vocados pelo uso deles. Sendo assim, a escolha do tipo 
do aparelho funcional, seja removível ou fixo, depende 
especialmente da idade do paciente, do seu grau de 
interesse e motivação com o tratamento.
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2. Considerando apenas os aparelhos propulsores 
mandibulares fixos, há alguma diferença entre eles 
ou todos trabalham da mesma forma e produzem 
os mesmos resultados?

 Verificamos em nossas pesquisas alterações semelhantes 
durante o tratamento com os diversos tipos de aparelhos 
funcionais fixos, pois possuem os objetivos de promove-
rem alterações postural da mandíbula, posicionando-a para 
frente, propiciando alterações esqueléticas, dentoalveolares 
e tegumentares que conduzem a correção da má oclusão 
de Classe II com retrusão mandibular. As alterações dento-
alveolares são mais evidentes, ou seja, esses aparelhos pro-
duzem uma força com direção distal sobre os dentes poste-
riores superiores, resultando na movimentação distal desses 
dentes e também uma força mesial sobre os dentes ante-
riores inferiores, resultando na movimentação vestibular 
desses dentes. Também ocorre diminuição da irrupção dos 
molares superiores e dos incisivos inferiores. Esses aparelhos 
por serem fixos promovem mais efeitos dentoalveolares e 
por isso devem permanecer atuando de seis a oito meses, 
sendo sua ação contínua nesse período. Quanto maior o 
tempo de permanência do aparelho durante o tratamento, 
maiores serão os efeitos dentoalveolares.

3. Quais os critérios de diagnóstico que o senhor uti-
liza para avaliar um paciente com Classe II e decidir 
se ele precisa de um aparelho ortopédico com atua-
ção mais na mandíbula ou na maxila?

 O primeiro passo para o diagnóstico da má oclusão de 
Classe II esquelética é a análise do perfil do paciente. 
Um perfil convexo caracteriza uma discrepância óssea 
entre as bases que, na maioria das vezes, pode ser de-
vida ao prognatismo maxilar, ao retrognatismo man-
dibular ou ainda a uma combinação dessas alterações 
esqueléticas. O teste clínico do perfil ajuda a identificar 
qual desses fatores está mais relacionado à má oclusão. 
Esses dados do perfil devem ser confrontados com os 
dados cefalométricos obtidos das telerradiografias dos 
pacientes. Do ponto de vista sagital, o desenvolvimen-
to da má oclusão de Classe II pode ocorrer devido ao 
comprometimento dentoalveolar (relação de molares 
de Classe II devido à protrusão dentária superior, retru-
são dentária inferior ou ambas), ao comprometimento 
esquelético (protrusão maxilar, retrusão mandibular ou 
ambas) ou em razão da combinação desses fatores, que 
podem estar associados a problemas transversais (mor-
dida cruzada posterior) e verticais (mordida aberta ou 
profunda), essas variações influenciam diretamente no 
planejamento, na dificuldade do tratamento e na esco-
lha do aparelho para corrigir essas alterações. De manei-
ra geral é possível afirmar que a má oclusão de Classe II 
tem origem multifatorial. Para um diagnóstico e plano 
de tratamento adequados, é necessário, primeiramen-
te, identificar qual o fator de maior influência para o 
estabelecimento da Classe II a ser corrigida. Essa dife-

renciação é importante, pois o diagnóstico diferencial 
é fundamental, principalmente em razão do plano de 
tratamento e a terapêutica a serem instituídos.

4. Após o surgimento dos mini-implantes e das mini-
placas, alguns profissionais acham que não há mais 
espaço para o aparelho de ancoragem extrabucal na 
Ortodontia atual. Como o senhor avalia isso?

