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RESUMO 

A má oclusão pseudo-Classe III é caracterizada por uma mordida cruzada anterior 

envolvendo todos os dentes anteriores, sem a presença de discrepância esquelética, 

e portanto, o relacionamento vestíbulo-lingual incorreto resultante do deslocamento 

anterior da mandíbula durante seu fechamento. Quando avaliado na posição de 

máxima intercuspidação o paciente oclui semelhante à Classe III, já em relação 

central os incisivos se apresentam em topo-a-topo e os dentes posteriores com uma 

relação de Classe I. O método de tratamento dessa má oclusão deve promover 

alterações na postura mandibular e nas posições dentarias. Alguns autores 

consideram que a pseudo-Classe III não se autocorrige, por isso a correção deve ser 

realizada o mais precoce possível após sua identificação com objetivo de interceptar 

ou corrigir a progressão da Classe III. O prognóstico do tratamento da pseudo-

Classe III é favorável. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar, por meio 

de uma revisão de literatura e demonstração de um caso clínico, os aspectos 

relacionados com o diagnóstico e tratamento da pseudo-Classe III em crianças.  

 

Palavras-Chave: Ortodontia Interceptativa. Pseudo Classe III. Ortodontia 

Preventiva. 
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ABSTRACT 

 

Pseudo-Class III malocclusion is characterized by an anterior crossbite involving all 

the anterior teeth, without the presence of skeletal discrepancy, and therefore, the 

incorrect vestibulo-lingual relationship resulting from the anterior displacement of the 

mandible during its closure. When evaluated in the position of maximum 

intercuspation, the patient occludes similar to Class III, already in a central relation, 

the incisors are top-to-top and the posterior teeth with a Class I relationship. The 

method of treatment of this malocclusion must promote changes in mandibular 

posture and dental positions. Some authors consider that pseudo-Class III does not 

self-correct, so the correction should be performed as early as possible after its 

identification in order to intercept or correct the progression of Class III. The 

prognosis for the treatment of pseudo-Class III is favorable. Thus, the objective of 

this work is to present, through a literature review and demonstration of a clinical 

case, the aspects related to the diagnosis and treatment of pseudo-Class III in 

children. 

 

Keywords: Interceptive Orthodontics. Pseudo Class III. Preventive orthodontics. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O que é pseudo-Classe III 

A pseudo-Classe III é uma má oclusão caracterizada pela presença de 

mordida cruzada anterior envolvendo todos os dentes anteriores, sem a presença de 

discrepância esquelética, geralmente resultando de um posicionamento ou 

deslocamento anterior da mandíbula durante seu movimento de fechamento.1 

Também pode ser definida, como um relacionamento vestíbulo-lingual incorreto no 

qual os dentes anteriores superiores ocluem por lingual em relação aos anteriores 

inferiores, portanto mostrando-se como um falso prognatismo mandibular, causado 

pelo deslocamento anterior da mandíbula como resultado de uma interferência 

dentária. Nesses casos, em fases precoces, os incisivos se apresentam com uma 

inclinação próxima ao normal e não terá ocorrido interferência no crescimento das 

bases ósseas. Para se restabelecer o equilíbrio a interferência oclusal deve ser 

removida, e assim fica evidente que a pseudo-Classe III era resultante de reflexos 

musculares adquiridos por conta de um contato prematuro.2 A pseudo-Classe III se 

apresenta com características como incisivos superiores retroclinados, lábio superior 

retrusivo, comprimento da face média diminuído e presença de um aumento da 

diferença maxilo-mandibular. A pseudo-Classe III é uma má oclusão de natureza 

funcional, ou postural, e sua identificação depende da habilidade do clínico em 

avaliar as relações dentárias nas posições mandibulares de máxima intercuspidação 

habitual e relação central. A mordida cruzada anterior funcional é um termo muito 

empregado como sinônimo para a pseudo-Classe III.3  

Portanto, podemos definir a pseudo-Classe III como uma má oclusão 

caracterizada pela presença de mordida cruzada anterior devido a um deslocamento 

anterior funcional da mandíbula, presença de degrau mesial para a mandíbula 

excessivo, incisivos superiores com inclinação lingual e incisivos inferiores com 

inclinação vestibular e com espaçamentos. Quando a mandíbula é posicionada em 

RC os incisivos geralmente apresentam uma relação de topo-a-topo destacando o 

deslocamento funcional da mandíbula devido a um reflexo muscular.   
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Uma vez considerada a essência da má oclusão pseudo-Classe III, este 

será o tema central desta monografia, e em seu contexto serão considerados sua 

prevalência, etiologia, aspectos do diagnóstico e métodos de tratamento. 

 

1.2 Prevalência 

Em um estudo realizado na China em 1999 foi avaliado, em uma amostra de 

7.096 crianças, que a incidência da pseudo-Classe III foi de 2% a 3%, sendo 

considerada uma alta incidência por ser uma vez e meia a mesma da encontrada 

para a Classe III esquelética.4 Outro estudo, realizado nos Estados Unidos, relatou 

que a mordida cruzada anterior foi observada em 3% dos pacientes.5 

 

1.3 Etiologia 

A mordida cruzada anterior é de etiologia multifatorial, podendo ser uma 

anomalia hereditária onde é ocasionada por discrepâncias ósseas, como um 

hiperdesenvolvimento mandibular, um hipodesenvolvimento maxilar ou até a 

combinação de ambos.6 Outros fatores citados na literatura são: 1) o traumatismo na 

dentição decídua onde a intrusão de um incisivo deciduo pode deslocar o germe do 

permanente para lingual e alterar seu trajeto de erupção; 2)  retenção prolongada 

dos decíduos que altera a via de erupção do permanente e este adota uma posição 

anteroposterior anormal; 3) casos de dentes supranumerários que deslocam o 

incisivo superior da linha média; 4) perda prematura de um dente decíduo que pode 

provocar uma fibrose gengival ou uma esclerose óssea que altera a sequência 

normal de erupção,7 5) cistos e tumores que vão forçar os incisivos permanentes a 

se formar numa posição mais lingual em relação aos decíduos e assim irrompendo 

em mordida cruzada. Outros fatores a serem considerados são os hábitos deletérios, 

como a interposição labial, sucção digital e de chupeta, as interferências oclusais 

que levam a mandíbula para frente, e fatores externos como distúrbios de 

crescimento da pré-maxila, agenesia de incisivos laterais, extrações, fissuras lábio-

palatinas e hipertrofia das amídalas e das adenóides palatinas, que vão forçar a 
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mandíbula para frente. A inclinação lingual excessiva dos incisivos superiores é um 

fator importante na etiologia da pseudo-Classe III.6 

Em um estudo realizado na China em 2000, apenas 28% dos casos 

apresentaram más oclusões semelhantes na família, o que mostra que 72% dos 

casos não tem relação com o histórico familiar e são causados por fatores 

ambientais locais que alteram o caminho normal de erupção, o que pode causar 

contatos prematuros entre os incisivos superiores e inferiores durante o trajeto 

normal de fechamento mandibular, resultando em um deslocamento anterior da 

mandíbula a fim de eliminar o trauma oclusal sobre os incisivos e permitir um 

fechamento mandibular numa posição que os dentes posteriores ocluam.3 Moyers 

propôs que a pseudo-Classe III é posicional com um reflexo neuromuscular 

adquirido, essa relação posicional ocorre por conta de uma interferência precoce no 

reflexo muscular do fechamento mandibular. Alguns fatores funcionais podem ser 

considerados como: anomalias na posição de língua, características 

neuromusculares e problemas naso-respiratórios ou nas vias aéreas.5 

 

1.4 Aspectos referentes ao diagnóstico  

Para a definição do diagnóstico é necessária a combinação entre os 

seguintes exames: 1) exame clínico extrabucal, 2) exame clínico intrabucal e 3) os 

exames complementares, dentre eles a radiografia panorâmica e a teleradiografia 

em norma lateral.   

A mordida cruzada anterior pode ser esquelética (presença de displasia óssea 

acentuada devido hiper ou hipodesenvolvimento das bases osseas), também 

denominada de Classe III; dentária (devido a inclinação incorreta dos incisivos), ou 

funcional (devido uma interferência oclusal que leva ao deslizamento protrusivo da 

mandíbula), sendo essa última a mordida cruzada anterior funcional que neste 

trabalho será descrita como pseudo-Classe III. Portanto antes de se iniciar a 

correção é necessário reconhecer a etiologia e obter dados necessários com 

exames clínicos e radiográficos e avaliações da oclusão com a mandíbula em 

posições de máxima intercuspidação habitual(MIH) e relação central (RC).7 É 
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necessario ser realizado uma avaliação funcional precisa e minuciosa, para 

diferenciar verdadeiras deformidades esqueléticas de desvios funcionais. Essa 

avaliação é feita a partir de uma manipulação da mandíbula para verificar a relação 

dos arcos dentários e bases ósseas, e realização de análises cefalométricas a partir 

de telerradiografias em norma lateral.2 Um importante parâmetro para diferenciar a 

pseudo-Classe III de uma Classe III verdadeira é observar que quando a mandíbula 

é manipulada e guiada para a posição de relação central pode ser obtido um 

trespasse horizontal normal ou uma posição de topo-a-topo dos incisivos, isso indica 

a presença de pseudo-Classe III, se em teste de manipulação mandibular nas 

posições de MIH e RC há manutenção do trespasse horizontal negativo, esta 

situação indica a presença de um problema esquelético. Já na análise cefalométrica 

a pseudo-Classe III apresenta o ângulo SNA normal e o ângulo SNB pode 

apresentar-se suavemente aumentado devido ao posicionamento anterior da 

mandíbula. Os incisivos superiores podem apresentar inclinação lingual e os 

incisivos inferiores inclinação normal.1 Também deve ser avaliado o número de 

dentes envolvidos, para observar se a mordida cruzada é dentária (1 ou 2 dentes 

envolvidos), funcional ou esquelética. As relações dos molares e dos caninos 

merecem muita cautela, pois quando em pseudo-Classe III estas estarão em Classe 

I quando a mandíbula estiver em posição de repouso e em Classe III quando em 

posição de oclusão. Na Classe III verdadeira os molares e caninos se encontram em 

