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Ayub PV. Distalização da arcada dentária superior ancorada em mini implantes na 
crista infrazigomática: estudo clínico e análise de elementos finitos [tese de 
doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 
 

RESUMO 

Introdução:. A correção da classe II por meio da distalização de toda arcada dentária 
superior, sem exodontias e ancorada em mini implantes, já foi descrita como relatos 
de casos isolados. Objetivo: este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da 
distalização da arcada dentária superior ancorada em mini implante extra alveolar na 
crista infra zigomática, por meio de análise de elementos finitos (AEF) e clinicamente, 
meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), em dois diferentes 
grupos. Material e Método: Para análise de elementos finitos, foi construído um 
modelo CAD maxilar, com braquetes em toda a arcada, fio retangular de aço 
.019x.025” e mini implante na crista infrazigomática, a 10mm do arco de nivelamento. 
Ganchos estavam localizados entre caninos e primeiro pré-molares em diferentes 
alturas de 2mm (Grupo1), 10mm (Grupo 2) e 12mm (Grupo 3). Foi aplicada uma força 
de retração de 2,5N, bilateralmente. Para achados clínicos, dois diferentes grupos 
foram avaliados. Grupo aparelho autoligado estético (Grupo ALE) foi composto por 15 
mini implantes instalados na crista infrazigomática de 10 pacientes (37a03m DP±9.62) 
que receberam braquetes autoligado estético. Grupo aço inoxidável (Groupo AI) foi 
composto por 15 mini implantes instalados na crista infrazigomática de 10 pacientes 
(32a46m DP±16.73) que receberam braquetes metálicos. Tomografia 
computadorizada de feixe cônico foi realizada antes da instalação dos mini implantes 
(T1) e após a correção da classe II (T2). Foram avaliados tempo de tratamento, 
influência dos braquetes, inclinação e distalização do molar e do incisivo, reabsorção 
radicular, perfuração do seio maxilar e angulação, local de instalação e altura da 
perfuração do mini implante durante sua instalação. A percepção do conforto foi 
avaliada usando escala visual analógica. Resultados: A AEF descreveu que quando 
mini implantes foram implantados na IZC e associados a ganchos de 2mm, rotação 
horária do plano oclusal maxilar pode ser esperada; com ganchos de 10mm, houve 
translação do arco dentário e, com 12mm, houve rotação anti-horária do plano. A 
avaliação clínica mostrou que os mini implantes são bem aceitos pelos pacientes, com 
mínima sensação de desconforto. O tempo médio de duração do tratamento foi de 11 
meses (DP± 3) para o grupo ALE, com 3,03mm (DP±1.48) de distalização do molar. 
O grupo AI teve tempo médio de tratamento de 12 meses (DP± 3), com 3,29mm 
(DP±1.56) de distalização do molar. Mínima rotação do plano maxilar foi descrita. 70% 
dos mini implantes perfuraram o seio maxilar. Conclusões: A AEF descreveu que 
diferentes níveis de aplicação de força levaram a diferentes efeitos de rotação do 
plano maxilar. A avaliação clínica descreveu que 93% dos pacientes realizariam mini 
implantes novamente. A correção da classe II foi obtida com 11 meses e com média 
de movimento distal do molar de 3mm, sem influencia quanto ao tipo de braquete. Não 
houve correlação entre o tempo de tratamento, influência dos braquetes, inclinação e 
distalização do molar e do incisivo, reabsorção radicular, perfuração do seio e 
angulação, local e instalação e altura da perfuração do mini implante durante sua 
instalação.  
  
Palavras chave: 1.Má Oclusão de Angle Classe II  2. Procedimentos de ancoragem 
ortodôntica 3. Análise de elementos finitos.  



 