 Conforme os estudos sobre o crescimento facial dos pacien-
tes em desenvolvimento da face na dentadura mista tardia 
para a permanente, observamos que a maxila se desloca 
para frente e para baixo propiciando espaços para a irrupção 
de segundos e terceiros molares. Todos os dispositivos insta-
lados na maxila (mini-implantes, miniplacas) acompanham 
o deslocamento da mesma. O único dispositivo que conse-
gue remodelar a maxila e/ou restringir esse deslocamento é 
a ancoragem extrabucal. Por outro lado, os pacientes que 
apresentam padrão de crescimento vertical e má oclusão 
Classe II que forem planejados sem extrações, necessitam 
da indicação da ancoragem extrabucal tração média. No 
entanto, o predomínio de um padrão de crescimento ver-
tical da face consiste em um fator desfavorável para a cor-
reção da Classe II. A principal divergência dos planos faciais 
implica em um posicionamento da mandíbula mais para 
posterior, acentuando a discrepância esquelética e dentária 
dessa má oclusão. Desta forma o tratamento ortodôntico 
realizado em pacientes com padrão de crescimento facial 
predominantemente vertical torna mais importante o con-
trole vertical durante a mecânica. Por isso a necessidade da 
indicação e utilização da ancoragem extrabucal.

5 Quais os conselhos que o senhor daria para um alu-
no que está iniciando a Ortodontia e que deseja ter 
sucesso na Especialidade?

 O principal fator para iniciar os estudos em Ortodontia é 
ter vocação para a Especialidade, ou seja, possuir habilida-
de manual, gostar da leitura e realizar estudo continuado. 
Participar de cursos reconhecidos de mecânica e teoria or-
todôntica, inclusive com atendimento clínico para testar 
definitivamente sua tendência à Especialidade. Depois in-
gressar num curso de Pós-Graduação para aperfeiçoar to-
das as condições citadas, inclusive contar com a orientação 
de um professor qualificado no atendimento dos pacien-
tes adquirindo condições que o capacitem a realizar um 
bom diagnóstico, planejar e realizar a correção das más 
oclusões com segurança. Só assim os profissionais obterão 
sucessos absolutos na Especialidade.

6. O senhor tem uma longa experiência na Ortodon-
tia, tanto na área acadêmica como na área clínica. 
Em sua opinião, nos últimos anos, quais foram as 
principais contribuições da ciência que modificaram 
a maneira de tratar nossos pacientes?

 Os estudos realizados nos últimos anos vêm sendo dire-
cionados para o bem-estar dos pacientes, tornando os 
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tratamentos mais rápidos, mais estéticos e mais funcio-
nais. As imagens digitais propiciam análises e projeções 
que auxiliam no diagnóstico. Dentre elas a cefalometria 
computadorizada automática, a análise 3D frente e perfil 
e a Visualização do Tratamento Ortodôntico. A tecnolo-
gia que está sendo desenvolvida possibilita a utilização 
de aparelhos em casos que anteriormente pouco poderia 
ser realizado com os conhecimentos existentes. Para que 
o profissional desfrute de todos os benefícios dessa tec-
nologia é necessário que se mantenha atualizado e com 
a mente aberta para as modificações que a Especialida-
de exige, tanto como o tratamento é conduzido como o 
reflexo que isso provoca em relação à prática clínica. Os 
aparelhos estão sendo desenvolvidos de maneira a serem 
mais práticos quanto à instalação, manutenção e estuda-
dos para diminuir o atrito dos fios nos acessórios, facili-
tando a higienização minimizando possíveis reabsorções 
radiculares, tornando os aparelhos muito eficientes.

 
7. Nas últimas décadas o senhor conduziu inúmeras 

pesquisas que avaliaram diferentes formas de tratar 
a Classe II, incluindo abordagens com e sem extra-
ções. Diante deste conhecimento acumulado, quais 
os principais fatores devem ser avaliados na decisão 
entre distalização de molares superiores e extração 
de pré-molares? Existe algum limite preciso entre 
estas abordagens?