Classe III tanto em repouso quanto em oclusão.7 Portanto o diagnóstico definitivo 

entre Classe III verdadeira e pseudo-Classe III depende: 1) da definição clínica do 

padrão de fechamento mandibular entre as posições de RC e MIH, 2) da avaliação 

da tendência familiar, 3) dos parâmetros cefalométricos, 4) das relações dos 

incisivos. O diagnóstico correto é fundamental para a orientação do plano de 

tratamento, escolha do método de tratamento mais adequado e consequentemente 

pelo sucesso do tratamento.1 

 

1.5 Metodos de tratamento 

Uma vez que a pseudo-Classe III é uma má oclusão que combina alterações 

posturais da mandíbula associada com inclinações dentárias induzidas pela posição 
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mandibular, a abordagem do tratamento é no sentido de promover alterações na 

postura mandibular bem como alterações nas posições dentárias, ou seja, um 

tratamento ortodôntico. A correção deve ser realizada o mais rápido possível após 

sua identificação para aumentar os efeitos ortopédicos e assim aumentar a 

estabilidade a longo prazo dos resultados do tratamento  

Alguns autores consideram que a pseudo-Classe III não se autocorrige, por 

isso muitos tipos de tratamento são propostos, como: desgastes dentários 

compensatórios, utilização de pressão digital, utilização de planos inclinados de 

acrílico, individuais e de espátulas de madeira; e também a utilização de aparelhos: 

ortodônticos removíveis com molas digitais (simples e duplas) ou com arco 

progênico modificado, arco palatino com molas para vestibularização de incisivos, 

Bionator de Balters tipo reverso, mentoneiras e máscaras faciais para tração reversa 

da maxila,2 Frankel III, AEB de tração mandibular, alinhamento com o sistema 4x2 

no arco superior e inferior, aparelho de Han,8 o aparelho Progênico6 e variações do 

aparelho fixo quadrihélice como aparelhos híbridos.9 A escolha do aparelho vai 

depender da eficácia aliada à facilidade de construção e instalação, aceitação e 

cooperação do paciente bem como da preferência do ortodontista. Deve-se levar em 

conta se existe espaço adequado para a movimentação desejada, bem como 

sobremordida suficiente para a estabilidade da correção.7  

O Bionator de Balters tipo reverso promove pressão sobre o arco inferior e 

assim libera a região dento alveolar superior, estimula o crescimento especialmente 

na fase de erupção dos incisivos permanentes. Esse aparelhou mostrou resultados 

apenas na inclinação vestibular de incisivos superiores e reposicionamento posterior 

da mandíbula. Faltin e colaboradores adaptaram o aparelho com uma alça invertida 

de Balters, que apresenta boa flexibilidade e maior controle mandibular devido a 

melhor adaptação nos dentes inferiores. Ao analisar o resultado do tratamento de 60 

crianças maiores de 5 anos, o tratamento apresentou alterações dentoalveolares 

que corrigiram a mordida cruzada anterior e restabeleceram o equilíbrio do 

desenvolvimento das bases ósseas.2   

O Bionator III é um aparelho ortopédico, seu design conta com um arco 

lingual em posição diferente do Bionator original. Este arco controla a posição da 

língua até o primeiro molar superior, o arco labial é colocado entre os dentes 
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inferiores, e possui um fio com alças bucinadoras que reduzem a pressão da 

bochecha, a quantidade de acrílico é reduzida para ocupar um espaço mínimo e 

possui uma forma côncava para acomodar a língua, possui um acrílico oclusal 

espesso para obstruir o movimento da língua entre os segmentos posteriores, possui 

cobertutas laterais vestibulares acrílicas que permitem o crescimento alveolar lateral 

para assim permitir a expansão do arco maxilar. Para sua confecção é realizada 

uma uma mordida em cera(mordida construtiva) reposicionando a mandíbula em 

RC. A mordida construtiva associada com a alça vestibular invertida promove a 

inclinação vestibular dos incisivos superiores devido à pressão da língua e uma 

retroclinação dos inferiores devido à ação da alça vestibular.5 

O aparelho removível Progênico, ou arco de Aschler ou arco vestibular 

invertido é indicado e empregado para o tratamento das mordidas cruzadas 

anteriores do tipo funcional, essas respondem de maneira satisfatória levando a uma 

boa oclusão e a normalização neurofuncional, pois este aparelho atua no 

posicionamento dentário, no direcionamento do crescimento mandibular e no 

crescimento da maxila. O aparelho possui grampos de sustentação, um plano 

posterior de mordida em acrílico que abre a mordida e libera o cruzamento dos 

incisivos a partir de uma ação passiva, possui um arco de “Progenie” até a face 

vestibular dos caninos inferiores que pode ter ação passiva impedindo a protrusão 

mandibular, ou ativa, ao lingualizar os incisivos inferiores. Também possui molas 

digitais nas faces palatinas dos incisivos superiores para vestibularizar e corrigir a 

mordida cruzada. Este aparelho também pode ser usado como contenção após 

protração ortopédica da maxila por meio da máscara facial.6 

O aparelho fixo 4x2 é uma terapia simples, composta por duas bandas ou 

tubos vestibulares bucais nos primeiros molares permanentes e quatro braquetes 

nos incisivos, entre eles são passados fios de alinhamento, e após alinhar os 

incisivos é feito um nivelamento do segmento anterior. Para isso adiciona-se alças 

na face mesial dos primeiros molares e essas podem ser utilizadas para proclinar os 

incisivos superiores, ou se adicionadas alças de fechamento mesialmente a molares 

inferiores essas podem retroclinar os incisivos inferiores. O fio é encaixado nos 

braquetes dos incisivos para ser ativado e resulta na proclinação dos incisivos em 

um período de 2 a 3 meses, ao final desse período observa-se a mordida cruzada 



18 
 

eliminada e os incisivos alinhados. Portanto este aparelho mostra-se eficaz para 

controlar os movimentos dos dentes em direção anteroposterior e também controla o 

torque e posição das raízes.4 Uma variação deste sistema é um projeto denominado 

2x2, no qual os tubos são posicionados na vestibular dos segundos molares 

decíduos, são colados braquetes nos incisivos centrais superiores. Em seguida são 

inseridos fios com ativação para vestibularização dos incisivos. O tratamento desta 

má oclusão com o sistema 4x2 tem uma alta taxa de sucesso sem necessitar de 

uma segunda fase de tratamento, devido ao trespasse horizontal positivo. 

Novamente destaca-se que o diagnóstico correto e preciso da pseudo-Classe III faz 

a diferença no plano de tratamento e consequente no sucesso do tratamento.10 

Aparelhos híbridos - Hyrax/quadrihélice: Este aparelho foi planejado para 

promover expansão esquelética da maxila e inclinação vestibular dos incisivos 

superiores mantendo a posição dos incisivos inferiores. O aparelho possui bandas 

cimentadas nos primeiros molares superiores com barra na lingual até o primeiro 

molar decíduo para ancoragem, parafuso expansor de 10 mm para expansão da 

maxila, dois ganchos vestibulares foram soldados nas bandas para o encaixe da 

máscara facial (se necessário), dois braços ativos em avanço com hélice foram 

adicionados na estrutura do parafuso expansor, para vestibularizar os dentes 

anteriores. O parafuso foi ativado dois quartos de volta por dia durante duas 

semanas e em seguida um quarto de volta por uma semana, seguindo de 3 meses 

com o parafuso estabilizado. No período de duas semanas após o início a mordida 

cruzada já havia sido corrigida. Após este período foi montado um sistema 4x2 para 

para nivelar e alinhar os incisivos.9  

Aparelho de Han - Este aparelho é uma placa ativa de arco duplo que é unida 

por um acrílico interoclusal que deve ter uma espessura adequada para permitir a 

vestibularização dos incisivos superiores, a placa inferior possui um arco vestibular 

com curvas em “U” e a placa superior possui 2 parafusos de expansão que movem o 

terço médio e anterior para frente, possui também um pequeno grampo na borda 

distal dos incisivos laterais para manter os 4 incisivos superiores juntos. Em relação 

ao plano sagital este aparelho mantém a mandíbula em uma posição mais recuada. 

A ativação dos parafusos é feita de ¼ mm duas vezes por semana. Foi observada 

uma correção em um período de 4 a 7 meses, dependendo do caso.8 
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Outras formas de tratamento são apresentadas por vários autores. Turley 

indica o uso da expansão rápida da maxila associada com a protração da maxila 

com máscara facial.5  

Um aparelho removível com mola dupla é indicado para correção de mordida 

cruzada anterior envolvendo dois dentes superiores ou mais, em pacientes 

colaboradores. Ele é composto por grampos de retenção e uma resina acrílica no 

palato com levante oclusal, sendo então dentomucosuportado, e possui mola dupla 

que ao ser ativada libera forças suaves e intermitentes, e a presença de um arco 

vestibular de Hawley. Na publicação de um relato de caso clínico foi observado que 

com 5 meses de uso contínuo do aparelho os incisivos superiores se apresentavam 

em topo-a-topo com os incisivos inferiores, nessa etapa então o arco do Hawley foi 

transformado em arco de Eschler para inclinar os incisivos inferiores para lingual, 

dessa forma notou-se uma melhora significativa na relação entre os incisivos 

superiores e inferiores. Esse aparelho também pode ser associado com molas 

simples em conjunto das duplas, em casos onde mais dentes estão envolvidos (por 

exemplo os quatro incisivos).7   

O aparelho denominado arco lingual fixo com mola simples apresenta 

vantagens ao se comparar com o removível pois não é necessário a colaboração do 

paciente, portanto é utilizado em pacientes jovens e não colaboradores, é de fácil 

higienização e a força liberada é contínua. É composto de bandas nos segundos 

molares decíduos ou primeiros molares permanentes, arco palatino com fio de aço 

inoxidável e mola simples ou dupla soldada sobre sua estrutura e encaixada nos 

dentes com mordida cruzada.7 

Dessa forma o objetivo deste trabalho é apresentar, por meio de uma revisão 

de literatura e demonstração de um caso clinico, os aspectos relacionados com o 

diagnóstico e tratamento da pseudo-Classe III em crianças. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo foi escrito utilizando-se os artigos considerados mais 

importantes, foram inseridos pelo critério da ordem cronológica crescente.  

