Entrevista

Birte Melsen, professora e chefe do Departamento de Ortodontia do Royal Dental College, da
Faculty of Health Sciences da University of Aarhus, na Dinamarca é a entrevistada desta edição da
Revista Dental Press. Autora de mais de 250 trabalhos científicos publicados no mundo inteiro e uma
das difusoras da técnica do arco segmentado, a professora respondeu as mais variadas questões,
elucidando, entre outros assuntos, conceitos sobre biomecânica e distração osteogênica, implantes
auxiliares e intrusão dentária.
Para o Professor Maurício Sakima, da Universidade do Estado de São Paulo, em Araraquara “ a
Dra. Birte Melsen se destaca no cenário mundial da Ortodontia devido a sua incessante busca por
excelência no tratamento de casos clínicos realmente complexos. O tratamento interdisciplinar de
pacientes adultos, a utilização de implantes como ancoragem, bem como o conhecimento profundo
de biomecânica e sua aplicação direta na clínica ortodôntica são alguns dos tópicos abordados na
sua brilhante carreira como clínica e pesquisadora. O professor Maurício está entre os integrantes
da equipe que trouxe a Prof. Birte para o Brasil, em Agosto deste ano, ocasião na qual profissionais
e alunos assistiram à uma “ brilhante exposição da Prof. Birte trazendo novos conceitos e mostrando
que a Ortodontia ainda é uma disciplina em plena evolução”.

1) Nos movimentos de intrusão
de dentes com algum grau de exposição radicular por problema
periodontal ou retração gengival,
existe um ganho de nível ósseo?
Há algum benefício do tratamento ortodôntico em paciente com
problemas periodontais? Ary dos
Santos Pinto

A exposição radicular pode ser o
resultado de uma desordem periodontal, mas também o da extrusão que,
geralmente, ocorre nos dentes anteriores mediante uma doença periodontal severa. Os dentes são levados para
sua posição original por meio da intrusão e, se o periodonto for mantido
sadio, sem qualquer bolsa patológica,
é possível intruir os dentes no osso,
melhorando assim, o nível ósseo relativo. Conduzimos um estudo clínico
prospectivo com 30 pacientes dos
quais 25 foram significantemente beneficiados com o tratamento e, também, um estudo histológico em macacos nos quais a perda óssea marginal havia sido provocada antes do tratamento. Nos dois estudos, ficou óbvio que, para o tratamento ortodôntico
produzir resultados benéficos, é abso-

procedimento e qual o grau de
comprometimento periodontal
neste tipo de movimento? Ary dos
Santos Pinto

Birte Melsen

lutamente necessária uma condição
sadia e que nenhuma bolsa patológica esteja presente. A outra pré-condição para se obter um bom resultado é
que forças baixas de 10-15g por raiz
sejam aplicadas o mais próximo possível do longo eixo de cada dente.
2) Qual sua experiência com
movimento de translação de incisivos inferiores no sentido vestibular? Qual a estabilidade do
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A vestibularização dos incisivos
inferiores é, em geral, uma alternativa à extração dentária. Em pacientes
adultos com apinhamento do arco inferior ou trespasse horizontal aumentado, a vestibularização dos incisivos
inferiores normalmente promove uma
face mais harmoniosa e um suporte
labial melhor do que a extração no
arco superior. Não se pode esperar que
os resultados do tratamento se mantenham estáveis e, sendo assim, eles
devem ser mantidos com um retentor
lingual inferior. No entanto, isto não é
diferente do tratamento com extração
cujos resultados também devem ser
mantidos após o tratamento. Com respeito às preocupações de ordem periodontal, realizamos um estudo retrospectivo com 150 pacientes consecutivos. Verificamos que não houve aumento significante na altura da coroa
clínica e apenas poucas deicências
foram observadas. No entanto, é muito importante manter-se o periodonto
sadio, as forças baixas e a distribui1

ção da força sob controle a fim de
que os dentes sejam movimentados
“com o osso”.
3) Qual sua experiência com a
intrusão de molares superiores.
Quais os parâmetros de força
aplicada e mecanoterapia utilizada para tal fim? Ary dos Santos Pinto

A intrusão dos molares superiores pode ser realizada, mas as forças
têm de ser baixas, a fim de que o dentes se movimentem dentro da membrana periodontal como se fosse uma
translação. O aparelho geralmente se
constitui de dois cantiléveres. Um posicionado vestibularmente e outro lingualmente. As forças relativas devem
ser monitoradas segundo a inclinação do dente.
4) Qual a resposta do tratamento ortopédico funcional em indivíduos com crescimento anormal
(patológico) de côndilos e quais
os resultados de seus estudos
com a laminografia da ATM em
pacientes sem anormalidades de
crescimento, tratados com
ativadores? Ary dos Santos Pinto