 Os tratamentos para as más oclusões de Classe II são di-
versificados, o que torna seu correto diagnóstico essen-
cial para a escolha da terapia mais adequada. Desta for-
ma, existem diversos protocolos para o tratamento da má 
oclusão de Classe II, podendo optar-se por extrações den-
tárias, ou por protocolos sem extrações dentárias, como 
por meio da ancoragem extrabucal, elásticos intermaxi-
lares, aparelhos ortopédicos funcionais ou mecânicos e 
distalizadores intrabucais. Entretanto, grande parte dos 
protocolos de tratamento, com aparelhos removíveis, de-
pende quase que totalmente da cooperação do pacien-
te levando os ortodontistas a buscarem alternativas que 
independam da colaboração do paciente. Dentre estas 
alternativas estão os distalizadores intrabucais. Também 
para definirmos limites para realizarmos tratamentos com 
ou sem extrações devemos observar durante o planeja-
mento ortodôntico o tipo da má oclusão, a severidade do 
apinhamento dentário, o padrão de crescimento facial, 
a idade biológica e a motivação do paciente. Para a má 
oclusão de Classe II sem comprometimentos esqueléti-
cos significativos o tratamento mais indicado consiste na 
distalização dos molares superiores e retração dos den-
tes superiores para uma relação de molares, caninos e 
incisivos normais, sem alterações acentuadas na relação 
esquelética e no arco dentário inferior. Essa distalização 
poderá ser realizada com ancoragem extrabucal ou com 
os distalizadores de molares intrabucais. Nos casos em 
que os pacientes não colaboram com o tratamento, quer 

seja com a ancoragem extrabucal ou com os distalizado-
res intrabucais, as extrações são indicadas. Os pacientes 
que apresentam padrão de crescimento vertical caracte-
rizam-se por uma altura facial anteroinferior aumentada. 
Nesses casos para a correção da Classe II a indicação mais 
aceita é a ancoragem extrabucal de tração alta, uma vez 
que restringe o desenvolvimento vertical da maxila, po-
rém, se o paciente não colaborar, as extrações dentárias 
serão indicadas. Nos casos onde se realizam extrações, 
essa falta de cooperação constitui um desafio na busca 
de um resultado satisfatório da correção, sem que ocorra 
perda de ancoragem superior excessiva. A menor necessi-
dade em distalizar os molares superiores em alguns casos 
tratados com extrações de pré-molares, devido à possi-
bilidade da correção da relação molar também ocorrer 
por meio da mesialização dos molares inferiores, indica 
que os efeitos verticais do uso da ancoragem extrabucal 
podem ocorrer com menor intensidade em relação aos 
casos sem extrações, constituindo também uma opção 
para corrigir a má oclusão de Classe II durante a fase da 
dentadura permanente em pacientes em crescimento.

8. Como o senhor avalia a produção científica da Or-
todontia atualmente em nosso país? Quais as linhas 
de pesquisa que julga mais promissoras nos próxi-
mos anos?

 A produção científica da Ortodontia vem crescendo de 
maneira significativa nas últimas décadas, inclusive colo-
cando o Brasil entre os países mais produtivos. As linhas 
de pesquisas que julgo mais promissoras nos próximos 
anos são: Mecânica Ortodôntica e Ortopédica; Movimen-
tação Ortodôntica; Acessórios Ortodônticos; Materiais de 
Colagem e Imagens Digitais.

9. Atualmente o senhor é um dos pesquisadores mais 
produtivos e respeitados no Brasil. Diante de uma 
carreira tão brilhante, olhando para suas realiza-
ções, o que lhe dá mais satisfação?

 O que me dá mais satisfação é observar por meio dos 
estudos realizados os efeitos dos tratamentos diretamen-
te relacionados à estética facial e as melhorias oclusais, 
tanto no sentido anteroposterior como vertical e trans-
verso; a remodelação da forma dos arcos dentários; as 
alterações moderadas das displasias das bases ósseas e a 
harmonia do perfil facial dos pacientes. Concluindo, a sa-
tisfação dos pacientes com os tratamentos ortodônticos 
e/ou ortopédicos também é a minha satisfação.

10. Olhando para frente, o que o Sr. ainda planeja reali-
zar?

 Continuar pesquisando sobre as novas tecnologias tanto 
de diagnóstico como de mecânica. Também colaborar 
para a integração do projeto pedagógico com as técnicas 
de telecomunicações para contribuir com o aprimora-
mento profissional e educacional.
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