Em 1997, Terada et al.,6 publicaram um artigo de revisão de literatura 

onde abordaram a utilização do aparelho Progênico para a correção das mordidas 

cruzadas anteriores. No artigo os autores relatam que as mordidas cruzadas 

anteriores podem ser dentárias, esqueléticas ou funcionais e para diferenciá-las o 

diagnóstico diferencial é primordial para um bom planejamento e tratamento, são 

elas: 1- mordida cruzada esquelética ou Classe III verdadeira, que se caracteriza por 

alteração nas bases ósseas apicais, podendo ter hiperdesenvolvimento da 

mandíbula levando a sua protrusão ou um hipodesenvolvimento da maxila levando a 

sua retrusão ou até em uma combinação de ambas, sendo considerada uma 

verdadeira desarmonia óssea, esses casos podem vir a precisar de tratamento 

ortodôntico-cirúrgico. 2- mordida cruzada funcional ou pseudo-Classe III, que é uma 

protrusão funcional da mandíbula durante a oclusão, podendo ser causada pela 

inclinação dos incisivos superiores para palatino e vestibularização dos incisivos 

inferiores, isso interfere no contato oclusal e força um deslocamento da mandíbula 

para ocorrer uma máxima intercuspidação, alguns hábitos como sucção digital, de 

chupeta ou do próprio lábio inferior também pode induzir essa projeção mandibular. 

Portanto a mandíbula se encontra em posição avançada por conta de uma 

interferência que obriga a musculatura a desviar o padrão de oclusão, para chegar 

ao seu diagnóstico deve manipular o paciente em relação central e se o mesmo 

apresentar um contato topo-a-topo dos incisivos, um bom equilíbrio facial e ângulo 

ANB próximo do normal, trata-se de uma pseudo-Classe III. 3- mordida cruzada 

dentária ou dentoalveolar, é o envolvimento de um conjunto de dentes onde os 

incisivos superiores encontram-se palatinizados e os inferiores vestibularizados, 

porém com um bom posicionamento das bases ósseas, sendo então de origem 

exclusivamente dentária. A etiologia da mordida cruzada anterior é multifatorial, 

podendo ser hereditárias, ou de origem de fatores de ordem dentária como trauma 

de decíduos, retenção prolongada ou perca precoce de incisivos decíduos, dentes 

supranumerários, cistos, tumores, e outros fatores que podem forçar os incisivos 

permanentes, hábitos deletérios como interposição de lábio superior também pode 
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levar a inclinação dos incisivos, pode ocorrer também por interferência oclusal na 

região anterior, ou por conta de causas externas como respiração bucal e distúrbios 

de crescimento da pré-maxila. O tratamento precoce é preconizado para evitar 

desvios de crescimento e desenvolvimento e evitar problemas periodontais e de 

ATM, além de que se a situação não for corrigida a desarmonia dos maxilares se 

consolidará.  O artigo cita o uso de um aparelho funcional removível que retro 

posiciona a mandíbula e diminui sua protrusão, e outro aparelho removível com um 

arco vestibular invertido que corrigem rapidamente estas más oclusões, porém o uso 

de ambos é limitado. O aparelho Progênico, que é estudado neste artigo e 

representado com imagens de casos, possui grampos de sustentação, plano 

superior de mordida em acrílico para abrir a mordida, um arco “Progenie” até a face 

vestibular dos caninos inferiores que impede a protrusão mandibular de forma 

passiva, ou lingualiza os incisivos inferiores de forma ativa, possui molas digitais nas 

palatinas dos incisivos superiores que vestibulariza-os e corrige a mordida cruzada. 

Após a correção é necessário o uso do aparelho passivo como contenção por 3 

meses para acomodação funcional e equilíbrio muscular. Portanto, as mordidas 

cruzadas anteriores respondem de maneira satisfatória na utilização do aparelho 

removível tipo Progênico, pois ele atua no posicionamento dentário, no 

direcionamento do crescimento mandibular e maxilar, levando a uma boa oclusão e 

normalização neurofuncional.6 

Em 1999, os autores Rabie e Gu,4 desenvolveram um estudo onde 

analisaram o tratamento da má oclusão de pseudo-Classe III em 21 crianças do sul 

da China, essa má oclusão foi caracterizada por uma mordida cruzada anterior com 

deslocamento mandibular frontal tendo uma relação esquelética de Classe I ou 

então uma leve Classe III, sua prevalência foi estimada em 2-3% em uma amostra 

de 7.096 crianças chinesas, o que é considerado uma incidência alta. Muitos clínicos 

já chegaram a acreditar que o melhor era esperar a erupção dos dentes 

permanentes para depois iniciar o tratamento ortodôntico, porém atrasar o 

tratamento pode levar a perda de espaço que é necessária para a erupção dos 

caninos, portanto um número crescente de cirurgiões dentistas acredita nas 

vantagens da intervenção precoce para obter-se o ganho de espaço, diminuir 

alterações esqueléticas, melhorar a autoestima da criança e eliminar a oclusão 

traumática dos incisivos. Neste artigo foram estudados 21 pacientes, sendo 12 
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homens e 9 mulheres na fase de dentição mista antes da esfoliação dos segundos 

molares decíduos, com tempo médio de tratamento de 7 meses, os critérios para 

selecionar os pacientes foram: possuir relação dos incisivos de Classe III em MIH, 

estar na fase de dentição mista, apresentar deslocamento mandibular, nenhum 

paciente foi submetido à terapia ortodôntica anterior, todos deveriam ser do sul da 

China. Antes e após o tratamento foram feitas analises cefalométricas e analises 

estatísticas, para avaliar os efeitos do tratamento e as alterações dentárias. O 

tratamento fornecido foi uma terapia simples com aparelho fixo 4x2, sendo ele 

composto por duas bandas ou tubos nos primeiros molares e quatro braquetes nos 

incisivos, foram usados fios de alinhamento por 1 a 2 meses e em seguida foi 

realizado o nivelamento do segmento anterior adicionando alças mesialmente aos 

primeiros molares que foram utilizadas para proclinar os incisivos superiores, se 

tivessem sido adicionadas alças de fechamento mesialmente aos molares inferiores 

elas iriam retroclinar os incisivos inferiores. O fio foi encaixado nos braquetes dos 

incisivos e em 2 a 3 meses se obtém uma proclinação dos incisivos, então ao final 

desse período se observa a eliminação da mordida cruzada anterior e o alinhamento 

dos incisivos. Na amostra, 19 dos 21 casos receberam tratamento apenas na arcada 

superior e nenhum na inferior, e 2 casos foram necessários retroclinar os incisivos 

inferiores utilizando as alças de fechamento no aparelho. Ao analisar os registros 

pré-tratamento foi observado que a retroclinação dos incisivos superiores contribuem 

para o apinhamento no arco superior levando a falta de espaço para erupção de 

caninos, e causando interferências dentárias durante o trajeto de fechamento da 

mandíbula, essas interferências levam a uma oclusão traumática que, segundo 

estudos, pode levar a alterações morfológicas do ligamento periodontal e osso 

alveolar. Portanto o objetivo dos tratamentos eram proclinar os incisivos superiores, 

eliminar o deslocamento mandibular e criar espaço para erupção de caninos e pré-

molares, o aparelho fixo utilizado ofereceu uma maneira eficaz de controlar os 

movimentos dentários na direção anteroposterior e controlar a posição e torque das 

raízes. O artigo trás relato de 2 casos, o primeiro sendo de um menino de 9 anos e 9 

meses onde sua analise cefalométrica mostrou incisivos superiores levemente 

retroclinados e os inferiores levemente proclinados, o objetivo do tratamento era de 

eliminar o deslocamento mandibular, foi utilizado um aparelho fixo simples 4x2 na 

arcada superior e inferior, inicialmente realizou o nivelamento e alinhamento por 2 

meses e em seguida foi adicionado alças de fechamento no arco inferior para 
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proclinar os incisivos superiores e reclinar os inferiores por 3 meses, portanto após 8 

meses de tratamento a mordida cruzada anterior foi corrigida e o deslocamento 

mandibular foi eliminado, sendo observada uma melhoria no perfil facial, o caso foi 

acompanhado 4 anos após e mostrou uma sedimentação da oclusão sem recidivas 

e com erupção dos dentes permanentes em relação de Classe I com posição 

mandibular adequada. O segundo relato de caso mostra um menino de 9 anos onde 

a analise cefalométrica mostrou incisivos superiores verticais e uma aglomeração no 

arco superior, as fotografias intra-orais mostraram falta de espaço para erupção dos 

caninos superiores, os objetivos do tratamento foram eliminar a oclusão traumática 

nos incisivos inferiores, corrigir o deslocamento anterior e criar espaço para os 

caninos superiores, o tratamento foi realizado apenas na arcada superior com um 

aparelho fixo simples 4x2, com fio de alinhamento e nivelamento por 2 meses, e 3 

meses de alças avançadas para proclinar os incisivos superiores, por 2 meses foi 

utilizado um fio para ajustar o torque, portanto após 7 meses de tratamento a 

mordida cruzada anterior foi corrigida, o deslocamento mandibular foi eliminado e se 

obteve excesso de espaço no arco superior para erupção dos permanentes, foi 

realizado um acompanhamento de 2 anos que mostrou o estabelecimento da 

oclusão sem recidiva da mordida cruzada anterior e a erupção dos permanentes em 

Classe I com posição mandibular adequada. Conclui-se que a intervenção 

ortodôntica precoce deve ser realizada para impedir que problemas piorem e para 

minimizar ou até eliminar a necessidade de tratamento ortodôntico posterior, este 

tratamento precoce resultou em eliminação do deslocamento mandibular permitindo 

que a dentição permanente seja guiada em Classe I, criação de espaço para 

caninos e pré-molares e eliminação de oclusão traumática.4 

Em 1999, Turk, Arici e Çamasuvi,8 publicaram um artigo de relato de caso 

abordando o tratamento da pseudo-Classe III com o aparelho de Han. Neste artigo 

os autores relatam a diferença entre a Classe III e a pseudo-Classe III, onde a 

primeira é esquelética e a segunda é funcional, devido à posição mandibular que 

tenta escapar da interferência dos incisivos. Relatam que o período de tratamento 

para um melhor prognostico é na dentição mista, e os tipos de tratamento citados 

neste artigo são: aparelho de retração mandibular removível, Frankel III, Bionator III, 