Esta pergunta realmente contém
duas questões. Um delas tem relação
com o crescimento anormal. Uma distração lenta que seja uma distração
do côndilo dentro da fossa pode ser
gerada por meio de um aparelho funcional com a confecção de uma mordida construtiva para se obter esta
distração. O período de tratamento
geralmente é muito longo, vários
anos, mas verdadeiramente resulta
em um aumento do crescimento
condilar onde a cartilagem condilar
normal não está presente. Quanto à
segunda questão, um estudo
laminográfico dos côndilos do paciente tratados com ativador demonstrou que há um aumento pequeno,
mas significante, no crescimento e
uma alteração no crescimento direcionada mais sagitalmente. No entanto, duvida-se que este crescimento possa ser considerado como um

crescimento adicional ou que seja
apenas uma aceleração temporária
que mais tarde é compensada por um
modelamento dentário alveolar.
5) Qual a sua opinião a respeito
do uso de implantes como auxiliares do tratamento ortodôntico? De que forma poderiam ser
utilizados e em quais situações
indicaria sua utilização? Ary dos
Santos Pinto

Acredito que os implantes ou
miniparafusos poderiam ser utilizados como ancoragem para o tratamento ortodôntico, mas devem ser
limitados aos casos em que os pacientes não podem ser tratados pela
aplicação de ancoragem convencional porque o número e a qualidade dos dentes na unidade de ancoragem não são suficientes. Não vejo que
um implante deva ser utilizado como
uma alternativa à ancoragem
extrabucal ou em paciente jovem com
ausência de cooperação.
6) Em quais situações clínicas
seria recomendável a aplicação
dos fios de titânio–nióbio
(TiNb)? Quais espessuras dos
fios de TiNb empregam-se nesses procedimentos? Júlio de Araújo Gurgel

O fio de titânio-nióbio (TiNi) é um
fio flexível com um índice de deflexão
ligeiramente inferior ao do fio TMA.
Por ser dobrável, pode ser utilizado
para pequenos ajustes finais. Como estamos falando sobre pequenos ajustes, acho que deva ser utilizado um fio
que seja o mais próximo possível do
maior tamanho, não permitindo movimentação entre o fio e o braquete.
7) Quais seriam as vantagens da
utilização dos implantes de ancoragem do tipo parafuso de
titânio-vanádio em comparação
com os do tipo parafuso convencional e onplant? Júlio de Araújo
Gurgel

O desenvolvimento do parafuso
Aarhus de titânio-vanádio se funda-
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mentou na idéia da utilização de parafusos na cirurgia e, especialmente,
de parafusos carregados imediatamente após à distração osteogênica.
A vantagem do parafuso é que ele
pode ser inserido pelo ortodontista
quando houver pelo mínimo 1-2mm
de osso cortical presente. Os parafusos podem ser carregados imediatamente, mas com um máximo de 2550g, o que significa que apenas as
molas Sentalloy comercializadas pela
GAC podem ser recomendadas, uma
vez que são as únicas encontradas
para aplicar um nível de força
reproduzível, segundo um estudo que
conduzi em 1998. Uma vantagem dos
parafusos cirúrgicos é que o parafuso
possui uma cabeça que simula um
braquete duplo. Com um fio de calibre
grande conectando o parafuso e o
dente, este se torna consolidado e pode
ser utilizado como ancoragem. Dessa
maneira, o parafuso serve como uma
ancoragem indireta, como descrito anteriormente por Roberts quando ele colocou um implante na área retromolar
da mandíbula e consolidou-o com um
pré-molar que, então, foi utilizado
como ancoragem ao movimentar um
segundo molar mesialmente.
8) A partir de qual idade esquelética a senhora indicaria a realização da expansão rápida da
maxila guiada cirurgicamente?
Júlio de Araújo Gurgel

