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Resumo 
 

O objetivo do tratamento ortodôntico é estabelecer adequadas relações 

esqueléticas e uma oclusão funcional de forma a diminuir o papel provocado por 

quaisquer discrepâncias da oclusão que possam exacerbar os efeitos prejudiciais 

nas articulações, no periodonto ou na dentição.  

As más oclusões de classe III, a par de algumas mordidas abertas, são 

consideradas o problema ortodôntico mais complexo em termos de tratamento, uma 

vez que podem incluir diferentes combinações de alterações dentárias e padrões 

esqueléticos. 

Desde muito cedo que se procura identificar o melhor momento para interceptar 

uma má oclusão de classe III. 

As articulações tempôro-mandibulares, a musculatura oro-facial, o tecido 

periodontal e as vias aéreas podem ser adversamente afetadas num paciente 

suscetível, devido a uma deficiência transversal e/ou vertical. 

Assim sendo, um correto diagnóstico esquelético e dentário em todos os três 

planos do espaço é obrigatório, desejavelmente o mais precocemente possível. 

O tratamento ortopédico para uma má oclusão esquelética de classe III em 

pacientes que se encontrem em crescimento melhora as deficiências esqueléticas 

existentes.  

Foi realizada esta dissertação com o objetivo de descrever a má oclusão de 

classe III, comparar os diferentes protocolos de tratamento, bem como identificar as 

vantagens e as desvantagens em termos clínicos. 

A pesquisa foi efetuada em bases de dados secundárias, como Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Evidentista, CEBD e EBD, bem como em bases 

de dados primárias, nomeadamente Medline, através do motor de busca PubMed. 

Contudo a literatura existente, por não ter homogeneização de condições de 

estudo e por avaliar um número diverso de variáveis, não permite uma conclusão 

fidedigna quanto ao melhor protocolo de tratamento neste tipo de má oclusão. 

 

Palavras-chave: ”Má oclusão classe III, tratamento ortodôntico e ortopédico, 

protração maxilar- ancoragem com miniplacas, protração maxilar, máscara facial”. 
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Abstract 
 

The goals of orthodontic treatment is to establish proper skeletal relations and a 

functional occlusion in order to decrease the roll of any occlusion discrepancies that 

may exacerbate the harmful effects on the joints, in periodontal tissues or teeth. 

       The class III malocclusion is considered, alongside with some open bite 

deformities, a complex orthodontic problem in terms of treatment, as they may 

include different combinations of dental alterations and skeletal patterns. From an 

early age we are looking for the best timing to intercept a class III malocclusion. 
The temporomandibular joints, the orofacial musculature, the periodontal tissue 

and the airways may be adversely affected in a susceptible patient, due to a 

transversal and/or vertical disability.  

Therefore, a correct skeletal and dental diagnosis on all three planes of space is 

required, preferably as soon as possible. 

The orthopedic treatment for class III skeletal malocclusion in growing patients 

improves existing skeletal deficiencies. 

This dissertation was performed to describe a malocclusion class III and to 

identify the different protocols treatments, as well as the advantages and 

disadvantages in clinical practice. 

The research was carried out in secondary databases such as Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Evidentista, Centre For Evidence-Based Dentistry 

(CEBD), Evidence-Based Dentistry (EBD) e Nacional Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE), as well as primary databases, including Medline, using the 

PubMed search engine.  

However, due to a lack of homogeneity in the studies conditions and to 

discrepancies in the factors evaluated, the literature reviewed until now does not 

allow a definitive conclusion about the best protocol to use in treatment of this type of 

malocclusion. 

 
 
Key-Words: ”Class III malocclusion, orthopedic and orthodontic treatment, 

miniplate-anchored maxillary protaction, maxillary protraction, facemask therapy” 
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Lista de Abreviaturas 
 

ANB- Ângulo entre os pontos A,N e B.  Ângulo obtido pela união da linha NA 

(násion ao ponto A) com a linha NB (násion ao ponto B); 

CBCT- Cone beam computarized tomography. Tomografia computadorizada 

de feixe cónico; 

Fig.- Figura; 

IMPA- Ângulo entre o plano mandibular e o longo eixo do incisivo central; 

inferior (Incisor Mandibular Plane Angle); 

Pg- Ponto mais anterior da mandíbula, ao nível do plano sagital médio da sínfise; 

Ponto A- Ponto mais profundo da concavidade anterior do maxilar; 

Ponto AO- Ponto de contacto do plano oclusal ao ponto A; 

Ponto B- Ponto mais posterior da concavidade mandibular; 

Ponto BO- Ponto de contacto do plano oclusal ao ponto B; 

Ponto CC- Ponto localizado na interseção do plano da base do crânio com o eixo 

facial; 

Ponto Pm- Ponto localizado na convergência da lâmina cortical externa com a 

interna do mento ósseo, ao nível do plano sagital médio da sínfise mandibular 

(Suprapogonion); 

Ponto Xi- Ponto localizado no centro geométrico do ramo mandibular (centroide 

mandibular); 

MIC- Máxima intercuspidação; 

ML-NL- Ângulo formado pela interseção do plano mandibular e do plano maxilar; 

Na- Ponto mais anterior da sutura nasofrontal (násion); 

Na-Pg- Plano facial; 

TAD- Dispositivo de ancoragem temporário; 

3D- Tridimensional. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

Em 1899, Angle (Angle EH,1899)  foi o primeiro a classificar as más oclusões 

em más oclusões de Classe I, Classe II e Classe III tendo por base o relacionamento 

dos primeiros molares maxilares e mandibulares e o alinhamento dentário. 

Em 1966, Tweed (Tweed CH, 1966) classificou as más oclusões de classe III 

em 2 categorias: categoria A definida como uma má oclusão pseudo-classe III e 

categoria B definida como uma má oclusão classe III esquelética, onde predominava 

ou um sobredesenvolvimento mandibular, ou um subdesenvolvimento maxilar. 

Moyers (Moyers RE, 1988), por outro lado classificou as más oclusões de acordo 

com a causa do problema, podendo esse ser de origem óssea, de origem muscular 

ou dentária. 

Angle, Tweed e Moyers classificaram assim as más oclusões de classe III 

em 3 tipos: pseudo classe III, dentoalveolar e esquelética. 

Desde muito cedo que se tenta identificar o melhor momento para interceptar 

uma má oclusão de classe III que se desenvolva precocemente na dentição 

decídua.  

As más oclusões classe III são consideradas o problema ortodôntico mais 

desafiador em termos de tratamento, uma vez que podem incluir diferentes 

combinações de alterações dentárias e padrões esqueléticos. 

Embora a “Classe III” seja um termo que representa uma relação 

anteroposterior entre a maxila e a mandíbula, é importante salientar que a 

discrepância esquelética também existe na dimensão transversal.  

Uma má oclusão de classe III pode ser devida a prognatismo mandibular, a 

retrognatismo maxilar, a uma dentição mandibular protrusiva, a uma dentição 

maxilar retrusiva e/ou uma combinação desses componentes. 

A maioria dos pacientes com uma má oclusão esquelética de classe III 

apresentam uma deficiência maxilar (Ngan P, 2015). Assim, o tratamento ortopédico 

para uma má oclusão esquelética de classe III em pacientes que se encontrem em 

crescimento permite melhorar as deficiências esqueléticas. O tratamento com 

máscara facial de protração associado a um aparelho dentário constitui a 

abordagem de tratamento mais comum para esses pacientes. No entanto, esta 

abordagem produz efeitos dentoalveolares indesejados devido à aplicação indireta 

de forças através das peças dentárias. 

Por vezes, dispositivos de ancoragem temporária são utilizados em 

ortodontia para alcançar movimentos dentários mais complexos. Recentemente, um 

tipo de dispositivo temporário de ancoragem (miniplacas) tem sido utilizado no 
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tratamento ortopédico de pacientes classe III com deficiência maxilar de forma a 

fornecer ancoragem esquelética absoluta e aplicação direta da força ortopédica ao 

complexo esquelético maxilofacial. 

O tratamento precoce é comumente indicado para obter um correto 

relacionamento das bases ósseas. A utilização de máscara facial é uma abordagem 

de tratamento eficaz para a correção da classe III esquelética, em pacientes com 

deficiência maxilar em crescimento (Ngan P, 2015). Os resultados de vários estudos 

clínicos indicaram que a aplicação de uma força ortopédica associado a máscara 

facial numa fase precoce de crescimento contribui para o tratamento da má oclusão. 

No entanto, o tratamento ortodôntico combinado com a cirurgia ortognática 

permanence como a única opção para pacientes com uma má oclusão esquelética 

de classe III grave ou com uma anomalia craniofacial.  

A utilização de exames complementares de diagnóstico é fundamental para 

um diagnóstico tridimensional e para o planeamento do tratamento, uma vez que 

permite melhorar a precisão dos movimentos cirúrgicos e os resultados estéticos.  
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I I-  MATERIAIS E MÉTODOS   

1- Objetivos 

Este trabalho tem como principais objetivos descrever a má oclusão de classe III 

e os diferentes protocolos de tratamento precoce, comparar os diferentes protocolos 

de tratamento, determinar os benefícios de cada forma de tratamento e determinar 

qual o protocolo de tratamento com maior benefício clínico.  