AEB de tração mandibular, 4x2 no arco superior e inferior, aparelho de Han. O 

aparelho de Han é uma placa ativa de arco duplo, unida por um acrílico interoclusal 
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com uma espessura que permita o salto dos incisivos superiores para frente, a placa 

inferior possui um arco labial e a superior possui 2 parafusos de expansão para 

mover os terços médio e anterior para frente, por fim possui um pequeno grampo na 

distal dos incisivos laterais para manter os dentes anteriores superiores juntos. O 

primeiro caso apresentado é de uma menina de 9 anos e 1 mês de idade, com 

relação molar de Classe III possuindo mordida cruzada anterior e uma leve posterior, 

o exame funcional levou a mandíbula em relação central e foi observado uma 

relação de topo-a-topo dos incisivos, oque demonstra uma pseudo-Classe III, o 

tratamento foi feito com o aparelho de Han e estava completo após 4 meses e 10 

dias, podendo ser observado uma relação molar de Classe I e correção da pseudo-

Classe III. O segundo caso clinico relatado foi de uma menina de 11 anos e 9 meses 

de idade, com relação molar de Classe I devido à mesialização do molar superior e 

presença de mordida cruzada anterior, o exame funcional levou a mandíbula em 

relação central onde foi observada uma relação de topo-a-topo dos incisivos 

comprovando a presença de uma pseudo-Classe III, o tratamento com o aparelho de 

Han durou 7 meses e 12 dias e ao final observou-se uma relação molar de Classe I 

e a correção da mordida cruzada anterior funcional. Portanto este artigo demonstra 

que o tratamento precoce da pseudo-Classe III com o parelho de Han vai segurar a 

mandíbula em sua posição retruída levando a uma inibição do crescimento 

mandibular e uma continuação do crescimento maxilar, o que corrige o ângulo ANB 

e o overjet.8 

No ano de 2000, os autores Rabie e Gu3 realizaram um estudo analisando 

os critérios para o diagnóstico da má oclusão de pseudo-Classe III e compararam 

com a Classe I. O estudo incluiu 67 pacientes com idade media de 10,9 anos, onde 

36 (15 mulheres e 21 homens) deles possuíam má oclusão de pseudo-Classe III e 

31 (17 mulheres e 14 homens) má oclusão de Classe I. Os critérios para inclusão no 

grupo de pseudo-Classe III foram: possuir mordida cruzada anterior, deslocamento 

mandibular, pacientes deveriam ser do sul da china sendo que nenhum deveria ter 

desenvolvido Classe III esquelética após o surto de crescimento, todos foram 

tratados em media por 7 meses para proclinar os incisivos superiores e retroclinar os 

inferiores, nenhum deles recebeu tratamento que pudesse afetar o crescimento 

esquelético. O grupo de pacientes que possuem Classe I foi utilizado para 

comparação das características dento esqueléticas, os critérios para inclusão foram: 
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má oclusão de Classe I esquelética com overjet e sobremordida normais, 

apinhamentos leves a moderados com relação molar de Classe I, perfil facial reto. A 

avaliação foi feita com base na história familiar, na relação dos molares e caninos 

em oclusão habitual e relação Centrica e a morfologia dento esquelética. Os 

resultados obtidos foram: 72% dos casos de pseudo-Classe III não tem histórico 

familiar e 75% mostram uma relação molar de Classe I em oclusão habitual, ao 

comparar com indivíduos Classe I, os que possuem a pseudo-Classe III se 

apresentam com um comprimento de face média diminuído, com uma diferença 

maxilo-mandibular aumentada e os incisivos superiores são mais retroclinados com 

lábio superior retrusivo. Portanto os resultados deste estudo mostraram que os 

pacientes com pseudo-Classe III exibem certas características morfológicas, 

dentárias e esqueléticas que são uteis para seu diagnostico. Este estudo trás uma 

classificação da má oclusão de Classe III em 2 categorias, sendo A e B, onde a 

Categoria A é definida como a má oclusão de pseudo-Classe III com uma mandíbula 

de forma convencional, também sugere que a pseudo-Classe III é uma relação 

incorreta posicional com um reflexo neuromuscular que foi adquirido, portanto ela é 

identificada como uma mordida cruzada anterior resultante do deslocamento 

mandibular para frente por conta de um contato prematuro entre incisivos superiores 

e inferiores, a fim de desengatar os incisivos e permitir um maior fechamento na 

posição em que os dentes posteriores ocluem. Ao comparar fotos extraorais foi 

observado que o perfil da má oclusão de pseudo-Classe III parecia normal em 

relação central e levemente côncavo na oclusão habitual, sendo observado também 

que a relação molar era de Classe I em relação central (RC) e de Classe III em 

oclusão habitual (HO). O clínico deve ter a capacidade de distinguir a má oclusão de 

pseudo-Classe III da má oclusão esquelética de Classe III para assim formular um 

plano de tratamento adequado. As características avaliadas no grupo de pseudo-

Classe III foram: História familiar (qualquer membro da família com relação de 

incisivos de Classe III) e Relações molares e caninas (obteve-se 2 conjuntos de 

modelo de estudo, em RC e HO com registros de mordidas individuais, as relações 

molares e caninas foram avaliadas nos modelos e em exame clínico). As 

características dento esqueléticas de ambos os grupos desse estudo foram 

avaliadas com cefalogramas laterais pré-tratamento, e as analises estatísticas foram 

realizadas com o programa Graphpad InStat, 30 cefalogramas com 19 variáveis 

foram registrados duas vezes de forma independente em duas ocasiões separadas, 
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com 2 semanas de diferença. Os resultados obtidos foram: 1) História familiar: com 

72% dos casos sem histórico familiar e 28% relatou má oclusão semelhante na 

família; 2) Relação molar: com 75% dos casos de pseudo-Classe III com Classe I em 

HO e Classe II em RC, já 8% apresentaram Classe III em HO e Classe I em RC, 

11% com Classe II em HO e RC, 6% Classe I em HO e RC. No grupo de má oclusão 

de Classe I todos os casos possuíam relação molar de Classe I em HO e RC; 3) 

Relação dos caninos: com 81% dos casos com relação Classe I na máxima 

intercuspidação e Classe II em RC, porem 19% dos casos não foram classificados 

devido à perda do canino decíduo ou não erupção do permanente. No grupo de 

Classe I todos possuíam relação canina de Classe I em HO. Ao avaliar as analises 

cefalométricas para relação dento esquelética, observou: 1) Posição maxilar sagital 

com valores médios de SNA de 81,6º para pseudo-Classe III e 82,2º para o grupo de 

Classe I, sendo estes valores dentro da faixa normal para a população do sul da 

china, porem no grupo de pseudo-Classe III 14% dos indivíduos apresentaram 

maxila retrusiva e no grupo de Classe I apenas 6% possuíam essa característica, foi 

observado que as mulheres do grupo da pseudo-Classe III possuíram maior retrusão 

do ponto “A”, já os valores médios do comprimento da face media mostrou uma 

diferença altamente significante entre os grupos, sendo o de pseudo-Classe III com 

83,3mm e o grupo de Classe I com 87,2mm; 2) Posição mandibular sagital com 

valores médios de SNB para o grupo de pseudo-Classe III foi de 81,1º e para o 

grupo de Classe I foi de 77,4º, ambos dentro de um limite normal, porém ao 

comparar entre os grupos a diferença foi significativa, sendo que 33% do grupo de 

pseudo-Classe III apresentou um valor aumentado de SNB e o grupo de Classe I 

apenas 3%, ao avaliar a variável SNPg houve uma diferença significativa, onde o 

grupo de pseudo-Classe III apresentou 80,6º e o de Classe I 77,2º, a porcentagem 

de indivíduos com posição mandibular frontal foi de 19% no grupo de pseudo-Classe 

III e 0% no grupo de Classe I, porem não foi encontrado diferença no valor médio do 

comprimento mandibular entre os grupos; 3) Ao analisar a relação sagital 

maxilar/mandibular foi observado uma grande diferença significativa nos valores 

médios de ANB, sendo o grupo de pseudo-Classe III de 0,53º e o grupo de Classe I 

com 4,90º, os valores médios da diferença maxilo-mandibular foi de 28,2mm para o 

grupo de pseudo-Classe III e 24,4mm para o grupo de Classe I, o que foi altamente 

significativo; 4) Ao observar o desenvolvimento vertical da mandíbula houve uma 

diferença significativa no valor médio do eixo facial, com valores de -4,67º para o 



27 
 

grupo de pseudo-Classe III e de -7,26º para o grupo de Classe I, o que indicou uma 

tendência de desenvolvimento mais horizontal no grupo de pseudo-Classe III; 5) As 

inclinações dos incisivos superiores tiveram um valor médio de 114,5º no grupo de 

pseudo-Classe III e 116,1º no grupo de Classe I, o que não indica diferença 

significativa, ao comparar com a norma chinesa os incisivos superiores do grupo de 

pseudo-Classe III se apresentaram em posição vertical, 31% dos indivíduos 

possuíam incisivos retroclinados no grupo de pseudo-Classe III e 16% no grupo de 

Classe I; 6) As inclinações dos incisivos inferiores mostrou uma diferença 

significativa das mulheres entre os dois grupos, ao comparar com a norma chinesa a 

inclinação no grupo de pseudo-Classe III era normal. As analises cefalométricas 

também foram feitas nos tecidos moles, onde o ângulo nasolabial não demonstrou 

diferenças significativas, porém o canto do lábio superior apresentou diferenças 

sendo 11,2º para a pseudo-Classe III e 14,3º para o grupo de Classe I. Ao analisar 

os resultados obtidos neste estudo, foi indicado que as más oclusões de pseudo-

Classe III são causadas por fatores ambientais locais, como: retenção de dentes 

decíduos e traumas que podem alterar o caminho normal de erupção, fazendo com 

que os incisivos superiores entrem em erupção palatinamente e os inferiores 

vestibularmente, isso pode causar contatos prematuros durante o trajeto normal de 

fechamento da mandíbula e resultante em seu deslocamento anterior. Os resultados 

mostram, também, que nos pacientes de pseudo-Classe III os incisivos superiores 

são retroclinados e os inferiores normais, o que contraria outros estudos que 

resumem as características dentarias da Classe III verdadeira com incisivos 

superiores protrusivos e inferiores retrusivos, portanto a má oclusão deve ser levada 

em consideração ao determinar a abordagem e o momento do tratamento, pois a 

interferência dentária que leva a mordida cruzada anterior é causada pelos incisivos 