 Ayub PV. Maxillary dentition distalization with miniscrews implanted in the 
infrazygomatic crest: a clinical study and finite element analysis. [tese de doutorado]. 
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Skeletal anchorage was also successfully correlated with case reports 
of maxillary dentition distalization without premolar extraction and with reduced 
treatment time. Objective: The aim of this study was to evaluated the effects of 
maxillary dentition distalization with extra-alveolar miniscrews placed in infrazygomatic 
crest (IZC) area, using finite element method (FEM) and clinically, using cone beam 
computed tomography (CBCT), comparing two different groups. Methods: For finite 
element analysis, a maxillary CAD model was constructed with full mouth brackets, a 
0.019×0.025-in stainless steel archwire and a miniscrew at infrazygomatic crest, 10mm 
from the archwire. The power arm was located between canine and first premolar and 
had different height levels of 2mm (Group 1), 10mm (Group 2) and 12mm (Group 3). 
A retraction force of 2.5N was applied bilaterally. For clinical responses, two different 
groups were evaluated. Esthetic self-ligating group (ESL Group) consisted of 15 
miniscrews placed in IZC of 10 patients (37y03m DP±9.62) who received esthetic self-
ligating brackets. Stainless steel group (SS Group) comprised of 15 miniscrews placed 
in IZC of 10 patients (32y46m DP±16.73) who received conventional stainless steel 
brackets. Cone beam computed tomography was made before miniscrew placement 
(T1) and after class II correction was obtained (T2). Were evaluated treatment time, 
bracket influence, molar and incisor inclination and distalization, root resorption, sinus 
perforation and miniscrew placement angles, site and penetration height. Patients’ 
perception was also evaluated using visual analog scale. Results: FEM described that 
when miniscrew was implanted in infrazygomatic crest for maxillary dentition 
distalization and associated with a 2mm power arm, a clockwise rotation of maxillary 
oclusal plane might be expected; with 10mm power arm, dental arch translation and 
with 12mm power arm, counterclockwise rotation of occlusal plane happened.  Clinical 
evaluation described that miniscrews are well accepted by patients, with minimal 
discomfort sensation. Mean treatment duration was 11 months (DP± 3) to ESL Group, 
with 3.03mm (DP±1.48) of molar distalization. On SS Group, treatment time was about 
12 months (DP± 3) with 3.29mm (DP±1.56) of molar distalization. Minimal maxillary 
occlusal plane rotation was described. 70% of the miniscrews penetrated the maxillary 
sinus. Conclusions: FEM described that different levels of point of force application 
lead to different effects in the maxillary occlusal plane rotation. Clinical evaluation 
described 93% of patients would do miniscrews. Class II correction was obtained in 11 
months with a mean distal movement of 3mm, without bracket influence. There was 
no correlation between treatment time, bracket influence, molar and incisor inclination 
and distalization, root resorption, sinus perforation and miniscrew placement angles, 
site and penetration height 
 
 
 
Keywords:  1. Malocclusion, Angle Class II 2. Orthodontic Anchorage Procedures 3. 
Finite Element Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A escolha da correta ancoragem é fundamental para o sucesso do tratamento 

ortodôntico e é considerado fator crítico quando da correção da classe II não apenas 

para inicial distalização do molar como também para retração dos demais dentes1,2. A 

otimização da ancoragem, com neutralização tanto dos efeitos colaterais quanto da 

necessidade de participação do paciente, torna-se realidade com o uso de mini 

implantes 3,4, conforme pode ser observado na revisão sistemática de Li et al.5 que 

comparou os mini implantes com o aparelho extra oral; na meta análise de 

Papadopoulos et al.4 que comparou a ancoragem convencional com esquelética; e na 

meta análise de Grec et al.6 que comparou o efeito de distalização dos molares 

superiores com aparelhos intra orais convencionais e com ancoragem esquelética. 

Uma vez comprovado o reforço na ancoragem quando utilizados mini 

implantes, busca-se aprimorar a mecânica de tratamento. A distalização dos molares 

seguida da retração dos demais elementos pode ser desvantajoso devido a 

possibilidade do tempo de tratamento ser maior ou similar as demais opções 

terapêuticas7. Por este motivo, pulveriza-se na literatura relatos de casos que almejam 

a correção da classe II com a distalização de todo um segmento ou mesmo de todo o 

arco dentário superior de uma única vez, por meio de ancoragem esquelética, o que 

se denomina distalização da arcada dentária superior. 

Dos relatos de caso de distalização da arcada dentária superior sem exodontias 

encontrados na literatura, a maioria possuem como sítio eleito de instalação os mini 

implantes instalados por vestibular entre entre segundo pré molar e primeiro molar 

permanente 8, 7, 9,10, mas também são encontrados relatos posicionados por vestibular 

e palatino associados11, dois mini implantes vestibulares associados12, apenas 

palatino 2 e, mais recentemente, os mini implantes extra alveolares13,14. O tempo de 

correção é variável entre 611, 711, 814,9, 10 8, 178 e 18 2 meses. 

Em 2010, Sung et al.15 avaliaram diferentes alturas do mini implante e do 

gancho de retração na mecânica de deslize após exodontia, por meio de análise de 

elementos finitos (AEF), simulando situações clínicas com mini implantes inter 

radiculares. Concluíram que o fio calibre 0.016x.0.022 mostrou maior inclinação de 

dentes do que o 0.019x0.025. No grupo com mini implante alto e gancho de 8mm, o 

vetor de força estava acima do Centro de Resistência (CR) e não foi identificado 
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movimento de corpo. No mini implante alto associado a gancho de 2mm e tração de 

100gm, os dentes foram intruídos e houve vestibularização. 

Kojima et al.16 se propuseram a esclarecer as relações entre direção de força 

e padrão de movimento dentário, frente a exodontias, em análise de elementos finitos. 

Diferentes alturas de gancho (1mm, 4mm e 8mm) e de posição de mini implantes 

(4mm e 8mm) foram testadas. Os autores concluíram que, quanto mais alto power 

arm, menor a rotação do plano oclusal. O mini implante posicionado a 8mm associado 

a power arm de 8mm teve o melhor resultado, com pouco efeito de rotação e quase 

movimento de corpo do segmento anterior. 