 

2-  Pesquisa 

A pesquisa foi efetuada em bases de dados secundárias, como Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Evidentista, CEBD e EBD, bem como em bases 

de dados primárias, nomeadamente Medline, através do motor de busca PubMed, 

com os seguintes termos mesh: ”Class III malocclusion, orthopedic and orthodontic 

treatment, miniplate-anchored maxillary protaction, maxillary protraction, facemask 

therapy”. O período de pesquisa decorreu durante os meses de Novembro de 2018 

e Março de 2019, dando principal relevância a artigos publicados nos últimos 5 

anos. Contudo, devido à tipologia do tema da pesquisa foi, necessário alargar o 

campo de investigação a artigos menos recentes. 

 

Palavras chave: “Class III malocclusion”, “Class III skeletal”, “Class III dental”, 

“Class III dentoalveolar”, ”etiology”, “diagnosis”,” incidence”, “analysis Ricketts”, 

“treatment plans” “orthopedic and orthodontic treatment”, “miniplate-anchored 

maxillary protaction”; “Bone anchored maxillary protraction”; “facemask therapy”. 
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III- MÁ OCLUSÃO DE CLASSE III 

 

 

1- Definição de má oclusão de classe III 

 

A má oclusão de classe III de Angle é caracterizada por uma relação dentária 

anteroposterior inadequada, que pode ou não estar acompanhada de alterações 

esqueléticas e com componente genético associado ou não.  Em geral, o aspeto 

facial fica bastante comprometido, principalmente quando associado à deficiência no 

terço médio, sendo esse, um dos principais fatores que motiva o paciente a procurar 

o tratamento ortodôntico. O diagnóstico e o plano de tratamento da má oclusão de 

classe III podem diferir conforme a predominância de um componente esquelético 

e/ou posicionamento funcional da mandíbula. Assim o diagnóstico precoce e a 

definição de um adequado plano de tratamento são de suma importância para 

promover o controlo do crescimento e evitar recidivas a médio e longo prazo. 

A classe I tem como consideração mais importante a relação anteroposterior dos 

molares superiores e inferiores. A cúspide mesio-vestibular do primeiro molar 

superior oclui no sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior (Angle, 1899). 

Angle (Angle, 1899), considera que o primeiro molar superior ocupa uma posição 

essencialmente normal, o que significa que a arcada dentária inferior, se encontra 

em relação anteroposterior normal relativamente à arcada superior. Assim, deduz-se 

que as bases ósseas de suporte superior e inferior, se encontram em relação 

normal. 

De acordo com alguns autores (Andrews LF, 1972), o avanço do primeiro molar 

permanente numa distância correspondente à distância mesio-distal de um pré-

molar caracteriza a definição de classe III. 

De acordo com Angle (Xue et al., 2010), a má oclusão de classe III carateriza-se 

pela relação anormal entre os maxilares, com a cúspide mesio-vestibular do primeiro 

molar permanente superior, ocluindo distalmente com o sulco mesio-vestibular do 

primeiro molar permanente inferior (fig. 1). 

Normalmente, numa classe III, os incisivos e caninos inferiores estão inclinados 

para lingual (torque negativo), ao contrário dos seus homólogos superiores que 

estão inclinados para vestibular (torque positivo). Em muitos casos ocorre a relação 

de oclusão cruzada anterior, sendo que esta inversão de trespasse horizontal dos 

incisivos poderá estar associada a uma relação lábio-dente diferente do normal 

(Boeck et al., 2005). 
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O paciente deve ser sempre antecipadamente informado do tempo de duração 

do tratamento e da possibilidade de necessitar de cirurgia ortognática após o 

tratamento, dependendo da gravidade do seu problema. 

 

 
Figura 1: Classificação Molar de Angle. Handbook of Orthodontics. Martyn Cobourne and Andrew DiBiase. 2016 

 

2- Etiologia da má oclusão de classe III 

 

A má oclusão de classe III é um distúrbio poligênico que resulta de uma 

interação entre suscetibilidade genética e fatores ambientais (Xue F, 2010). 

Estes genes de suscetibilidade estão localizados em cromossomas, loci 

1p36, 12q23 e 12q13 (Xue F, 2010). 

Rabie et al (Anderson I, 2009), identificaram na membrana eritrocitária uma 

banda de proteínas EPB41, que apontam como um novo gene candidato e que pode 

estar envolvido na suscetibilidade ao prognatismo mandibular. 

Estudos de agregação familiar sugerem que fatores ambientais familiares, ou 

a hereditariedade, podem desempenhar um papel substancial na etiologia da má 

oclusão de classe III (Otero, 2014), constituindo assim o principal fator etiológico da 

má oclusão de classe III. 

Conclui-se, portanto, que a má oclusão de classe III apresenta um 

mecanismo hereditário complexo. 

Existem diversos fatores ambientais que também podem estar na etiologia 

de uma má oclusão classe III, tais como alteração de forma ou tamanho das 

amígdalas, respiração oral, alteração de forma ou tamanho da língua, distúrbios 

endócrinos, postura, trauma, obstrução nasal, oclusão cruzada posterior e/ou 



Tratamento precoce da má oclusão de classe III com máscara facial: ancoragem dentária versus ancoragem esquelética                           2017/2019             

	

	 6	

anterior (El-Gheriani, 2003). 

No entanto, o papel destes fatores é baseado em apenas algumas 

observações de casos clínicos particulares. 

A natureza familiar do prognatismo mandibular pode dever-se a um padrão 

autossômico recessivo ou a outros fatores, cuja expressividade é variável em 

algumas famílias, tendo em conta outras possíveis influências multifatoriais (Otero, 

2014). 

Anomalias como a oclusão cruzada posterior e/ ou anterior, respiração bucal 

e hábitos parafuncionais influenciam o desenvolvimento de más oclusões, durante a 

infância e adolescência. 

 

3- Prevalência da má oclusão de classe III 

 

A prevalência de más oclusões de classe III de Angle varia muito entre e 

dentro das populações, variando de 0% a 26% (Hardy DK, 2012). As más oclusões 

de pseudo-classe III são predominantemente encontradas nas dentições decídua e 

mista. Em aproximadamente 60% a 70% das mordidas cruzadas anteriores, dos 8 

aos 12 anos de idade, foram classificadas como más oclusões pseudo-classe III (Lin 

JJ, 1985). 

Um estudo excluindo crianças menores de 11 anos de idade constatou que 

as populações do Sudeste dos paises asiáticos (chineses e malasianos) 

evidenciaram a maior taxa de prevalência, cerca de 15,8% (Lew KK, 1993; Soh J, 

2005). Países do médio oriente tiveram uma taxa de prevalência média de 10,2% 

(Behbehani F, 2005), países europeus tiveram uma menor taxa de prevalência, 

cerca de 4,9% (Perillo L, 2010) e a população indiana mostrou o menor valor de 

prevalência, 1,2% (Soh J, 2005). 

A prevalência é de aproximadamente 1 a 5% em individuos caucasianos. 

Em aproximadamente 57% de crianças caucasianas com ortomandibulia ou 

promandibulia mostraram uma deficiência na maxila (Guyer EC, 1986). Em países 

asiáticos como o Japão, os pacientes exibiam base cranial anterior reduzida, um 

ângulo goníaco obtuso e um aumento da altura antero-inferior da face (Masaki F, 

1980). 

 

4-  Diagnóstico da má oclusão de classe III 

 

A idade do paciente, a análise facial (perfil concâvo), a relação entre as 

bases ósseas (cefalometria), a relação molar e o posicionamento dos incisivos 
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(compensações dentárias), são fatores a ter em conta no diagnóstico de uma má 

oclusão de classe III, bem como no estabelecimento de um correto plano de 

tratamento. 

Uma má oclusão de classe III (fig.2 e 3) pode ter origem: dentária, 

esquelética ou postural (pseudo classe III) (Moyers, 1991). 

A má oclusão de etiologia dentária trata-se de uma falsa má oclusão de 

classe III, a má oclusão de origem funcional é uma pseudo classe III e a má oclusão 

de índole esquelética é uma verdadeira má oclusão de classe III. 

Uma oclusão cruzada anterior deve-se a uma inclinação axial anormal de um ou 

mais incisivos maxilares, podendo estes encontrarem-se numa posição mais 

lingualizada (torque negativo) (Marks & Corn, 1992). 

A oclusão cruzada anterior de origem dentária pode ser devida a um desvio 

protrusivo da mandíbula, causado por uma interferência na trajetória normal da 

oclusão, devendo-se esta, normalmente a interferência ou a contatos dentários 

prematuros durante a oclusão cêntrica. Quando isso ocorre, os côndilos deslocam-

se antero-inferiormente, causando assim, uma má oclusão de classe III. Estas 

anomalias são mais fáceis de reconhecer e diagnosticar. Nas classes III de origem 

dentária, a oclusão molar e canina em repouso, é normalmente de classe I, 

transformando-se em classe III quando os dentes ocluem (Marks & Corn, 1992). No 

entanto, torna-se pertinente lembrar que a classe III dentária pode também refletir 

uma relação esquelética de classe III (Filho et al., 1998). Marks & Corn (1992) 

referiam que, para de forma rápida e simples efetuar um diagnóstico diferencial se 

devia explorar a oclusão cruzada anterior, orientando a mandíbula numa posição de 

contato retruído, pois se mesmo assim os incisivos mandibulares alcançassem uma 

posição de topo-a-topo, tratar-se-ia de uma classe III dentária.  