superiores retroclinados na pseudo-Classe III. As modalidades de tratamento para a 

correção incluem o uso de arnês reverso, aparelhos removíveis e aparelho fixo. Foi 

relatado que um curto período de tratamento com aparelho fixo simples é suficiente 

para proclinar os incisivos superiores e eliminar o deslocamento funcional da 

mandíbula, corrigindo a mordida cruzada anterior. Conclui-se que as características 

diagnósticas da pseudo-Classe III são resumidas de modo que a maioria não 

mostrou histórico familiar, as relações molares e caninas de Classe I em HO e 

Classe II ou topo-a-topo em RC, diminuição do comprimento da face media, posição 
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frontal da mandíbula porem com comprimento normal, incisivos superiores 

retroclinados e os inferiores normais.3 

Em 2003, os autores Giancotti et al.,5 publicaram um artigo de relato de 

caso abordando o tratamento da pseudo-Classe III com o aparelho Bionator de 

Balters. O artigo relata que a incidência das mordidas cruzadas anteriores possui 

uma forte distribuição étnica, sendo alta em indivíduos japoneses, uma pesquisa 

realizada em 7096 crianças chinesas demonstrou uma porcentagem de 2-3% de 

prevalência, já nos Estados Unidos essa má oclusão foi observada em 3% dos 

pacientes. Essa má oclusão é descrita como uma relação anteroposterior 

dentoalveolar, onde a dentição mandibular se encontra mais anterior ao se comparar 

com a dentição maxilar, clinicamente é dividida em dois tipos, sendo o primeiro uma 

forma posicional resultando de um deslocamento mesial da mandíbula para uma 

posição anterior, essa é chamada de pseudo, funcional ou aparente, ela é descrita 

como um reflexo neuromuscular adquirido por conta de uma interferência precoce no 

reflexo muscular durante o fechamento da mandíbula, já o outro tipo é uma má 

oclusão verdadeira, sendo uma Classe III esquelética, ela resulta de uma 

combinação de características esqueléticas e dentoalveolares. A avaliação clinica 

deve ser cuidadosa e exige a verificação das relações dentárias com a mandíbula 

em relação Centrica, geralmente os tecidos moles tendem a camuflar a discrepância 

esquelética e o perfil do paciente aparenta normal ou ligeiramente côncavo. Os 

fatores etiológicos considerados são: dentários (erupção ectópica de incisivos 

centrais superiores, perda prematura de molares decíduos), funcionais (anomalias 

na posição da língua, características neuromusculares, problemas naso-respiratorios 

ou nas vias aéreas), esqueléticos (discrepância maxilar transversal menor), foi 

sugerido que pode ocorrer em maior frequência em indivíduos com mandíbula 

prognatica e o deslocamento mandibular é um fator funcional. O artigo trás a 

discussão do momento ideal para o tratamento, muitos clínicos evitam a correção 

precoce na dentição decídua devido às experiências desfavoráveis com pacientes 

muito jovens e a baixa estabilidade da correção, pois a mordida cruzada anterior 

pode ser observada novamente durante a dentição de transição necessitando de 

tratamento adicional, outros profissionais preferem esperar a erupção dos incisivos 

superiores permanentes, pois esses possuem a tendência natural de entrar em 

erupção em uma posição lingual durante o desenvolvimento da arcada dentária, 
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onde às vezes as mordidas cruzadas anteriores observadas em decíduos se 

corrigem espontaneamente na troca da dentição, outros clínicos acreditam nas 

vantagens da intervenção precoce mesmo na dentição decídua, alegando que o 

período ideal para tratamento seria entre 6 e 9 anos. O tratamento da pseudo-

Classe III na dentição mista, no momento em que os incisivos superiores e inferiores 

surgiram, permite que os permanentes entrem em erupção em uma posição melhor 

e com melhor estética dental, são citados benefícios deste tratamento na dentição 

mista, como: impedir o crescimento desfavorável dos componentes esqueléticos, 

prevenir mordidas cruzadas posteriores funcionais e hábitos como o bruxismo, 

ganho de espaço para erupção dos caninos, evitar o risco de problemas periodontais 

nos incisivos inferiores por conta da oclusão traumática que ocorre na mordida 

cruzada anterior. Uma abordagem para o tratamento da pseudo-Classe III é a 

terapia funcional com aparelhos ortopédicos, este artigo descreve o uso do Bionator 

desenvolvido por Balters, um derivado do Activator, seu design possui um fio lingual 

para controlar a posição da língua até o primeiro molar superior, seu arco labial se 

encontra no meio dos dentes inferiores e possui um fio com asas bucinadoras para 

reduzir a pressão da bochecha, seu acrílico é reduzido e possui forma côncava para 

acomodar a língua, possui um acrílico oclusal espesso para o movimento da língua 

na região posterior, conta com blindagens laterais vestibulares em acrílico para 

permitir o crescimento alveolar lateral, permitindo a expansão do arco maxilar. Sua 

construção é feita sob um registro de mordida em cera com a mandíbula 

reposicionada em relação central, assim seu uso permitia que a língua se movesse 

apenas na parte anterior do palato, empurrando os dentes anteriores superiores, 

resultando em uma inclinação labial dos incisivos superiores pela pressão lingual e 

uma retroclinação dos inferiores pela ação do fio Bionator, tudo isso contribuiu para 

a correção da mordida cruzada anterior e eliminação do deslocamento mandibular. 

O artigo trás 3 relatos de caso, no primeiro a paciente possuía 8 anos e 10 meses e 

apresentava mordida cruzada anterior de canino a canino (decíduos) com 1 mm de 

desvio de linha media para direita, estava na dentição mista com anteriores 

superiores retroclinados e inferiores protrusivos, seus molares apresentavam relação 

de Classe I, ao avaliar a paciente em relação Centrica observou-se uma 

interferência precoce dos incisivos centrais esquerdo superior e inferior, seu 

tratamento foi feito com o Bionator III de Balters com o objetivo de eliminar o 

deslocamento mandibular, para construi-lo foi feito uma mordida de cera 



30 
 

reposicionando a mandíbula em relação Centrica, o uso do aparelho permitiu que a 

língua se movesse na região anterior do palato de forma que empurrasse os dentes 

anteriores superiores, a paciente utilizou o aparelho 16horas por dia, após 9 

semanas os incisivos já estavam além da borda, porem o uso foi continuado e com 

11 meses de tratamento a paciente já se encontrava em oclusão normal com overjet 

de 2 mm e relação molar de Classe I. O segundo relato de caso foi de uma menina 

de 9 anos com pseudo-Classe III na dentição mista, ao avaliar em relação Centrica 

observou-se uma interferência anterior com retroclinação do incisivo superior e 

proclinação do incisivo inferior, o objetivo do seu tratamento era eliminar o 

deslocamento mandibular, proclinar os incisivos superiores e criar espaço para 

erupção do incisivo lateral superior direito, ela utilizou o Bionator III de 14 a 16 horas 

por dia num período de 90 dias, no final desse período foi observado uma inclinação 

labial dos incisivos superiores e uma retroclinação dos incisivos inferiores, o que 

contribuiu para a correção da mordida cruzada anterior e eliminação do 

deslocamento mandibular, foi utilizado rampas oclusais nos molares decíduos e 

permanentes para eliminar a mordida cruzada vestibular direita, após 24 meses de 

tratamento uma boa oclusão foi alcançada com uma relação canina e molar de 

Classe I. O terceiro relato de caso se trata de uma menina de 9 anos de idade com 

má oclusão bilateral de Classe III mais pronunciada do lado direito e uma mordida 

cruzada anterior com desvio de linha media para esquerda de 4 mm, os anteriores 

superiores estavam retroclinados, a analise cefalométrica indicou uma pequena 

protrusão mandibular devido a um contato prematuro dos incisivos centrais 

esquerdos levando ao deslocamento mandibular, o objetivo era obter uma relação 

de Classe I e corrigir o deslocamento mandibular ao eliminar o contato prematuro 

dos incisivos, a paciente utilizou o Bionator III 15horas por dia, com 2 semanas de 

terapia já era observado uma relação dos incisivos de topo-a-topo e após 7 meses 

obteve-se uma boa oclusão com relação molar de Classe I. O artigo também cita 

outras terapias, como uso de chincap e Frankel III, tratamentos ortopédicos com 

expansão palatal e protetores de próteses personalizados, expansão palatina rápida 

e aparelhos convencionais, e também uso de aparelhos fixos. Conclui-se, então, que 

as vantagens da abordagem de tratamento com o Bionator III são: previne 

crescimento desfavorável e protrusão mandibular, previne hábitos como o bruxismo, 

elimina oclusão traumática e mordida cruzada anterior, elimina o uso de faixas e 

suportes e reduz o tempo que os aparelhos fixos devem ser usados, evita a mordida 
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cruzada posterior funcional. Porem possui desvantagens, como: o alinhamento final 

só é alcançado com uso de aparelho fixo e a cooperação do paciente é essencial 

para o sucesso dessa abordagem.5 

Em 2004, Hagg, Tse e Rabie,11 publicaram um artigo de pesquisa onde 

fizeram o acompanhamento de 5 anos de casos de pseudo-Classe III tratados 

precocemente. Eles relatam que a prevalência da Classe III é alta e destes mais da 

metade apresenta pseudo-Classe III. Eles diferem o diagnóstico da má oclusão 

esquelética, pois a pseudo-Classe III é definida como um deslocamento funcional da 

mandíbula como resultado de incisivos superiores retroclinados, então o objetivo do 

tratamento é alterar a inclinação desses incisivos e corrigir o deslocamento anterior 

da mandíbula antes da erupção de caninos e pré-molares para que esses sejam 

guiados em Classe I, em termos gerais a ortodontia interceptora deseja impedir que 

um problema existente piore. Para o tratamento precoce da pseudo-Classe III vários 

aparelhos foram criados: placas removíveis com molas, planos inclinados fixos ou 

removíveis, aparelhos funcionais e aparelhos fixos simples. Um tipo simples de 

aparelho fixo, que foi usado neste estudo, é o 4x2. Este aparelho é composto por 

bandas nos primeiros molares permanentes e suportes nos incisivos superiores com 

um fio com alças avançadas. Para melhor avaliar uma taxa de sucesso é necessário 

acompanhar casos tratados consecutivamente por um tempo razoável e também 

descrever o inevitável abandono, nesse caso como a pseudo-Classe III é um 

problema dentário e seu tratamento visa corrigir a angulação de incisivos superiores, 