Parashar et al.17 em 2014, analisando os efeitos da retração após exodontia 

por meio de AEF, ressaltou a importância do planejamento da altura do gancho na 

distalização. O grupo com MI instalado mais apical e com maior gancho obteve maior 

controle de torque e menor extrusão, assim como movimento de corpo. Entretanto, o 

grupo com MI instalado em região mais baixa e com menor altura de gancho refletiu 

maior extrusão e pouco controle de torque. 

Chetan et al.18 buscaram alterar a altura dos mini implantes (4,5mm, 9mm e 

13,5mm) em região inter radicular entre segundo pré molar e primeiro molar 

permanente, para verificar a possibilidade de controle vertical e sagital durante a 

retração após exodontias por meio de AEF. Os autores concluíram que essa alteração 

vertical tem pouca influência no tipo de movimento dentário. Ressaltaram que para 

cada mm de deslocamento apical do mini implante, a força de retração reduz em 1% 

e o componente de intrusão aumenta em 0.3%. 

Yu et al.19 compararam os efeitos da distalização ancorados de forma direta e 

indireta em mini implantes e mini placas por meio de AEF. Concluíram que a 

distalização com mini placa obteve movimento de corpo dos molares e insignificante 

deslocamento dos incisivos. Já a distalização suportada por mini implantes 

vestibulares gerou angulação distal e extrusão dos molares, enquanto os incisivos 

foram vestibularizados e intruídos. 

Em 2015, Ozaki et al.20 simulou uma análise de elementos finitos buscando a 

altura ótima do power arm para obter maior controle do movimento do segmento 

anterior, após exodontias. Os autores sugeriram que a mecânica segmentada e power 

arms podem produzir maiores M/F sem gerar forças de atrito ou verticais, portanto 

com mais eficiente e controlada movimentação. Os autores concluíram que a altura 



19 
 

requerida do power arm para obter controle da movimentação dos dentes anteriores 

é 1mm acima do Centro de Resistência (CR). 

Hedayati e Shomali (2016)21 comparam, por meio de AEF, os efeitos 

dentários da retração, na mecânica após exodontias, testando diferentes alturas de 

gancho e de posição do mini implante. Os autores concluíram que, quando o mini 

implante está posicionado por distal entre segundo pré-molar e primeiro molar, a 

rotação do segmento anterior aumenta, enquanto o movimento vertical do plano 

diminui. Aumentar a altura do power arm diminui o movimento não controlado dos 

dentes anteriores e, a uma altura de 9mm, movimento de corpo pode ser observado. 

Em 2017, Namburi et a.l22 sugeriu e comprovou por meio de AEF que consolidar 

dois ou três implantes para retração e intrusão pode ter melhores resultados na 

mecânica de retração após exodontia, além de gerar menor tensão em dente, osso, 

ligamento periodontal e no próprio mini implante. Os autores ainda sugerem que a 

altura de 10mm parece ser a ideal para retração do segmento anterior. 

 
A despeito dos relatos de sucesso da distalização do arco dentário superior em 

casos clínicos isolados, a literatura ainda não apresenta dados referentes aos efeitos 

dessa terapia em um grupo controlado de pacientes. Ainda restam dúvidas quanto 

aos efeitos dentários e o tempo de tratamento. Os artigos que simulam análise de 

elementos finitos frequentemente são associados a exodontias e mecânica 

segmentada, não existindo relatos da distalização total da arcada dentária superior, 

especialmente quando associado a mini implantes extra alveolares com diferentes 

alturas de aplicação de força. Não menos importante, tampouco existem estudos 

avaliando reabsorções radiculares por meio tomografia computadorizada frente a 

mecânica de distalização. 
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4 CONCLUSÕES 
 

- A análise de elementos finitos mostrou que diferentes níveis de aplicação de força 

levaram a diferentes efeitos de rotação do plano maxilar: Quando mini implantes foram 

implantados na IZC e associados a ganchos de 2mm, houve rotação horária do plano 

oclusal maxilar. Quando associada com ganchos de 10mm, houve translação do arco 

dentário Quando associada com ganchos de 12mm, houve rotação anti-horária do 

plano. 

 
- A avaliação clínica mostrou que os mini implantes são bem aceitos pelos pacientes, 

com mínima sensação de desconforto. 93% dos pacientes realizariam mini implantes 

novamente e preferem essa modalidade de tratamento, quando comparado à 

elásticos intermaxilares ou extração dentária. 

 
- A correção da classe II foi obtida com 11 meses e com média de movimento distal 

do molar de 3mm, sem influencia quanto ao tipo de braquete. Mínima rotação do plano 

maxilar foi descrita. 70% dos mini implantes perfuraram o seio maxilar. Não houve 

correlação entre o tempo de tratamento, influência dos braquetes, inclinação e 

distalização do molar e do incisivo, reabsorção radicular, perfuração do seio e 

angulação, local e instalação e altura da perfuração do mini implante durante sua 

instalação. 
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