O diagnóstico adequado é a única forma de proporcionar um tratamento 

eficiente, tendo em conta a etiologia da má oclusão. 

Em pacientes com idade compreendida entre os 5 e os 8 anos de idade, 

consegue-se uma movimentação maxilar mais efectiva, e por conseguinte mais 

estável. 

O correto diagnóstico e o tratamento precoce devem ser realizados 

principalmente nos casos em que exista envolvimento do maxilar superior. Quanto 

maior o envolvimento mandibular, pior o prognóstico do tratamento precoce (Silva F, 

1998). 

Nos casos de envolvimento maxilar, a região malar apresenta-se com 

alterações, que se manifesta na maioria das vezes por deficiência do terço médio da 

face. 
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Quanto maior for o grau de compensação dentária numa idade precoce pior 

será o prognóstico de tratamento (Ngan P, 2015). 

O diagnóstico diferencial requer: manipulação da mandíbula, identificação do 

padrão de fechamento mandibular, o valor do ângulo goníaco, o grau de inclinação 

do incisivo inferior, a relação molar, o padrão de hereditariedade e a análise facial. 

Em relação à manipulação da mandíbula, a falsa má oclusão de classe III 

caracteriza-se por apresentar um contato prematuro na região dos incisivos. A 

mandíbula é posicionada anteriormente, procurando alcançar uma relação de 

máxima intercuspidação, possibilitando ao paciente um maior conforto oclusal. Na 

falsa má oclusão de classe III, o ângulo goníaco apresenta-se com características 

de ângulo reto, (com valores aproximados de 120º). Os incisivos inferiores 

encontram-se vestibularizados e com diastemas (IMPA igual ou maior a 95º). Pode-

se também encontrar classe I molar quando se manipula para relação cêntrica. 

Na má oclusão classe III esquelética, o ângulo goníaco é obtuso, 

apresentado variações médias entre 130º a 140º. Os incisivos inferiores encontram-

se geralmente inclinados para lingual (compensados) e apinhados (IMPA inferior a 

95º). Há uma nítida relação molar classe III tanto em MIC como em relação cêntrica. 

O ângulo do perfil facial (formado unindo-se a glabela do tecido mole, o 

ponto subnasal e o pogónio dos tecidos moles) apresenta na classe I valores entre 

os 165º a 175º; na classe II valores menores que 165º e na classe III valores 

superiores a  175º. 

Em relação ao envolvimento maxilar, a participação da maxila no diagnóstico 

da má oclusão de classe III beneficia o prognóstico de tratamento precoce. Desta 

forma, torna-se possível realizar tratamento interceptivo não cirúrgico desde que o 

paciente não apresente síndrome da face longa. Qualquer abordagem não cirúrgica 

indica compensação dentária. 

Sue et al, utilizando a análise cefalométrica de Ricketts, verificaram que 62% 

dos casos de má oclusão de classe III apresentavam retrusão maxilar. Ellis e 

McNamara (Ellis EE, 1984), estudaram a participação da maxila e da mandíbula nas 

más oclusões de classe III, concluindo que: 75% a 77% apresentavam prevalência 

de retrognatismo maxilar; 30,1% retrognatismo maxilar associado com prognatismo 

mandibular; e em apenas 19,2% apresentavam apenas prognatismo mandibular. 
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Figura 2: Má oclusão de classe III. Dentição mista e dentição definitiva. Franchi L. Department of Orthodontics. The University of 
Florence, Italy. 

 
 
 

 
 

Figura 3: Má oclusão de classe III. Franchi L. Department of Orthodontics. The University of Florence, Italy. 
 

               
5- Características morfológicas da má oclusão de classe III 

 

A quantidade de crescimento é significativamente diferente, o pico do 

crescimento mandibular ocorre mais tarde no desenvolvimento e dura mais tempo 

em indivíduos com uma má oclusão de classe III comparativamente a indivíduos 

com uma oclusão dita favorável ou normal. (Bacetti T, 2005). 

As características morfológicas de uma má oclusão esquelética de classe III 
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podem incluir prognatismo mandibular, retrognatismo maxilar ou uma combinação 

de ambas. Estudos transversais revelaram uma prevalência de pacientes de classe 

III com maxila retrusiva, variando entre os 32 e os 63% e dependendo da população 

investigada, etnia e sexo (Otero, 2014). 

Uma má oclusão de classe III pode ser devida a prognatismo mandibular, a 

retrognatismo maxilar, a uma dentição mandibular protrusiva, a uma dentição 

maxilar retrusiva e/ou uma combinação desses componentes (Ellis EE, 1984) (fig.4). 

Tal facto, pode significar que há uma possível heterogeneidade anatómica neste tipo 

de má oclusão, uma vez que tanto a maxila como a mandíbula podem ser afetadas 

no comprimento sagital ou na posição que estabelecem entre ambas.  

Foi relatado que dois terços das más oclusões de classe III esqueléticas são 

devidas a retrognatismo maxilar ou a uma combinação de retrognatismo maxilar e 

prognatismo mandibular (McNamara JA, 1993). 

Embora “classe III” seja um termo que representa uma relação 

anteroposterior entre a maxila e a mandíbula, é importante salientar que a 

discrepância esquelética também pode estar presente na dimensão transversal.  

 

 
Figura 4: Má oclusão de classe III, demonstra a compensação incisiva. Convexidade Facial. Handbook of Orthodontics. 2016 

 

6- Diagnóstico Cefalométrico 

 

Os individuos com má oclusão de classe III apresentam dimensões maxilares 

menores, mas não mais retrusivos do que os indivíduos com má oclusão de classe I. 

As diferenças de tamanho do maxilar superior são estabelecidos precocemente 
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e mantidas até os 16 anos de idade. 

Os pacientes com má oclusão de classe III podem evidenciar maior crescimento 

mandibular anteroposterior e um excessivo crescimento da altura facial inferior 

(Wolff S, 1993). 

 

A- Através da análise Cefalométrica de Ricketts (fig.5) podemos constatar que: 

1- Convexidade Facial: parâmetro que permite a classificação esquelética, através 

da medição linear da distância do Ponto ”A” ao plano facial (Na-Pg). Valores 

negativos são indicadores de classe III esquelética. Este parâmetro é ainda, um fator 

chave para determinar a existência de um problema ortopédico e a extensão da 

anomalia estética.  

2- Profundidade Maxilar: medida pelo ângulo formado pela Linha Na-A com o 

plano de Frankfurt. Localiza a maxila no espaço, no sentido anteroposterior e 

determina se uma classe II ou III óssea é, ou não, consequência de um mau 

posicionamento da maxila no sentido sagital.  

3- Comprimento Anterior do Crânio: indica se uma classe III se deve a uma 

retrusão maxilar por base craniana demasiado pequena. É um fator chave 

condicionante das possibilidades ortopédicas da maxila. Medida linear da distância 

do Ponto CC ao ponto Na.  

4- Profundidade Facial: obtida pelo ângulo formado pelo plano facial (Na-Pg) com 

o plano de Frankfurt. Localiza a mandíbula sagitalmente. Determina se uma classe II 

ou III óssea é ou não, devido a uma má posição da mandíbula.  

5- Comprimento do Corpo Mandibular: indicador do grau de displasia mandibular 

(prognatismo ou retrognatia), no que respeita ao tamanho do corpo da mandíbula, 

medido pela distância do ponto Pm ao ponto Xi (Ricketts, 1960) (Ricketts, 1981) 

(Langlade, 1993) (Vion, 1994) (Silva, 2002). 

 

B- Através da análise Cefalométrica de Witts (fig.6): 

Jacobson et al conceberam a análise cefalométrica de Wits como uma análise 

auxiliar no diagnóstico do grau de severidade das desarmonias entre a maxila e a 

mandíbula no sentido anteroposterior em função das insuficiências anatómicas 

sofridas na leitura do ângulo ANB. O método consiste na projeção perpendicular dos 

pontos A e B da maxila e mandíbula, respectivamente, ao plano oclusal funcional, 

que passa pelo ponto médio da linha de oclusão das cúspides mesio vestibulares 

dos primeiros molares permanentes e pelas cúspides vestibulares dos primeiros pré-

molares. Os pontos de intersecção das duas perpendiculares no plano oclusal são 

chamados AO e BO, respectivamente. 
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Nos casos de classe II esquelética, o ponto BO estará posicionado 

posteriormente ao ponto AO (leitura positiva) e nos casos de classe III esquelética a 

leitura do Wits será negativa, uma vez que o ponto BO estará anteriormente ao 

ponto AO. 