foi definido que o período de acompanhamento deve ser prolongado até a erupção 

de toda dentição permanente (exceto terceiros molares), assim ficou definido que o 

acompanhamento seria de um período de 5 anos. Foram selecionados pacientes 

jovens com pseudo-Classe III onde o aparelho 4x2 corrigiria eficientemente a má 

oclusão, para isso os critérios de seleção foram: relação de incisivos em Classe III 

na oclusão Centrica, dentição mista precoce sem a esfoliação dos segundos 

molares decíduos, deslocamento mandibular, pacientes que não receberam terapia 

ortodôntica anterior. A amostra original era de 27 pacientes, porem 2 deles 

desistiram do estudo logo após a conclusão bem-sucedida do tratamento, portanto 

no seguimento de 5 anos, 25 pacientes participaram (15 homens e 10 mulheres). 20 

pacientes tiveram o tratamento apenas com a aparelhagem 4x2 e os outros 5 

necessitaram de tratamento abrangente com aparelhos fixos superior e inferior para 
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corrigir aglomerações, entre eles 1 necessitou de extração de todos os primeiros 

pré-molares. Para ser realizado as analises foram obtidos cefalogramas laterais no 

inicio do tratamento (T0), no final do tratamento com o aparelho 4x2 (T1) e no 

seguimento de 5 anos (T2). As analises feitas foram da morfologia dentofacial no 

inicio do tratamento, as alterações no tratamento (T0-T1), as alterações pós-

tratamento (T1-T2) e as alterações totais (T0-T2). Foi realizada uma analise 

estatística e um estudo de erro do método. Os resultados obtidos foram: 1)  

Morfologia dentofacial pré-tratamento (T0) – Overjet médio de 21,6mm e overbite de 

1 mm, apresentou diferença acentuada na relação molar e overjet no T0 dos dois 

desistentes e no atual grupo de acompanhamento, também foi observado que o T0 

do grupo de tratamento estendido apresentou um overjet reverso mais grave do que 

o outro grupo; 2) Alterações de tratamento (T0-T1) – todos 25 pacientes 

apresentaram overjet positivo após tratamento (T1), durante o tratamento houve 

uma melhora significativa no overjet no plano sagital com o movimento da maxila 

para frente, protrusão dos incisivos superiores e retrusão dos inferiores, no plano 

vertical houve um aumento significativo na altura facial inferior e no ângulo do plano 

mandibular, reduziu a inclinação do plano oclusal mandibular e extruiu os incisivos e 

molares inferiores; 3) Alterações pós-tratamento (T1-T2) - ao final do 

acompanhamento de 5 anos todos os indivíduos mantiveram um overjet positivo e 

inalterado, houve uma mudança significativa na relação da base da mandíbula 

devido ao menor movimento da maxila para frente e a protrusão dos incisivos 

superiores durante o pós-tratamento, os incisivos inferiores permaneceram 

inalterados, no plano vertical houve um aumento significativo na menor altura facial e 

na extrusão dos incisivos e molares, ao comparar o grupo que recebeu um 

tratamento prolongado observou uma redução significativa do ângulo do plano 

mandibular no grupo que utilizou somente o 4x2 e um aumento significativo no grupo 

de tratamento estendido; 4) Total de alterações (T0-T2) – houve alteração em todos 

os parâmetros sagitais (exceto molares inferiores e superiores) e parâmetros 

verticais (exceto nos ângulos dos planos maxilar e mandibular), houve mais extrusão 

dos molares e incisivos inferiores no grupo de tratamento estendido. Um método 

para avaliar a taxa de sucesso e estabilidade é relatar o status do overjet, no 

presente estudo todos os pacientes obtiveram um overjet positivo durante uma 

media de 8 meses de tratamento, que foi mantido em todos os indivíduos que foram 

acompanhados por 5 anos, esse overjet permaneceu estável porque os incisivos 
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superiores corrigidos foram mantidos no local de normalidade, a proclinação dos 

incisivos superiores foi obtida antes da erupção dos caninos e pré-molares o que 

permitiu que entrassem em erupção em Classe I. Neste estudo as alterações foram 

avaliadas principalmente por medidas lineares, pois são mais precisas que as 

angulares, o método de Pancherz também foi utilizado por ser mais adequado. 

Durante o acompanhamento de cinco anos o ponto A avançou significativamente e 

isso indicou que o tratamento precoce com o aparelho 4x2 poderia propiciar um 

ambiente para o crescimento maxilar normal após o tratamento ativo para corrigir o 

overjet reverso, o crescimento mandibular para frente foi aproximadamente o dobro 

do maxilar. Após o acompanhamento de 5 anos os pacientes tinham em media 16,5 

anos de idade, muitos deles ainda cresciam, mas em um ritmo mais lento, isso apoia 

o sucesso do tratamento, pois caso apresentassem um pós-tratamento desfavorável 

às mudanças seriam reveladas nesse período. O objetivo desse estudo foi 

acompanhar os casos que receberam tratamento precoce e verificar seus 

benefícios. O acompanhamento de 5 anos mostrou que 75% dos casos tratados não 

necessitaram de tratamento ortodôntico adicional após o período inicial de 8 meses 

de tratamento na dentição mista com aparelho 4x2, os 25% restantes receberam 

uma terapia abrangente com aparelhos fixos foram corrigidos pela não extração, 

exceto um paciente que recebeu essa terapia de extração. O tratamento da pseudo-

Classe III na dentição mista cumpriu os objetivos esperados do tratamento 

interceptor, eliminando a necessidade de um tratamento adicional ou simplificando a 

segunda fase de um tratamento mais abrangente. Existem alguns estudos que 

relatam a autocorreção da mordida cruzada anterior durante a transição da dentição, 

por isso o tratamento precoce da mordida cruzada anterior deve ser implementado 

com muita cautela para evitar procedimentos clínicos desnecessários. Conclui-se 

então que o tratamento da pseudo-Classe III na dentição mista com um aparelho fixo 

simples como tratamento de primeira fase, resultou em um overjet positivo que foi 

mantido em longo prazo.11 

No ano de 2012, Yelampalli e Rachala1 publicaram um artigo do tipo 

relato de caso com o objetivo de abordar o manejo da má oclusão de Classe III. 

Relatam que a pseudo-Classe III é uma mordida cruzada funcional que envolve 

todos os dentes anteriores, ela resulta do deslocamento funcional da mandíbula em 

seu fechamento, sem possuir qualquer discrepância esquelética, onde ao guiar a 
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mandíbula em relação central observa-se um overjet normal ou uma relação de 

topo-a-topo dos incisivos, este é um parâmetro importante para diferencia-la da 

Classe III esquelética. Esses casos de pseudo-Classe III mostram uma retroclinação 

dos incisivos superiores enquanto os inferiores estão posicionados corretamente. O 

diagnostico final vai depender de: 1) estabelecer o padrão de fechamento duplo ao 

solicitar que o paciente oclua na posição habitual e em relação Centrica, 2) observar 

tendências familiares, 4) observar parâmetros cefalométricos e 5) relações dos 

incisivos. A má oclusão de Classe III e a pseudo-Classe III devem ser tratadas 

precocemente para não afetar o desenvolvimento normal das bases esqueléticas, 

podendo levar a um crescimento maxilar restrito e crescimento excessivo da 

mandíbula. O primeiro relato de caso apresentado neste artigo trata-se de uma 

menina de 10 anos que possuía má oclusão de pseudo-Classe III onde todos os 

dentes anteriores, de canino a canino, se apresentavam em mordida cruzada 

anterior, e os posteriores apresentavam-se em mordida cruzada posterior de ambos 

os lados, sua relação molar era de Classe III, seu tratamento teve como objetivo 

corrigir a mordida cruzada anterior e posterior permitindo um crescimento normal da 

maxila, para isso foi fabricado um Hyrax ligado às superfícies oclusais para realizar 

uma expansão rápida da maxila, o aparelho foi ativado duas vezes ao dia (dois 

quartos de volta por dia) por duas semanas, após esse período observou-se um 

diastema na linha media, e dentro de 2 meses houve a correção do overjet, em 

seguida as placas de mordida foram sendo aparadas sequencialmente para corrigir 

a oclusão, o diastema foi fechado em 4 meses. O segundo caso clinico deste artigo 

relata a correção de uma Classe III esquelética, má oclusão que não será abordada 

nesta revisão de literatura. Outras opções de tratamento são citadas no artigo, são 

elas: aparelhos funcionais como Frankle III e bloco duplo reverso, aparelhos 

ortopédicos como mascara facial e copa do queixo, aparelhos ortodônticos como 

aparelhos de expansão removíveis ou fixos e aparelhos ortodônticos fixos com fio do 

arco superior expandido. O tratamento dessa má oclusão deve ser realizado assim 

que diagnosticado para evitar que se torne permanente, para melhorar o perfil facial 

e permitir um crescimento normal dos ossos, portanto quanto mais cedo 

diagnosticado mais simples e rápido será seu tratamento.1 

Em 2013, os autores Li, Masoud e Voss9 publicaram um artigo de relato 

de caso abordando um tratamento para a pseudo-Classe III utilizando um aparelho 
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hibrido hyrax/quadri-helice. Eles relatam que a pseudo-Classe III é uma má oclusão 

estabelecida pela posição habitual da mandíbula onde toda a dentição anterior esta 

em mordida cruzada, porém sem nenhuma discrepância esquelética, ela pode 

ocorrer por uma interferência oclusal que se desenvolveu pelo deslocamento da 

erupção destes dentes anteriores e isso levou ao deslocamento frontal da 

mandíbula, os autores citam que uma maneira muito eficaz de diagnosticar a 

pseudo-Classe III e distingui-la da Classe III verdadeira, deve ser realizado a 

manipulação da mandíbula em uma posição mais “retrudada” e assim visualizar um 

overjet positivo ou uma relação topo-a-topo, comprovando então a presença de uma 

pseudo-Classe III. Os autores defendem neste artigo que o tratamento precoce é 

efetivo para impedir um desenvolvimento de más oclusões mais graves, é citado um 

estudo onde 25 pacientes foram tratados com aparelhos simples e indicaram um 

resultado estável em cinco anos, portanto conclui-se que o diagnóstico e o 

tratamento precoce da pseudo-Classe III é um aspecto crítico, sugerindo que a idade 