Uma idade esquelética ótima para
a expansão rápida do palato realmente não pode ser definida. A expansão
cirúrgica do palato não é utilizada com
muita freqüência em nossa clínica. As
expansões rápidas do palato são realizadas em uma idade muito precoce
em relação aos tratamentos da Classe
III, antes da colocação de uma máscara de Delaire. Também realizamos
a expansão do palato em idade jovem
com o objetivo de superar as discrepâncias de espaço e aumentar a relação sagital dos maxilares. As discrepâncias transversais também podem
ser corrigidas no estágio da adolescência,
mas
também
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sabemos que se forem utilizadas naquele período deve ser realizada uma
sobrecorreção, uma vez que a cicatrização após a expansão relacionada com uma fratura da área sutural, pode resultar em uma sinostose,
evitando mais crescimento durante
o surto do crescimento puberal.
9) Em seus trabalhos clínicos,
existe uma predominância pela
utilização de sistema de força
estaticamente determinado.
Para isso, às vezes, é necessário o uso concomitante de vários dispositivos ortodônticos. A
senhora realmente procura evitar o uso de sistema de força
estaticamente indeterminado?
Adriano Marotta Araújo

Com muita freqüência utilizamos
os sistemas estaticamente determinados com vários cantiléveres simultaneamente porque eles têm a vantagem de permitir que você meça as forças e os momentos e, assim, apresentam uma previsibilidade muito boa
sobre o que você está fazendo. Não
evito totalmente os sistemas estaticamente indeterminados, especialmente dentro dos segmentos. Acho
que o novo NiTi e até mesmo os fios
de cobre NiTi são excelentes, embora
apliquem um sistema de força estaticamente indeterminado. No entanto,
eles são utilizados apenas para movimentos dentários pequenos, onde
as forças verticais são controladas
pelas forças oclusais.
10) A preservação da ancoragem
nos casos de grandes retrações
em massa do segmento alfa é um
problema constante nos tratamentos ortodônticos. Várias são
as mecânicas utilizadas com essa
finalidade e o uso da ancoragem
extrabucal é uma delas. Qual a
sua conduta clínica para esses
casos? Dr. Adriano Marotta Araújo

Como você pode ter ouvido, quase
não utilizamos mais a ancoragem extrabucal. Realizei vários estudos com
ancoragem extrabucal nos anos seten-

ta e verifiquei que os efeitos ortopédicos
sobre a maxila eram o de recidiva imediatamente após a sua remoção e migração dos dentes de volta para a posição abaixo da crista infrazigomática. Na
maioria dos casos, isto não levou à recidiva e a oclusão foi mantida estável.
Acredito que a oclusão na unidade posterior, mesmo que reforçada com acrílico fotopolimerizado, fornece uma ancoragem ótima. Também sou da opinião
de que é biologicamente incorreto movimentar primeiro os dentes para trás e,
depois, ativar o periodonto ao redor dos
dentes, como no caso de uma ancoragem extrabucal e, então, usar esses
mesmos dentes como ancoragem para
retrair uma unidade anterior circundada por um periodonto em repouso. Utilizar uma ancoragem extrabucal intermitentemente durante uma força de retração contínua não parece ser biologicamente muito sadio, o que gerará uma
mobilidade da unidade anterior bem
como da posterior.
11) Em 1988, em entrevista concedida ao periódico Journal of
Clinical Orthodontics, o Dr.
Charles Burstone a questionou
sobre as grandes alterações da
Ortodontia européia nos últimos
15 anos. A senhora comentou o
uso de aparatos ortodônticos removíveis, o straight-wire e o interesse dos europeus em saber
para onde movimentar os dentes. Hoje, ano 2000, já se passaram 12 anos. Como se comporta a Ortodontia européia atual?
Adriano Marotta Araújo

Estamos nos aproximando cada
vez mais dos Estados Unidos e acho
que não há muita diferença na maneira como europeus e americanos
lidam com os problemas ortodônticos. Uma vasta maioria dos ortodontistas utiliza arcos contínuos e
straight-wire, chegando aos limites
por meio desses aparelhos, enquanto
que outros têm um grande interesse
na biomecânica e procuram uma
abordagem mais racional para os
seus tratamentos. Ainda hoje há
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evidências de que os aparelhos funcionais removíveis desfrutam de
maior espaço nos consultórios de
Ortodontia da Europa do que dos
Estados Unidos. Estudos recentes
realizados sobre tratamentos em um
ou dois estágios realmente não nos
acrescentaram mais nada. A interpretação dos resultados parece ser
uma matéria muito subjetiva e com
a presença de terceiros pagando
muitos tratamentos na Europa, os
aparelhos funcionais ainda estão
sendo bastante utilizados, e acho que
de maneira correta.
12) A distração osteogênica é
uma realidade. O tratamento da
deficiência da mandíbula com o
avanço mandibular em pacientes
jovens, ou seja, pacientes ainda
em crescimento, é uma de suas
indicações. Porém, a cirurgia
ortognática precoce é uma outra
forma de tratamento. Gostaria de
saber sua experiência com essas
duas formas de tratamento.
Adriano Marotta Araújo