Jacobson et al, acrescentaram que a principal vantagem da análise de Wits é 

superar a falha da leitura do ângulo ANB, o qual avalia a relação entre as bases 

ósseas com a leitura no sentido vertical, e que em sua análise observa-se no sentido 

horizontal e, concomitantemente, evidenciar a necessidade deste relacionamento na 

interpretação de qualquer uma das análises cefalométricas. 

 

        
Figura 5: A. Análise de Rickets, convexidade facial. B. Análise de Witts. 

 

   
 

Figura 6: Análise cefalométrica. Medidas lineares sagital esquerda, Horizontal verdadeira TH, TV vertical verdadeira. Willmann J et 
al, 2018.   
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C- Análise esquelética transversal: 
	

Não há medida numérica exata para a largura ideal da maxila ou da 

mandíbula. Desta forma estabelece-se como valor padrão a largura mandibular 

individual para cada paciente. 

Como o osso basal da mandíbula é incapaz de ser alterado por meios 

ortodônticos convencionais, cabe ao ortodontista normalizar a discrepância presente 

atuando terapeuticamente na maxila.  

Portanto, a diferença de largura entre a maxila e a mandíbula é o principal 

conceito a reter. Uma diferença de 5mm é o objetivo ideal (significando largura 

maxilar - largura mandibular = 5mm). É favorável realizar um tratamento de 

camuflagem dentária quando existe uma diferença esquelética entre 2-5mm. 

Quaisquer diferenças <2mm (o que significa que a maxila tem menor largura 

comparando com o ideal para a mandíbula daquele paciente) podem beneficiar da 

correção por meios ortopédicos, cirúrgicos ou outros, conforme apropriado, tendo 

em conta a particularidade de cada caso (Tamburrino R. et al, 2014) (fig.7). 

Embora seja possível obter uma correta intercuspidação dos dentes 

posteriores na presença de uma desarmonia esquelética, o risco de fazê-lo pode 

conduzir a um potencial comprometimento do periodonto. 

Em discrepâncias leves, os efeitos desse posicionamento dentário podem 

não representar uma preocupação. Enquanto que, em discrepâncias transversais 

severas, uma tentativa de corrigir os torques posteriores e a intercuspidação, à luz 

da desarmonia esquelética não corrigida, pode causar fenestração radicular e perda 

de inserção das peças dentárias. 

Existe um maior risco de perda de tecido periodontal por iatrogenia, 

especialmente para os pacientes que apresentem um biótipo de tecido mais fino. 

Desta forma, a recessão gengival e a perda de inserção podem não surgir até anos 

ou décadas após o tratamento, dependendo de vários fatores, tais como: 

adaptabilidade do paciente, biótipo periodontal ou até mesmo predisposição 

genética (Tamburrino R. et al, 2014). 

Anzilotti e Vanarsdall, sugeriram que os pacientes que apresentavam 

discrepâncias esqueléticas superiores a 5 mm em relação ao ideal evidenciavam um 

maior risco de doença periodontal comparativamente com os pacientes com bases 

esqueléticas idealmente relacionadas. Por outro lado, podem existir também 

associados muitos fatores biológicos, intrínsecos e extrínsecos que conduzem ao 

comprometimento periodontal. 
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Normalmante, as peças dentárias que estão inclinadas para compensar uma 

discrepância esquelética significativa, também podem apresentar alterações 

periodontais. 

  No entanto, não é possível prever quais os pacientes que apresentam menor 

ou maior capacidade adaptativa para estas alterações e que conseguem resistir a 

camuflagens transversais sem atingir o limite periodontal que conduza ao 

comprometimento dentário. De forma a evitar possíveis complicações é necessário 

um adequado planeamento, medindo corretamente e otimizando a dimensão 

transversal esquelética em conjunto com o tratamento ortodôntico, sempre que 

possível (fig.8). 

Quando se observa uma discrepância transversal esquelética, muitas vezes 

se revela por uma mordida cruzada dentária posterior. No entanto, muitas vezes não 

há mordida cruzada dentária posterior, mas sim, compensação dentária que se 

revela pela inclinação dos dentes postero- superiores para vestibular (torque muito 

positivo), e dos dentes postero-inferiores para lingual (torque muito negativo), de 

forma a compensar a desarmonia esquelética (fig.9). 

Assim, é obrigatório para estabelecer um correto diagnóstico esquelético e 

dentário, a análise nos 3 planos do espaço.  

De forma a estabelecer um correto diagnóstico esquelético transversal é 

fundamental  utilizar uma análise cefalométrica, bem como uma análise de modelos 

de estudo, complementado sempre que necessário com meios auxiliares de 

diagnóstico como por exemplo o CBCT.  

 
 

                                
 

Figura 7:  Comparação entre a ideal relação posterior vs presença de discrepância transversal esquelética (Tamburino R et al, 
Periodontal rationale for transverse skeletal normalization 2014) 
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Figura 8: Exemplos de casos não tratados com valores ideais. A diferença esquelética entre os maxilares é de 5mm (Tamburino R et 
al, Periodontal rationale for transverse skeletal normalization 2014) 

 
 

 
 

Figura 9: Exemplo demonstra uma significativa desarmonia esquelética de 7mm (Tamburino R et al, Periodontal rationale for 
transverse skeletal normalization 2014) 
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IV- DIFERENTES ABORDAGENS DE TRATAMENTO PARA UMA MÁ OCLUSÃO 

DE CLASSE III 

 

A- Tratamento da má oclusão pseudo classe III 

 

A má oclusão de pseudo-classe III é caracterizada por uma oclusão cruzada 

anterior causada geralmente por um deslocamento posicional anterior da mandíbula.  

Geralmente verifica-se um posicionamento da mandíbula para a frente, que 

se denomina por má oclusão funcional de classe III. Na maioria dos pacientes, é 

causada pela retroinclinação dos incisivos superiores (Wiedela AP, 2015). 

Frequentemente, há uma relação molar classe I com uma normal aparência 

mandibular e um perfil facial reto, o que disfarça a discrepância esquelética. 

Oclusão cruzada anterior e uma leve má oclusão de classe III esquelética, 

em dentição mista, pode ser corrigida através da utilização de uma variedade de 

abordagens de tratamento, incluindo aparelhos removíveis, aparelhos fixos parciais 

ou aparelhos ortopédicos. A correção da oclusão cruzada anterior deve ser realizada 

assim que é detetada de forma a maximizar os efeitos ortopédicos e a estabilidade 

do tratamento precoce (Anderson I, 2009). 

A abordagem de tratamento da oclusão cruzada anterior aumenta o 

perímetro do arco maxilar oferecendo mais espaço para a erupção dos caninos e 

dos pré-molares. As mordidas cruzadas anteriores não tratadas estão 

frequentemente associadas a uma variedade de complicações, como recessão 

gengival dos incisivos mandibulares, desgaste incisal e agravamento do padrão de 

crescimento. 

Os aparelhos funcionais removíveis, como por exemplo o aparelho de 

Frankel III, podem ser uma alternativa para o tratamento destas más oclusões, uma 

vez que permitem a erupção dos molares maxilares, mantendo os molares 

mandibulares na posição correta, conduzindo assim a uma rotação do plano oclusal 

e consequente tratamento da má oclusão (Ngan P, 1996).  

Por outro lado, a protração maxilar que é conseguida com recurso a outro 

tipo de aparatologia funcional removível, como a máscara facial, cria uma rotação 

anti-horária da maxila e uma rotação no sentido horário da mandíbula, resultando 

geralmente num aumento da altura inferior da face (Ngan P, 1996; Hagg U, 2003). 

Assim sendo esta abordagem é mais indicada a ser utilizada em pacientes com uma 

má oclusão de classe III. 

Em pacientes jovens com oclusão cruzada anterior, melhores resultados são 

atingidos com a associação de um protocolo de expansão e de protração maxilar. 



Tratamento precoce da má oclusão de classe III com máscara facial: ancoragem dentária versus ancoragem esquelética                           2017/2019             

	

	 17	

Esta abordagem promove a estabilidade ortopédica e o movimento da maxila 

antero-inferior (Haas AJ, 1970).  

Em 84% dos pacientes, a auto-correção pode ser esperada sem 

necessidade de utilização de qualquer outro aparelho (Ngan P, 2015). 

A associação de um protocolo de expansão maxilar e de aparelhos fixos 

melhora o perímetro do arco, reduzindo o número de extrações em pacientes com 

apinhamento.  

 

B- Tratamento da má oclusão de classe III: Protração maxilar através da 

utilização da máscara facial 

 

O princípio da protração maxilar é a aplicação de uma força dirigida 

anteriormente às suturas circunmaxilares que ainda estão em formação em idade 

precoce, estimulando assim a aposição óssea nessas áreas de sutura (fig. 10). 

        
Figura 10: A. Imagem 3D pré-tratamento. B. Imagem 3D pós-tratamento, após expansão esquelética, demonstra a 

desarticulação das suturas circunmaxilares e o impacto nas estrururas adjacentes. Ngan	P	et	al.	AJO-DO,	2015. 

 

Um dispositivo dentário fixo aos dentes maxilares é o ponto de aplicação da 

força e a fronte e o mento (fig.11) são as fontes de ancoragem para a protração 

maxilar, recorrendo à utilização da máscara facial (Ngan P, 2015).  
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Figura 11: Máscara Facial. A. Vista Frontal. B. Vista Lateral. Baccetti T et al, 1998. 