ideal para tratamento seria de 6 a 9 anos. O relato de caso apresentado no artigo é 

de um menino de 10 anos de idade onde em máxima intercuspidação ele 

apresentava uma má oclusão de Classe III e quando guiado em relação central (uma 

posição mais retrudada) apresentava uma relação de Classe I com os incisivos 

centrais em relação de topo-a-topo e os posteriores desocluidos, a analise 

cefalométrica apresentou uma Classe I esquelética com incisivos superiores 

retrusivos e retroclinados e incisivos inferiores normalmente posicionados e 

angulados. O tratamento planejado era com duração de 6 meses para atingir os 

objetivos: esqueleticamente- queriam expandir a maxila, dentalmente- planejaram 

prolongar e proclinar os incisivos superiores e reposicionar as raízes dos incisivos 

laterais de forma que não afetasse a erupção dos caninos. Uma alternativa de 

tratamento proposta foi o uso de mascara protetora e um expansor colado para 

expandir o arco maxilar e aliviar a aglomeração, levando a correção da mordida 

cruzada bilateral, ao mesmo tempo o acrílico na oclusão dos posteriores iria abrir a 

mordida e assim auxiliar na correção da mordida cruzada anterior, a mascara facial 

de prostração seria administrada durante o período de estabilização da expansão 

para estimular o crescimento maxilar, porém existia a desvantagem de os dentes 

serem decíduos e suas raízes estarem em fase de reabsorção ativa, então o valor 

retentivo do expansor fixo não seria ideal. Outra abordagem citada seria o Bionator 

de Balters que demonstra eficácia no tratamento de Classe III em dentição mista, 
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porem é necessário uma boa adesão do paciente. Neste caso foi utilizado um 

aparelho hibrido Hyrax/quadri-helice, ele foi projetado com bandas cimentadas nos 

primeiros molares superiores com uma barra lingual ate o primeiro molar decíduo 

para ancoragem, esse fio foi dobrado e estendido até a superfície oclusal, a 

expansão foi realizada com um parafuso de 10 mm, nas bandas foi soldado dois 

ganchos bucais (caso fosse necessário o engate de uma mascara facial), 

adicionaram dois braços ativos em avanço com hélice na estrutura do parafuso para 

avançar os dentes anteriores. O paciente foi instruído a girar a chave 2 vezes por dia 

(dois quartos de volta por dia) durante 2 semanas e alternar para 1 vez por dia (um 

quarto de volta) por 1 semana, após isso o parafuso ficou estabilizado por 3 meses, 

aqui a mordida cruzada estava completamente corrigida com um overjet positivo, 

após 3 meses foi colado braquetes nos incisivos superiores e um fio de níquel-titânio 

foi utilizado para nivelar e alinhar. Todos os objetivos do tratamento foram 

abordados e obtidos resultados muito bons. Ao final do tratamento foi observado que 

os incisivos superiores foram inclinados para frente e os inferiores foram mantidos 

em suas posições originais, houve remodelação maxilar significativa e a mandíbula 

foi girada para baixo e para trás. O paciente recebeu um retentor Hawley superior 

removível para usar em período integral, o plano inclui a observação da erupção da 

dentição permanente, o crescimento e desenvolvimento da mandíbula e maxila e a 

manutenção da relação molar de Classe I. O aparelho utilizado é uma peça única 

que abordou diversos objetivos de tratamento de uma só vez, como a expansão, 

desoclusão, avanço e estabilização, ele é tão eficaz que corrigiu em duas semanas 

as mordidas cruzadas anterior e vestibular. Portanto este aparelho é eficiente na 

correção de casos de pseudo-Classe III, ele aborda facilmente os fatores dentários 

comuns e também pode ajudar esqueleticamente a partir da expansão e reposição 

da mandíbula, e serve como base para uma mascara facial. Conclui-se então que 

este é um corretor multiuso e um dos mais eficazes para o tratamento da pseudo-

Classe III e para uma intervenção precoce da Classe III esquelética com deficiência 

maxilar. Para isso é essencial o diagnóstico adequado para a seleção e uso deste 

aparelho.9  

Em 2013, Pinto et al.2 publicaram um artigo de relato de caso que aborda 

o tratamento precoce da pseudo-Classe III com o aparelho e alça vestibular Bionator 

reverso de Balters, que é um aparelho ortodôntico removível. Os autores relatam 
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que a má oclusão de mordida cruzada anterior merece um destaque por ser uma 

interferência funcional que leva alterações no desenvolvimento dentofacial e leva a 

deformidades importantes, ela se apresenta como um relacionamento vestíbulo-

lingual incorreto dos dentes anteriores superiores que ocluem por lingual com os 

inferiores, a pseudo-Classe III constitui-se, então, como um falso prognatismo 

mandibular resultante de interferência dentária, podendo possuir vários fatores 

etiológicos como retenções prolongadas dos decíduos, presença de raízes residuais 

ou supranumerários, traumatismos e outros fatores que interferem na erupção dos 

permanentes, já os fatores genéticos estão ligados á uma má oclusão esquelética. A 

pseudo-Classe III precisa ser tratada precocemente, pois pode se transformar em 

uma alteração esquelética, para isso não ocorrer deve ser feita a remoção da 

interferência oclusal para se reestabelecer o equilíbrio maxilo-mandibular, 

comprovando que a pseudo-Classe III era resultante de um padrão de reflexos 

musculares adquiridos por conta da existência de um contato prematuro. Para 

realizar seu diagnóstico diferencial a mandíbula deve ser guiada em relação central, 

para verificar a real relação dos arcos dentários e bases ósseas, o diagnostico será 

complementado a partir de analises cefalométricas em telerradiografias de norma 

lateral. Por não possuir autocorreção, vários tipos de tratamento são propostos, 

como: desgastes dentários, pressão digital, planos inclinados de acrílico ou 

espátulas de madeira, aparelhos ortodônticos removíveis com molas digitais ou arco 

prôgenico modificado, arco palatino com molas para vestibularizar incisivos, Bionator 

de Balters tipo reverso, mentoneiras e mascaras para tração reversa. O Bionator 

promove pressão sobre o arco inferior e libera a região dento alveolar superior o que 

estimula o crescimento, ele mostra resultados na inclinação vestibular de incisivos 

superiores e reposicionamento posterior da mandíbula, o aparelho foi adaptado com 

uma alça invertida de Balters que possui boa flexibilidade e maior controle 

mandibular por se adaptar facilmente aos dentes inferiores. Ao analisar o tratamento 

de 60 crianças, as modificações dentoalveolares corrigiram a mordida cruzada 

anterior e restabeleceu o equilíbrio das bases ósseas de modo rápido, estético e 

satisfatório. O caso clinico apresentado neste artigo é de um menino de 5 anos de 

idade com a queixa de mau posicionamento dos dentes anteriores, era um paciente 

que estava na dentição decídua com presença de mordida cruzada anterior de 

canino a canino, com suave desvio funcional da mandíbula para anterior, sendo 

diagnosticado como pseudo-Classe III. O tratamento tinha como objetivo corrigir a 
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mordida cruzada anterior e reorientar a postura mandibular, para isso foi feito o 

aparelho removível com alça invertida do Bionator de Balters, esta alça possui um 

recurso bimaxilar que libera e favorece o crescimento anterior da maxila e reorienta 

o crescimento mandibular, ela foi adaptada para não exercer pressão sobre o terço 

anterior inferior e foi ajustado gradativamente aos dentes inferiores de acordo com 

as mudanças posturais durante o tratamento, o parafuso expansor foi ativado ¼ de 

volta, uma vez na semana, até obter um trespasse horizontal e vertical adequado, o 

aparelho possuía cobertura oclusal nos posteriores. A correção ocorreu após 3 

meses, onde restabeleceu o equilíbrio maxilo-mandibular e reorientou a postura 

mandibular, em seguida, foi utilizado como contenção ativa por mais 3 meses 

durante o período noturno. Após o restabelecimento da oclusão normal o paciente 

apresentou melhora na função mastigatória e um perfil facial mais harmonioso. 

Conclui-se que este aparelho possibilitou uma correção da pseudo-Classe III de 

modo rápido, estético e satisfatório.2 

Em 2014, Mahfouz10 publicou um relato de caso onde realizou um 

tratamento para a pseudo-Classe III em uma criança de 2 anos de idade. No artigo 

ele cita o momento ideal para o tratamento ortodôntico da pseudo-Classe III e 

recomenda que seja tratada precocemente por ser um tipo de má oclusão que não 

diminui com a idade e que se não tratada pode levar a sérios problemas como uma 

grave oclusão de Classe III, que seria possível de ser tratado apenas com métodos 

ortodônticos combinados a métodos ortognaticos. O artigo diz que quanto mais cedo 

à interceptação for realizada maiores serão os efeitos ortopédicos do tratamento e a 

melhora da estética implicara em uma melhora da autoestima da criança. O 

diagnóstico da pseudo-Classe III difere da Classe III esquelética por ser um 

deslocamento funcional da mandíbula para frente por conta dos incisivos superiores 

que estão retroclinados. O artigo trás o relato de caso de uma criança de 2 anos de 

idade com mordida cruzada anterior que estava na dentição decídua e seu perfil era 

reto, seu arco maxilar e mandibular eram simétricos porem com os incisivos centrais 

superiores decíduos retroclinados e sobrepostos pelos anteriores inferiores, 

apresentou uma relação molar com degrau mesial, overjet reverso e uma mudança 

funcional da mandíbula para o lado direito durante o fechamento. Ao fazer uma 

analise funcional levando a mandíbula em relação central chegou-se ao diagnóstico 

de mordida cruzada anterior com presença de deslocamento funcional da mandíbula 
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para frente por conta de um contato prematuro no canto superior direito do incisivo 

lateral, ou seja, presença de pseudo-Classe III. O objetivo do tratamento era 

movimentar os incisivos centrais superiores para frente, eliminar o deslocamento 

funcional e o contato prematuro, para isso foi utilizado um tratamento ortodôntico fixo 

com fio protrusivo. Antes de realizar o tratamento, a criança observou o tratamento 

de seu primo de 6 anos como uma modelagem direta, após ter se familiarizado com 

o consultório odontológico o aparelho foi instalado, este era composto de tubos 

colados em ambos os primeiros molares superiores decíduos e suportes colados 

nos incisivos centrais superiores, entre eles passou um fio de arco protrusivo (Arch 