A distração osteogênica parece estar muito em evidência atualmente e,
em minha opinião, ela é superestimada. Muito esforço tem sido feito no
sentido de alertar os cirurgiões
ortognáticos de que eles devem adiantar ao ortodontista que prepare os
arcos antes da cirurgia a fim de que
uma oclusão estável esteja presente
após a sua realização. Este princípio
se perde completamente no caso da
distração osteogênica e acho que ainda precisa ser demonstrado que os tecidos moles se adaptam melhor ao tratamento realizado durante duas semanas do que durante duas horas. Muitos dos pacientes tratados atualmente com uma distração osteogênica ainda seriam tratados em nossa clínica
com aparelhos funcionais durante
anos, alcançando assim, um equilíbrio
neuromuscular adaptado a sua nova
morfologia. A distração osteogênica
tem sido “vendida como uma maneira fácil e fisiológica de reduzir a necessidade de uma cirurgia maior”, mas
3

com freqüência esses pacientes têm
a necessidade de uma segunda cirurgia da maxila e até mesmo da mandíbula, assim, a grande vantagem
você ainda terá de buscar.
13) Sabemos da sua experiência
em tratamentos de pacientes
adultos. Atualmente, qual a sua
conduta com relação à contenção
pós-tratamento ortodôntico ?
Existe alguma diferença para a
contenção de pacientes adolescentes? Adriano Marotta Araújo

A contenção e a estabilidade são
questões muito importantes. Foi demonstrado pelo grupo de Chicago que
entre os indivíduos com dentadura
perfeita e sem problema ortodôntico
aos 18 anos de idade, uma alta porcentagem apresentou apinhamento do
arco inferior e aprofundamento da
mordida aos 40 anos. Podemos então concluir que nada é estável com
ou sem a Ortodontia. Digo aos meus
pacientes que há dois tipos de contenção: a biológica e a mecânica. Especialmente nos pacientes adultos é
importante a contenção biológica, a
manutenção do periodonto. Além disso, há uma contenção mecânica que
Pode ser um retentor colado ou um
splint, um protetor noturno ou um
“pijama” dentário, como as pessoas
queiram chamar. Eles podem ser utilizados desde que o paciente deseje
manter seus resultados 100% estáveis. Acho que hoje não temos meios
pelos quais possamos dizer quais pacientes permanecerão estáveis e quais
não. Não acho que a extração ou inclinações do incisivo sejam fatores
determinantes para a estabilidade.
14) A senhora tem se notabilizado pelo tratamento ortodôntico em pacientes adultos por meio
da segmentação dos arcos. Gostaria de saber até quanto de implantação do dente no osso a senhora realiza o tratamento?
Como a senhora aborda, com o
paciente, o problema de perda de
dentes durante o tratamento,

quando ela ocorre e se ocorre.
Tatsuko Sakima

Não estou muito certa sobre o que
você quer dizer com implantação dentária. Se pensa em intrusão no osso
ou intrusão verdadeira, temos visto
que a maioria dos pacientes não precisa de mais do que 2-3mm de intrusão. A intrusão máxima observada foi
de 5mm. Quanto a sua segunda questão, até agora não tivemos experiência com perda dentária, mas um imperativo de nosso tratamento é a manutenção de um periodonto sadio.
Acho que a colaboração de um periodontista é uma necessidade absoluta
caso você trate pacientes adultos.
15) Em que estágio se encontra
o implante com finalidade ortodôntica na Europa. A senhora
acredita que num futuro próximo estes implantes estarão mais
difundidos e aceitos pelos pacientes? Tatsuko Sakima

Posso lhe dizer que começamos a
utilizar esses implantes ortodônticos
ou miniparafusos há quase cinco anos
atrás e enfrentamos problemas especialmente quando os implantamos em
mucosa não-aderida. Aprendemos
com essas experiências e, como esses
pacientes recebem os implantes como
uma alternativa para não se submeterem ao tratamento ortodôntico, eles
são prontamente aceitos.
16) Qual sua opinião quanto às
afirmações de que, os molares
superiores recidivam quando
distalizados (colocados para
trás do pilar zigomático). Por
quê? Estas recidivas pós-tratamentos para serem realmente
verdadeiras não deveriam ter
evidências de recidivar também
para a posição de Classe II? Sidnei Valieri e Dan Franklin Kjaer