 

A máscara facial é um aparelho ortopédico que utiliza forças extra-orais 

elásticas de tração pesadas e intermitentes no sentido sagital com o fim de obter um 

aumento do crescimento do maxilar superior. 

Em relação às forças utilizadas para promover o deslocamento maxilar 

anterior de forma eficaz, Haas, citado por Alcan et al em 2000, afirmava que para 

ser possível obter forças ortopédicas era necessário utilizar forças superiores a 1 

libra ou seja 454 gramas. Nanda, Cozzani, Hickham e Roberts e Subtelny 

aconselham a aplicação de forças que variam entre as 500 e as 1000 gramas (Alcan 

et al, 2000). Quanto ao tempo, alguns estudos revelam um mínimo de 14 horas de 

utilização diária. No entanto, Nanda e McNamara referem que uma utilização diária 

a tempo inteiro, ou seja, durante 24 horas favorece um melhor resultado ortopédico, 

com maior quantidade de protracção maxilar e obtenção de resultados mais 

rápidos.(Alcan et al, 2000). 

Há diversos tipos de máscaras faciais pré-fabricadas tais como: a máscara 

de delaire, a máscara de petit e a mentoneira de Hickham com ganchos (fig.12). 

Existe também uma máscara idealizada por Turley e confeccionada individualmente 

por meio de moldagem da face do paciente. 
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Figura 12: a. Máscara facial de Delaire; b. Mascara modificada por Petit; c: Mentoneira 

 

Os efeitos da protração maxilar incluem um movimento anterior da maxila e 

das peças dentárias, que é acompanhada de rotação anti-horária, de inclinação 

lingual dos dentes mandibulares e de rotação horária da mandíbula, fazendo com 

que o mento se mova postero-inferiormente. Assim, a altura facial antero-inferior 

aumenta enquanto a sobremordida diminui (Masaki F, 1980; Wiedela AP, 2015). 

Estes efeitos tendem a transformar uma má oclusão de classe III em uma má 

oclusão de classe I e a produzir um efeito esquelético desejável em um curto espaço 

de tempo (Baccetti T, 1998).  

O maxilar tem um centro de resistência localizado na área postero-superior 

da sutura zigomático-maxilar. Quando se instala um aparelho para tração, este 

centro de resistência é deslocado ao nível das raízes dos pré-molares. 

Se o vetor da força for aplicado ao centro de resistência ocorrerá um 

movimento combinado de translação e rotação.  

O biótipo facial, em conjunto com a idade e o sexo, permite identificar o tipo 

de paciente e sugere nos um esquema básico de tratamento, indica-nos a conduta 

mecânica a seguir e alerta-nos sobre os procedimentos que podem prejudicar cada 

padrão facial. 

São vários os autores que recomendam utilizar a máscara facial por um 

período de 12 a 16 horas por dia durante 9 a 12 meses (Heymann G, 2009). A 

máscara deve ser utilizada de forma activa até à obtenção de um valor da 

sobremordida horizontal positivo.  

No entanto, é necessário ter em conta que a aplicação indireta da força limita 

o potencial de mudança ortopédica e inevitavelmente provoca movimentos dentários 

indesejáveis, como o movimento mesial e extrusivo dos molares maxilares e por 

outro lado a proinclinação dos incisivos superiores (Arman A, 2006). 

Assim, há necessidade de uma ancoragem estável para transferir essa força 

diretamente para as suturas circunmaxilares, eliminando os efeitos dentários 

indesejáveis e obtendo os principais efeitos esqueléticos (Arman A, 2006).  

As trações devem ser interrrompidas lentamente, de forma a obter resultados 
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mais estáveis.  Quando se pretende remover a máscara facial, deve-se reduzir o 

tempo de utilização da mesma, sem diminuir a intensidade da força. 

McNamara JR (1987) e Turley (1988) recomendam a sobrecorrecção da 

sobremordida horizontal em aproximadamente 2 a 4 mm e a contenção durante 3 a 

6 meses com a utilização de um aparelho de utilização nocturna. 

O melhor prognóstico de tratamento ocorre quando se trata de paciente 

classe III, com deficiência maxilar, mandíbula bem posicionada e altura facial 

anterior diminuída. 

 

Má oclusão classe III, Perfil Dolicofacial 

 

Um paciente com má oclusão de classe III e dolicofacial, pode apresentar 

tendência a uma mordida aberta, crescimento mandibular exagerado e altura facial 

inferior extremamente aumentada (fig.13). 

                              
Figura 13: Paciente com má oclusão de classe III, dolicofacial. Handbook of Orthodontics. Martyn Cobourne and Andrew 

DiBiase. 2016 

 

Nestes pacientes antes de preconizar uma abordagem de tratamento que 

envolva a utilização da máscara, deve-se realizar uma avaliação do padrão 

respiratório e fonoaudiológico, já que normalmente neste biótipo esses factores 

encontram-se alterados contribuindo para uma localização anormal ou incorreta da 

língua. 

Devem-se evitar quaisquer movimentos de tipo extrusivo. Se possível evitar 

a utilização de aparelhos que aumentem a altura facial. É importante ter em conta 

que o padrão muscular destes pacientes é fraco. Assim, o gancho para a colocação 

de elásticos do aparelho deve-se localizar ao nível dos caninos, o mais 
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anteriormente possível e a direção da tração elástica deve ser em ângulo inferior, de 

forma a obtermos um movimento que permitirá encerrar a mordida.  

 

Má oclusão classe III, Perfil mesofacial 

 

Neste tipo de pacientes deve utilizar-se um esquema de tratamento clássico 

com valores de tração elástica entre os 20º e os 25º. 

A inserção dos elásticos nos ganchos do aparelho maxilar deve localizar-se 

ao nível dos pré-molares (fig. 14).  

 

Figura 14: Inserção dos elásticos na máscara facial 

 
Estudos de Staggeres et al, indicam que essa angulação, permite que o vetor 

da força passe num ponto muito próximo do centro de resistência, obtendo-se assim 

um movimento predominantemente de translação.  Este tipo de protração é utilizado 

quando se verifica uma sobremordida vertical normal e quando as proporções 

verticais também apresentam valores ditos normais/padrão. 

 

Má oclusão classe III, Perfil braquifacial (com crescimento horizontal) 

 

Este padrão é característico de anomalias de classe III com crescimento 

mandibular exagerado, insuficiente desenvolvimento do maxilar superior e uma 

rotação mandibular anterior que contribui para uma altura antero-inferior diminuída 

(fig.15). 

Estes pacientes apresentam um padrão muscular muito desenvolvido. 

O gancho do disjuntor maxilar, deve situar-se na região molar e a força de 

tração deve ser direccionada para cima, de forma a possibilitar a extrusão dos 

molares e por conseguinte o aumento da altura facial inferior, produzindo assim uma 

rotação posterior da mandíbula. 
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Figura 15: Paciente com má oclusão de classe III, braquifacial. Handbook of Orthodontics. Martyn Cobourne and Andrew 

DiBiase. 2016 

 

C- Tratamento de má oclusão de classe III: Com ancoragem dentária e 

máscara facial 

 

Existem autores que fundamentam que se a expansão maxilar for realizada 

antes do movimento de protração,  a protração será mais eficaz (Baik, 1995) 

Por outro lado, existem autores que referem que não existe nenhuma 

diferença no movimento de protração maxilar em pacientes submetidos previamente 

a expansão maxilar, quando comparados com pacientes que não realizaram 

primariamente expansão da maxila. (Vaughn et al., 2005)  

A correção da hipoplasia maxilar durante o crescimento por protração maxilar 

ortopédica foi inicialmente descrita por Delaire na década de 1970 (Delaire J, 1971). 

As principais desvantagens da terapia com máscara facial de Delaire eram: 

incumprimento de uso devido a desconforto, compensação dentoalveolar e rotação 

mandibular no sentido horário (Baccetti T, 1998). 

Haas (Haas AJ, 1970), relatou que a expansão maxilar isolada, 

frequentemente provocava um avanço maxilar e uma rotação postero-inferior da 

mandíbula. Por outro lado, Haas demonstrou que seria possível a correção de leves 

más oclusões de classe III, utilizando elásticos de classe III associados a um 

protocolo de expansão palatina.  

Nos anos 70, vários estudos de primatas contribuíram para a compreensão 

dos efeitos anatômicos das forças de protração contínuas para o maxilar (Dellinger 

EL, 1973). 

Facilmente se verifica que para além dos movimentos dentários e 
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esqueléticos, alterações ortopédicas à distância na maxila também são produzidas. 

Nos anos 90, vários estudos científicos esclareceram os efeitos da protração 

maxilar na correção de uma má oclusão de classe III com deficiência maxilar (Ngan 

P, 2015), envolvendo movimento anterior da maxila e rotação postero-inferior da 

mandíbula, proinclinação dos incisivos superiores e retroinclinação dos incisivos 

inferiores.  

Tem se verificado também que este tipo de tratamento produz um aumento 

significativo no volume das vias aéreas superiores (Yilmaz BS, 2014). 

No entanto, até ao momento, há uma falta de conhecimento sobre os efeitos 

comparativos da protração maxilar com ou sem ancoragem esquelética.  

Existem já alguns estudos que nos permitem avaliar e comparar quais os 

efeitos da protração maxilar sobre os tecidos esquelético, dentoalveolar e partes 

moles com recurso à utilização de miniplacas e elásticos intermaxilares 

comparativamente à terapia convencional com a utilização da máscara facial (fig. 

36).  

A disjunção maxilar, tem sido defendida como um tratamento quase de rotina 

antes da utilização da máscara facial, na correção da má oclusão de classe III, 

mesmo na ausência de constrição maxilar. 

Um aparelho de expansão permite expandir uma maxila atrésica, corrigir uma 

oclusão cruzada posterior e aumentar o comprimento da arcada. 

Além disso, um aparelho de disjunção maxilar (fig. 16 e 17) pode permitir 

desarticular as suturas circunmaxilares de forma a facilitar o movimento anterior da 

maxila através da utilização da máscara facial e por conseguinte levar à descida e 

avanço do movimento do ponto A em aproximadamente 1 mm. 

 

Figura 16: Reconstrução tridimensional oclusal da maxila a partir de tomografia computadorizada, demonstrando a sutura mediana 
fechada 
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Figura 17: Reconstrução tridimensional oclusal da maxila a partir de tomografia computadorizada, demonstrando a sutura mediana 
aberta. 

 

Contudo existem desvantagens ao utilizar um aparelho/ disjuntor (fig. 18 e 19) 

com ancoragem dentária como se pode verificar pela perda de ancoragem posterior 

dos molares e proinclinação dos incisivos superiores. 

É importante ter em conta que existe perda de eficácia do movimento de 

protração maxilar com máscara facial (fig. 20) com o aumento da idade. Quanto 

mais cedo se iniciar a terapia maior é o efeito ortopédico produzido. Quanto mais 

tarde, maior é o efeito dentário. 

 

 
Figura 18: Disjuntor McNamara com hooks vestibulares. Baccetti T et al, 1998. 
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a. 

b.  
                                                                     Figura 19: a. Disjuntor hyrax; b. Disjuntor Haas  

 

 

  
Figura 20: Disjuntor + Máscara Facial. Franchi L. Department of Orthodontics. The University of Florence, Italy. 

 

D- Tratamento de má oclusão de classe III: Com ancoragem esquelética e 

máscara facial 

 

De forma a minimizar os efeitos indesejáveis de um protocolo de tratamento 

para as más oclusões de classe III com ancoragem dentária, têm sido descritas 

várias formas de ancoragem esquelética no tratamento dessas mesmas más 

oclusões. 

Assim sendo, Cevidanes et al (Cevidanes L, 2010) introduziram um protocolo 

de protração maxilar com ancoragem óssea, que conduziu a um avanço maxilar 

significativamente maior do que a rápida expansão palatina, concomitantemente 
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com a utilização da máscara facial. As alterações sagitais mandibulares são 

semelhantes e igualmente satisfatórias, enquanto que as alterações verticais são 

mais facilmente controladas pela protração maxilar com ancoragem óssea. 

Outro aspecto favorável do protocolo de protração maxilar com ancoragem 

óssea é a falta de rotação no sentido horário da mandíbula e a retroinclinação dos 

incisivos inferiores (Carlson C, 2015). 

O disjuntor esquelético maxilar (fig. 19) promove a desarticulação de todas 

as suturas perimaxilares, provocando impacto em todas as estruturas circundantes 

da maxila. 

Os disjuntores permitem a abertura da sutura palatina mediana (fig.21) e o 

envolvimento de outras suturas faciais, como as suturas fronto-nasal, zigomático-

maxilar e zigomático-temporal. Esses efeitos são considerados como resultados 

ortopédicos da expansão. 

                                       
Figura 21: Expansão maxilar- vista oclusal 

 

Quando se combina uma máscara facial com um disjuntor esquelético a força 

de protração move a maxila, e por isso a magnitude e a velocidade de protração 

excede os resultados relatados anteriormente com a abordagem de protração 

convencional, com disjuntor dentário (Moon W, 2014). 

Wu et al (Wu KW, 2015), sugeriram que movimentos dentários adversos 

associados a dispositivos de ancoragem dentária são largamente menorizados 

porque a expansão e protração da maxila com o disjuntor de ancoragem 

esquelética, promove diretamente o contacto direto entre as superficies ósseas. 

O movimento dentário é produzido aquando da expansão e protração da 

maxila, que é associada à rotação no sentido horário da mandíbula, especialmente 

em pacientes dolicofaciais. O disjuntor maxilar com ancoragem esquelética em, 

combinação com a máscara facial, pretende minimizar esses efeitos adversos e é 

recomendado para pacientes dolicofaciais. 

Os efeitos colaterais dentoalveolares são assim eliminados, como se verifica 
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por uma diminuição na dimensão vertical da face. 

Contudo, uma grande desvantagem deste protocolo passa pela necessidade 

de colocação cirúrgica e remoção das placas ósseas. 

A utilização de dispositivos de ancoragem temporária, como microimplantes 

para ancoragem, abriram uma variedade de opções para o tratamento de pacientes 

com má oclusão de classe III. 

A utilização de dispositivos de ancoragem temporários (TADs) em ortodontia 

tem aumentado nos últimos anos. Um tipo de TAD (uma modificação de miniplaca 

de titânio frequentemente utilizada em cirurgia ortognática para osteotomia ou 

fixação da fratura) tem sido utilizado com sucesso como um dispositivo de 

ancoragem esquelética com várias aplicações ortodônticas. 

O disjuntor esquelético maxilar e a máscara facial fornecem resultados mais 

satisfatórios, mas exigem pacientes extremamente dedicados. A utilização de placas 

ósseas requer menos cooperação por parte do paciente, contudo são necessárias 

abordagens cirúrgicas (Sar Ç, 2009) (fig.22). 

                
Figura 22: Aplicação de miniplacas na mandíbula. Elnagar M et al. 2016 

 

O sucesso depende do aconselhamento adequado pré-cirúrgico do paciente, 

da técnica cirúrgica minimamente invasiva, das corretas instruções pós-cirúrgicas e 

do acompanhamento ortodôntico (Angle Orthod, 2011). 

Foram propostas técnicas de ancoragem esquelética não cirúrgicas para a 

mandíbula e a aplicação de forças elásticas ortopédicas com o disjuntor esquelético 

maxilar preconizado por Moon (fig.23 e 24) (Machado AW, 2013) na Conferência 

Mundial sobre Ortodontia de Implantes em 2011, em Verona, Itália. Três estudos in 

vitro sobre o desenvolvimento de microimplantes autoperfurantes e auto-

atarraxantes para forças ortopédicas foram relatados recentemente por Hong et al 

(Hong C, 2011) e Song et al, (Song HN, 2013) e os resultados demostraram ser 

promissores. 
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Figura 23: Hirax híbrido. Antes e após a expansão maxilar. 

 

                       
Figura 24: A e B. Diagrama esquemático demonstrando o movimento do segmento maxilar com a utilização de um distrator intra-
oral. C e D Fotografias que demosntram as alterações ocorridas nos segmentos maxilares depois de utilizado o distrator intra oral.  

Ngan P et al. AJO-DO, 2015. 

 

E-  Tratamento de camuflagem da má oclusão de classe III 

 

A escolha entre um tratamento de camuflagem e cirurgia ortognática 

continua a ser um desafio para a especialidade. 

Durante o planeamento destes casos, deve-se ter em conta diversos 

parâmetros, tais como o compromisso estético, a posição e a angulação 

anteroposterior dos incisivos superiores e inferiores e a espessura da sínfise 

mandibular. Tendo em conta estes factores, pode-se determinar se existe 

possibilidade de camuflagem da classe III esquelética ou não. 

Tratamento com elásticos de classe III podem afetar inadvertidamente a 

inclinação do plano oclusal, a relação interincisal e a articulação tempôromandibular. 
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Estes efeitos colaterais indesejáveis podem produzir uma rotação da mandíbula 

postero-inferiormente, uma proinclinação dos incisivos maxilares e uma extrusão 

dos molares superiores. Estas alterações podem levar a um perfil estético 

desagradável e a uma instabilidade a longo prazo (Hino CT, 2013). 

A exodontia dos dentes inferiores é ocasionalmente indicada para pacientes 

com má oclusão de classe III moderada e pode incluir a extração dos primeiros pré-

molares ou de um incisivo. A exodontia de um incisivo inferior é ocasionalmente 

indicada para pacientes com mordida cruzada ou com um relacionamento incisivo 

de topo a topo. A decisão é determinada por fatores como: a gravidade de 

apinhamento dentário anterior no arco mandibular, pela discrepância de Bolton e por 

valores de trespasse horizontal e trespasse vertical (Ngan P, 2015). 