A construção total do esqueleto facial é extremamente eficiente e não há
dúvidas de que o molar superior tem
sua morfologia e sua posição com o
objetivo de transferir forças oclusais
para a base do crânio. Atkinson, já
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no início do século, falava sobre a crista chave que Angle, no mesmo período definiu o molar superior como a
chave para a oclusão. Observa-se
que, quando os molares se movimentam espontaneamente, eles geralmente estão inclinando e girando. A raiz
lingual é, então, mantida na área da
crista infrazigomática. Você pode movimentar os dentes de volta, mas as
forças oclusais com certeza serão reduzidas. Também tem sido demonstrado por meio de muitos estudos sobre ancoragem extrabucal, bem como
com os estudos de “Herbst” que, uma
vez havendo uma boa intercuspidação, ela é mantida enquanto a mandíbula está se movimentando para
frente. Recentemente, realizamos um
estudo no Departamento com um número grande de casos Classe II e verificou-se que cerca de 40% dos casos
Classe II eram realmente Classe I ao
se olhar por lingual. Esses casos podem ser corrigidos para Classe I pela
rotação da lingual com um arco
transpalatal ou da vestibular com uma
placa lábio-ativa. Os casos Classe II
que também eram Classe II da lingual,
eram casos Classe II esquelética e deveriam ser tratados como tais, seja por
aparelhos funcionais ou pelo aparelho de Herbst. Em ambos os casos,
obteremos uma correção esquelética
que posteriormente será substituída por
um modelamento alveolar compensatório, uma vez que parece que o padrão esquelético é fortemente determinado geneticamente.
17) Descreva as indicações da
“distração osteogênica lenta”,
suas vantagens e desvantagens
em relação aos procedimentos
cirúrgicos. Maurício Sakima

A distração osteogênica lenta está
indicada para um paciente que possui
um crescimento deficiente, preferencialmente unilateral, podendo ser a
ausência de côndilo ou de grande parte
do ramo mandibular. Um uso noturno contínuo, um estímulo repetitivo
durante um longo período, com freqüência durante muitos e muitos
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anos, gerará uma maxila simétrica e
o desenvolvimento do tecido mole e
de força muscular. O desenvolvimento do tecido mole e o padrão neuromuscular seguem o desenvolvimento
dos tecidos duros. As desvantagens,
é claro, é que o paciente precisa colaborar durante um período muito longo. Por um outro lado, há um aparelho que é usado apenas à noite. Alguns usam óculos durante o dia e outros o ativador à noite. Por sua vez,
qual é a diferença de se usar uma chupeta à noite, o que a maioria das crianças fez quando eram menores, e
agora usar a “antichupeta” de seu aparelho funcional? Depende da motivação e da maneira como o aparelho é
“vendido”. Devemos dizer que aprendemos isto com Harvold, e somos muito gratos e temos um número grande
de pacientes que teria ido para a cirurgia, mas que agora pode evitar tanto
o risco cirúrgico como o custo. Além

disso, há o fato de que a cirurgia com
freqüência não leva ao desenvolvimento de tecidos moles simétricos.
18) A técnica do arco segmentado com as modificações propostas pela senhora se apresenta bastante diferente clinicamente da proposta pelo Dr. Burstone.
Quais universidades adotam
essa técnica como a senhora
preconiza? Maurício Sakima

Nossa técnica do arco segmentado difere da de Burstone porque que
tentamos desenvolvê-la ainda mais rigidamente segundo um sistema de força correto, calculado por computadores e, então, a utilização de técnicas
estaticamente determinadas que podem ser medidas e previstas com
grande precisão. Não sabemos exatamente quais universidades adotarão
esta abordagem, mas sabemos que
um número grande de alunos o fará.

R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá, v. 5, n. 6, p. 1-6, nov./dez. 2000

19) A senhora acredita que a força da mastigação é capaz de
preservar a ancoragem nos casos de extrações de pré-molares? Maurício Sakima

Sim. Você encontrará uma descrição detalhada de nosso ponto de vista
sobre a ancoragem no texto Progress
of Orthodontics 1999 (O Progresso
da Ortodontia 1999).
20) Qual a sua experiência em
relação à utilização do aparelho de Herbst para preservar a
ancoragem no arco superior e
para perder a ancoragem no
arco inferior nos casos com extrações dentárias? Maurício
Sakima

Utilizamos o princípio na movimentação dos primeiros molares para
frente no caso de agenesia de segundos pré-molares na mandíbula. Descrevemos este caso no CD-Rom.
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