 

F- Tratamento Cirúrgico da má oclusão de classe III 

 

Pacientes com má oclusão de classe III com indicação para abordagem 

cirúrgica apresentam normalmente uma base craniana anterior e posterior curta, um 

ângulo menor e um comprimento maxilar menor e uma posição e um comprimento 

mandibular mais longo. Além do mais, esses pacientes geralmente exibem um 

aumento na altura facial inferior e um maior ângulo goníaco, incisivos maxilares 

protuídos, incisivos mandibulares verticais e um lábio superior retruído (fig.25). 

                       
Figura 25: Em preparação para cirurgia ortognática. A vermelho o resultado pós-cirurgico. Orthodontics, current 

principles and techniques, Graber, Vanarsdall, Vig, Huang. 2012 

 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) pode ser utilizada 

para entender melhor a morfologia cirúrgica deste tipo de pacientes. 
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A mandíbula pode ser movida antero ou posteriormente, rodada e movida 

anteriormente para baixo para aumentar a altura do plano e a face antero-inferior. 

Pode ser comprimida anteriormente mas alargada apenas com distração 

osteogênica. Em pacientes com vias aéreas comprometidas, o recuo mandibular, às 

vezes, pode diminuir ainda mais a via aérea. A osteotomia subapical segmentar 

pode ser considerada para estes pacientes (Epker BN, 1975). 

Por outro lado, a maxila pode ser movida superiormente e para a frente com 

excelente estabilidade. 

No tratamento de pacientes com uma má oclusão de classe III, em cerca de 

80% dos pacientes a maxila permanence onde foi colocada e com muito pouca 

tendência para grandes recidivas (4mm ou mais). Com fixação rígida, a combinação 

de avanço maxilar e recuo mandibular é aceitavelmente estável (Ngan P, 2015).  

 

G- Novas abordagens de tratamento para a má oclusão de classe III 

 

1. Aparelho de disjunção palatina com fixação esquelética através de 

microimplantes + aparelho de protração maxilar, máscara facial 

 

2. Aparelho de disjunção palatina com fixação esquelética através de 

microimplantes + mentoplate (miniplacas na região dos caninos inferiores) + 

mecânica com elásticos de classe III fixos a miniplacas maxilares (fig. 34 A e B) 

 

A protração maxilar realizada através de miniplacas, conforme descrito por 

Clerck, mostrou efeitos esqueléticos desejáveis no final da dentição permanente 

mista ou precoce (De Clerck H, 2010) (fig. 26). 

                              
Figura 26: Miniplaca superior é fixa por três parafusos monocorticais na crista infrazigomática; miniplaca inferior com dois parafusos 

colocados entre o incisivo lateral e o canino (Clerck E, 2011) 
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O mentoplate (fig.27), é um sistema que inclui uma placa de titânio que é 

colocada na superfície óssea da mandíbula através de parafusos auto-perfurantes. 

O médico dentista coloca a placa titânio na região do mento sob anestesia local 

(Wilmes B, 2011). 

O mentoplate é inserido na região subapical dos incisivos inferiores (fig. 28), 

não sendo necessária a erupção dos caninos definitivos, o que permite um início 

mais precoce de tratamento (Wilmes B, 2011). Atualmente, não é muito claro se o 

início precoce ou tardio do tratamento utilizando apenas dispositivos de protração de 

origem óssea, é o mais eficaz. 

                                      
Figura 27: A- Mentoplate, com extensões. B- Biomecânica gerada pela combinação de um disjuntor maxilar com o     

sistema do mentoplate, força gerada pelos elásticos de classe III e transferida para as estruturas da maxila e da mandíbula. 

                             
Figura 28: Fixação do mentoplate com 4 parafusos subapicais 

 

O efeito esquelético na maxila parece ser melhorado se as forças 

ortopédicas forem aplicadas diretamente no osso maxilar com a ajuda de 

ancoragem esquelética, ao invés da utilização de aparelhos com ancoragem 

dentária (Cevidanes L, 2010) (fig. 36). 

Além disso, uma redução dos efeitos colaterais dentários pode ser 

observada. Os efeitos colaterais habituais que ocorrem durante a protração com 

aparelhos de ancoragem dentária como a proinclinação dos incisivos, a perda de 
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espaço para os caninos e a migração mesial dos molares não foram observados 

quando utilizados aparelhos de ancoragem esquelética. 

Portanto, a maioria da correção da sobremordida horizontal observável foi 

devido a alterações esqueléticas favoráveis em vez de compensação dentoalveolar 

(Cevidanes L, 2010). 

Para que ocorra o movimento de protração da maxila, são necessárias  

forças pesadas de 400gr (ou mais); por outro lado com recurso à utilização de 

máscara facial são recomendadas forças de 1500 gr, para permitir o efeito 

ortopédico desejável (Kim J, 1999). Concluímos então que, em protocolos de pura 

protração com ancoragem óssea, forças mais leves são recomendadas. De Clerck, 

utilizou uma força inicial de 100 gr, que foi aumentando gradualmente para 250 gr, 

com um desgaste progressivo dos elásticos de classe III utilizados.  

Os elásticos intraorais podem ser utilizados durante longos períodos de 

tempo sem afetar a aparência facial, podendo ser a chave para aumentar quer a 

cooperação quer a adesão por parte do paciente (fig. 29).  

                 
 

Figura 29: Aplicação de elásticos de classe III desde as miniplacas infrazigomáticas na maxila às miniplacas 
sinfisárias da mandíbula. Vista lateral e vista frontal. Elnagar M et al. 2016 

 

Por outro lado, em relação ao tempo de utilização dos aparelhos, também 

este é substancialmente reduzido quando é utilizada uma abordagem de tratamento 

com recurso a elásticos intermaxilares (Ngan P, 2015). 

Uma análise do tempo de utilização revelou um tempo médio de uso da 

máscara facial de 14h diárias (Shanker S, 1996); em contrapartida, uma medição 

objetiva do tempo de uso mostrou um tempo médio de utilização dos elásticos 

intermaxilares de apenas  9 horas por dia (Shanker S, 1996). 

Aparentemente, o recurso à utilização de forças pesadas quando são 

utilizadas formas de tratamento que envolvam recurso a máscara facial, resultam em 

tempos de uso limitados. Em contraste, dispositivos ancorados esqueleticamente 

podem ser utilizados por um longo período de tempo durante o dia, produzindo 

assim um efeito esquelético comparável com valores de força mais baixos.  

Na análise das medidas cefalométricas verticais, verificou-se uma abertura 
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significativa do ângulo interbase (ML-NL), causada principalmente por uma rotação 

posterior da mandíbula no grupo que utilizou uma abordagem de tratamento com 

recurso à utilização de máscara facial. Ou seja, o ponto B foi efetivamente movido 

postero-inferiormente, o que pode ser devido ao efeito mentoneira causado pela 

máscara facial (Sugawara J, 1990). Consequentemente, o efeito esquelético sobre a 

mandíbula é mais de natureza vertical, descrita por uma rotação posterior da 

mesma. Em contraste, o ponto B permanence mais estável quando utilizado um 

protocolo de tratamento com recurso a miniplacas e elásticos intermaxilares, 

verificando-se também uma diminuição do valor do ângulo gonial, que pode ser 

devido a mudanças na direção do côndilo e no crescimento do ramo mandibular (De 

Clerck H, 2012). 

  Estes achados foram consistentes com os de Cevidanes e outros autores, 

que relataram maior controlo vertical e menor abertura de rotação da mandíbula ao 

aplicar forças para as placas ancoradas esqueleticamente (Elnagar MH, 2017).  

Estes resultados representam uma observação a curto prazo e apresentam 

limitações inerentes a um estudo retrospectivo. Assim sendo são necessários mais 

estudos de forma a se obterem conclusões a longo prazo destas modalidades de 

tratamentos. 

Ambas as opções de tratamento atingem taxas comparáveis de protração 

maxilar, sem efeitos colaterais dentoalveolares. 

O mentoplate pode ser inserido antes da erupção dos caninos inferiores, 

permitindo um início precoce de tratamento da má oclusão de classe III. E assim a 

necessidade de utilizar uma máscara é diminuída. Por isso, esta forma de 

tratamento pode ser uma alternativa, caso os pacientes recusem a utilização da 

máscara facial (fig.30). 

       
Figura 30: a. Paciente a utilizar a máscara facial; b. Paciente a utilizar mentoplate 

 

Ancoragem esquelética com placas sinfisárias na mandíbula proporcionam 

maior controlo vertical e pode ser o tratamento de escolha em pacientes 

dolicofaciais. 

Contudo, verificam-se possíveis complicações no que diz respeito  à 
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utilização de miniplacas, como a mobilidade e a inflamação durante o movimento de 

protração.  
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V- DISCUSSÃO 

 

O tratamento da má oclusão de classe III deve ser realizado assim que esta 

seja diagnosticada de forma a evitar que se torne permanente. Quanto mais precoce 

for o início do tratamento mais rápidos e estáveis serão os resultados (Ngan P, 

2015). 

A selecção do tipo de tratamento mais apropriado depende principalmente da 

quantidade de restrição do crescimento maxilar.  

O tratamento da má oclusão de classe III esquelética pressupõe uma 

combinação de alterações esqueléticas e dentárias.  

As alterações esqueléticas traduzem-se, sobretudo, no movimento anterior e 

vertical do maxilar superior (Gallagher RW et al, 1998).  

Vários disjuntores do palato têm sido desenvolvidos, independentemente 

pelos investigadores, variando de forma e de protocolos de ativação. 

Muitos investigadores têm vindo a utilizar aparelhos de expansão maxilar 

combinados com máscara facial de protração para produzir perturbação no sistema 

sutural (McNamara JA, 1987; Ngan P,1996). Entretanto, outros pesquisadores 

relataram que a terapia com máscara facial pode alcançar quantidades de protração 

maxilar semelhantes, com ou sem expansão maxilar (Kim JH, 1999; Vaughn GA, 

2005).  

Carlson et al (Carlson C, 2015), relataram a expansão de estruturas 

circundantes, quando é utilizado um tipo particular de disjuntor com microimplantes, 

que proporcione uma expansão palatina rápida. 

Ao utilizar um disjuntor esquelético maxilar, ocorre desarticulação das 

suturas circunmaxilares. 

Quando um disjuntor esquelético maxilar é combinado com protração maxilar 

utilizando para isso uma máscara facial, ocorrem as seguintes mudanças: a 

magnitude da protração maxilar é muito maior comparativamente à abordagem 

convencional com ancoragem dentária; a protração maxilar para pacientes no início 

da adolescência também é possível; alterações dentoalveolares indesejadas, como 

proinclinação dos incisivos superiores não é tão notória e, em alguns pacientes, as 

compensações dentárias são corrigidas e o relacionamento esquelético é 

melhorado. 

A aplicação direta da força no osso zigomático da maxila, utilizando 

dispositivos com ancoragem óssea promove maior avanço maxilar do que a 

máscara facial associada a um aparelho de rápida expansão maxilar com 

ancoragem dentária (Clerk E, 2011). 
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Por outro lado é importante frisar que existe uma alternativa à habitual 

máscara facial como é o caso da utilização de elásticos intermaxilares.  

Um tratamento alternativo com elásticos intermaxilares e meios de 

ancoragem temporários tem vindo a ser estudado numa tentativa de obtenção de 

alterações esqueléticas equivalentes sem os efeitos dentoalveolares secundários. 

(Clerck et al, 2009). A máscara facial é mais volumosa e menos tolerável do que os 

elásticos; portanto, maior adesão do paciente pode ser obtida (Hino CT, 2013). 

Um estudo recente de Clerck et al, demonstra a utilização de miniplacas de 

titânio modificadas e elásticos intermaxilares de utilização diária (24h) para correção 

de classes III esqueléticas com obtenção de protração maxilar e sem expressão dos 

efeitos dentoalveolares indesejáveis obtidos com máscara facial (Heymann et al, 

2010).	
Por outro lado, o tratamento para as más oclusões de classe III utilizando um 

dispositivo de ancoragem esquelética associada à utilização de máscara facial (fig. 

31) pode ser o tratamento de escolha para pacientes jovens, antes da erupção dos 

caninos mandibulares (para evitar danos no desenvolvimento dos germéns dentários 

aquando da colocação dos dispositivos) ou para pacientes onde já erupcionaram os 

incisivos centrais inferiores mandibulares, ou por outro lado, em pacientes 

dolicofaciais Heymann et al, 2010).	
Contudo existem desvantagens no protocolo de tratamento recorrendo à 

ancoragem esquelética, uma vez que são necessários procedimentos cirúrgicos 

para a inserção e remoção das placas de ancoragem, o que torna o procedimento 

mais invasivo, e por outro lado também mais dispendioso. 

Uma vez que existe falta de seguimento a longo prazo após o tratamento, 

são necessários mais estudos que permitam avaliar a estabilidade pós-puberal dos 

dois protocolos para o tratamento das más oclusões de classe III (Sar Ç, 2011),  

Aparentemente, a alteração esquelética favorável observada a longo prazo é 

devida quase inteiramente à correção ortopédica alcançada durante a expansão 

palatina rápida com a utilização da máscara facial. 

Durante o período de pós-tratamento que inclui o crescimento puberal, o 

crescimento craniofacial nos pacientes submetidos a rápida expansão palatina com 

máscara facial é semelhante aos paciente de classe III não tratados. 

Os autores recomendaram uma hipercorreção agressiva da má oclusão 

esquelética de classe III, mesmo em direção a uma relação oclusal de classe II; isso 

parece ser aconselhável, com o estabelecimento de um trespasse vertical positivo e 

de um trespasse horizontal, relações estas essenciais para a estabilidade a longo 

prazo do resultado do tratamento. 



Tratamento precoce da má oclusão de classe III com máscara facial: ancoragem dentária versus ancoragem esquelética                           2017/2019             

	

	 37	

Com a terapia da máscara facial convencional com ancoragem dentária uma 

grande parte da força é dissipada para a área do ligamento periodontal (Kircelli BH, 

2008). Além disso, a aplicação da força ortopédica através dos dentes resulta em 

alterações dentoalveolares indesejadas, como a extrusão e o movimento mesial dos 

molares superiores, a proinclinação dos incisivos superiores e a retroinclinação do 

incisivos inferiores (Baccetti T, 1998; Gu Y, 2000).  

Existe um risco potencial de que um terço destes pacientes possam ser 

fortes candidatos a cirurgia ortognática mais tarde devido a um padrão de 

crescimento desfavorável.  
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VI- CONCLUSÕES 

 

 

O tratamento de uma má oclusão de classe III esquelética é um dos grandes 

desafios na ortodontia.  

O principal objetivo do tratamento precoce da má oclusão de classe III de 

pacientes com retrognatismo maxilar é alcançar a protração maxilar e a restrição do 

crescimento da mandíbula sem efeitos colaterais indesejáveis, tais como migração 

mesial da dentição superior e alterações esqueléticas verticais desfavoráveis. 

Nos tempos atuais uma nova geração de disjuntores de rápida expansão 

palatina incorporando microimplantes têm sido utilizados. 

Durante o planeamento destes casos, devemos ter em conta diversos 

parâmetros tais como o compromisso estético, a posição e a angulação 

anteroposterior dos incisivos superiores e inferiores e a espessura da sínfise 

mandibular. Considerando estes factores podemos determinar se existe 

possibilidade de camuflagem da classe III esquelética ou não. 

Num protocolo de protração maxilar com ancoragem dentária a força é 

transmitida indirectamente para a maxila e assim são produzidos efeitos 

indesejáveis, como a rotação anterior da maxila, a proinclinação dos incisivos 

superiores, a extrusão dos molares superiores e consequentemente a sua 

mesialização. Portanto, para que a força seja transmitida diretamente para as 

suturas circunmaxilares e assim potenciar os efeitos esqueléticos desejáveis 

eliminando os movimentos dentários indesejáveis é necessário estabelecer um 

protocolo de tratamento com ancoragem esquelética ao invés de um protocolo de 

tratamento com ancoragem dentária. 

O tratamento das más oclusões de classe III utilizando máscara facial e 

expansão rápida da maxila é eficaz quando se começa numa fase inicial, ou seja, 

com dentição decídua tardia ou mista precoce. Por outro lado, a ancoragem às 

miniplacas para protração maxilar é aplicada com mais sucesso na dentição mista 

tardia ou precoce permanente quando existe boa estabilidade óssea. 

Até ao momento, no entanto, há uma falta de conhecimento em relação aos 

efeitos da protração maxilar com ou sem ancoragem esquelética, a longo prazo. 

Com uma abordagem multidisciplinar e um tratamento precoce é possível 

melhorar a estética do sorriso, podendo no futuro diminuir a necessidade de 

intervenção cirúrgica.  
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VIII- ANEXOS 
 
	

																									 	
	

Figura 31: B. Vista Frontal extra oral da aplicação da máscara facial através das miniplacas; C. Vista lateral da 
máscara facial. Sar Ç. AJO DO 2009 

	
	
																														
 

																						 																										

	
	
Figura 32: Vista intra-oral. A. Antes B. Após protração maxilar com recurso a mascara facial e miniplacas. 
Vista extra-oral. A. Antes B. Após protração maxilar com recurso a mascara facial e miniplacas. Elnagar M et al. 
2016 
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Figura 33: Cefalogramas. A. Antes e B. Após protração maxilar com elásticos de classe III desde as miniplacas 
infra-zigomáticas às placas sinfisárias .Elnagar M et al. 2016 
		

	
 
Figura 34A:  Paciente do sexo feminino com 9 anos, com má oclusão de classe III, antes do tratamento. Wilmes B et al. Early class 
III treatment with a hybrid hyrax. Mentoplate combination. 2011 
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Figura 34 B: A. Presença de diastema interincisivo após uma semana de expansão maxilar com hirax híbrido. B. Elásticos classe III 
entre o disjuntor e o mentoplate. Wilmes B et al. Early class III treatment with a hybrid hyrax. Mentoplate combination. 2011 
 

																																 	
	
Figura 35: Diagrama esquemático da máscara facial. Willmann J et al, 2018.  
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Figura 36: Diagrama esquemático do mentoplate. Willmann J et al, 2018. 
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