Wire, sendo ele um fio retangular 16x22) personalizado para a forma do arco do 

paciente, após duas semanas realizou um ajuste seletivo no contato prematuro do 

incisivo lateral superior direito para que o paciente pudesse morder 

confortavelmente, ao final da terceira semana de tratamento o aparelho foi removido, 

pois os objetivos já tinham sido alcançados. Este caso demonstra uma nova 

modalidade de tratamento sendo realizado na dentição decídua, este é um método 

simples e rápido sendo conhecido como técnica protrusiva do Arch Wire, é uma 

derivação da fixa que requer menos conformidade ao se comparar com 

aparelhagem removível, é uma técnica que utiliza um fio de arco protrusivo em um 

aparelho semelhante ao 4x2 ou 2x2, esse fio possui a função de proclinar os dentes 

anteriores superiores. Quanto ao momento do tratamento muitos dentistas 

acreditavam que era melhor permitir a erupção dos permanentes para iniciar o 

tratamento, porem esse atraso pode causar perda de espaço para erupção dos 

caninos, portanto um número crescente de profissionais acredita nas vantagens da 

intervenção precoce, neste relato de caso o tratamento foi abordado ainda na 

dentição decídua, pois esse tipo de má oclusão se agrava durante o crescimento, 

porem muitos profissionais evitam o tratamento da pseudo-Classe III na dentição 

decídua por ter experiências desfavoráveis com o comportamento de pacientes 

muito jovens, mas existe a vantagem do tratamento nessa idade para melhorar a 

atitude positiva em relação ao tratamento odontológico em geral. Conclui-se que o 

dentista pediatra é pioneiro no diagnostico e tratamento desses casos, modelagem 

são métodos eficientes no gerenciamento de comportamentos, exames periódicos 

da relação oclusal primaria permitem a correção precoce de más oclusões de 

pseudo-Classe III, e por fim, conclui-se que esse método de correção com uma 

aplicação fixa simples com o fio do arco protrusivo resulta em uma proclinação 
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positiva dos incisivos superiores, o que contribuiu para a correção da mordida 

cruzada anterior e eliminação do deslocamento mandibular.10 

Em 2016 Mandall e colaboradores12 realizaram uma pesquisa para saber 

se o tratamento precoce da Classe III com mascara facial de protração poderia vir a 

diminuir a necessidade da cirurgia Ortognatica. No artigo eles relatam que o 

tratamento ortopédico para o problema esquelético da Classe III visa reduzir e 

redirecionar o crescimento mandibular, ou então aumentar o crescimento maxilar. 

Em caso de mandíbula protrusiva uma opção de tratamento é o apoio de queixo, 

porem nenhum efeito ortopédico foi relatado, sendo a redução da proeminência do 

queixo resultado da rotação mandibular para baixo e para trás. Porem ao combinar o 

apoio de queixo com um arnês de protração maxilar foi atingido dois graus de 

protrusão maxilar ou um grau de retrusão mandibular, o que levou a melhora geral 

da relação mandibular de três graus. Alguns estudos anteriores dizem que o arnês 

de protração tem um efeito ortopédico de curto prazo, em média foi visto uma 

melhora de 6mm no overjet. A evidência se da em tratar crianças com menos de 10 

anos de idade, uma vez que as suturas circunmaxilares imaturas podem favorecer o 

sucesso do tratamento. Estudos já realizados relatam resultados precoces e 

carecem de um grupo de controle (grupo sem tratamento) e isso ocorre porque não 

é eticamente possível suspender o uso de rotina de um aparelho de tratamento para 

realizar um estudo de pesquisa. Estudos sugerem que 2/3 a ¾ de pacientes tratados 

com mascara de protração mantem um overjet positivo ou então não requerem 

cirurgia ortognatica. O ensaio clínico do presente estudo se iniciou em 2003 e o 

acompanhamento em longo prazo foi feito para definir se existiria necessidade da 

cirurgia ortognatica, então o objetivo principal é avaliar se o tratamento precoce com 

mascara facial de prostração de Classe III reduz a necessidade da cirurgia e, 

também, avaliar as alterações esqueléticas e oclusais em longo prazo, e por fim, o 

impacto estético da má oclusão. Este artigo estudou dois grupos, sendo eles de 

pacientes tratados (GFP) e não tratados (GC), foi feito um estudo multicêntrico 

paralelo de dois braços, randomizado e controlado com uma proporção de alocação 

de 1:1 para os dois grupos. Para a escolha dos pacientes foi necessário: idade entre 

7 e 9 anos, possuir problema esquelético de Classe III, ter face media retrusiva 

clinicamente e 3 a 4 incisivos em mordida cruzada. Esses pacientes foram 

recrutados por meio de triagens em escolas e encaminhamentos de dentistas gerais. 
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A intervenção constituiu em uma expansão rápida da maxila com um dispositivo 

colado com 3mm de espessura de acrílico sobre estrutura de metal, foram inseridos 

ganchos vestibulares bilaterais no acrílico adjacente aos primeiros molares decíduos 

superiores. Os pacientes que apresentavam mordida cruzada posterior ativaram o 

parafuso uma vez ao dia até que ocorresse uma sobrecorreção, os pacientes que 

não necessitavam de mudanças transversais ativaram uma vez por dia de 7 a 10 

dias apenas para interromper as suturas cirunmaxilares. A mascara de protração foi 

utilizada 14h por dia e os pacientes usaram elásticos orais para uma força extra 

crescente (aplicaram 400g de força de cada lado). O fim do tratamento com a 

mascara facial de protração ativa foi definido pela obtenção de relação incisal de 

Classe I ou a obtenção de um overjet positivo (sem a presença de mordida cruzada 

anterior) e uma correção do padrão esquelético de Classe III para uma Classe I 

clinicamente aparente. Os pacientes não receberam nenhuma forma de contenção, 

e os pacientes que necessitaram realizar o alinhamento do arco superior não 

apresentaram expansão do arco. O acompanhamento ocorreu por 6 anos. A 

avaliação da necessidade da cirurgia ortognatica é multifatorial e não existe uma 

medida objetiva de necessidade, portanto foi utilizado um método de consenso de 

painel e sete médicos se encontraram para chegar a uma decisão entre “sim” e 

“não” para a necessidade do procedimento cirúrgico, para isso os prontuários foram 

rotulados com numero de identificação que cegava se o paciente era do grupo de 

tratamento (GFP) ou de controle (GC), os registros possuíam fotografias extra orais 

e intra orais, medição clinica do overjet e variáveis cefalométricas. Seguiram os 

seguintes critérios: Classe III- SNA, SNB E ANB; Dentoalveolar- inclinação dos 

incisivos, sobremordida, mordida cruzada anterior; Tecidos moles- perfil facial, 

recessão perialar, achatamento labial superior, ângulo nasolabial, convexidade 

facial, proeminência do queixo e distancia do queixo ao pescoço. Os resultados 

primários foram mudanças esqueléticas e melhora oclusal. Os resultados 

psicossociais foram registrados por meio de questionários de Piers Harris que 

avaliou a autoestima e o Oral Aesthetic Subjective Impact Score (OASIS) que mediu 

o impacto da preocupação da aparência dos dentes. Os dados foram coletados no 

registro do ensaio (DC1), em 15 meses (DC2), em 3 anos (DC3) e em 6 anos de 

acompanhamento (DC4), este artigo relata o DC4. A literatura anterior sugeria que 

cerca de 1/3 dos pacientes tratados com mascara de protração precisariam da 

cirurgia ortognatica. Nesta amostra 73 pacientes foram recrutados onde foi obtido 
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um consentimento por escrito pelos pais e os pacientes foram aleatoriamente 

distribuídos entre GFP e GC e as listas de randomização foram separadas para 

meninos e meninas visto que seu tempo de crescimento é variado. As medidas de 

overjet e do cefalogramas foram realizadas duas vezes e as mudanças que 

ocorreram entre DC1 e DC4 foram calculadas, foi testado a associação entre o uso 

de aparelho ortodôntico e a necessidade de cirurgia, e a associação entre o sexo do 

paciente e a necessidade de cirurgia, foi analisado a confiabilidade intraexaminador 

medindo novamente 20 cefalogramas, overjet e pontuações PAR com intervalos de 

1 semana, já a confiabilidade das medidas cefalométricas e do modelo de estudo foi 

avaliada por meio de limites de concordância e coeficientes de correlação 

intraclasse. De 73 pacientes, o registro completo disponível era de 65 pacientes, o 

que representou 89% de atendimento em 6 anos de acompanhamento, sendo o 

numero final para analise de 32 pacientes GC e 33 para o GFP. Os resultados 

quanto a necessidade de cirurgia ortognatica foram que apenas 7 de 63 pacientes 

necessitavam, desses 7, o consenso do painel foi que 4 precisavam e 3 não, então é 

importante ressaltar que o tratamento precoce com mascara facial de prostração foi 

bem sucedido na redução da necessidade de cirurgia ortognatica, no GC 66% foram 

considerados com necessidade de cirurgia em comparação com apenas 36% do 

GFP, isso significa que a chance de necessidade de cirurgia é 3,5 vezes maior 

quando não se usa a mascara facial de protração. Quanto aos fatores psicossociais, 

na pontuação Piers Harris houve pequenas mudanças na autoestima ao longo do 

tempo e nenhum aumento estatisticamente significativos na autoestima com o 

resultado do tratamento, e no OASIS ambos os grupos tenderam a ter um impacto 

reduzido de sua má oclusão.12 
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3 CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 

3.1 Máxima Intercuspidação Habitual e Relação Central 

Na primeira parte deste capítulo optou-se por dar a devida importância às 

posições mandibulares de Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) e a posição de 

Relação Central (RC).  

No momento do exame clínico ortodôntico, o dentista pede ao paciente 

que feche sua boca de modo a analisar as posições dentárias tanto individualmente 

como em no conjunto da oclusão. Esta posição, na qual ocorre o maior número de 

contatos dentários sem esforços, e com comodidade para o paciente é denominada 

de MIH. Pode-se considerar que é o modo habitual que o paciente oclui. Esta é uma 

posição mandibular definida pelos contatos dentários.  

A outra posição mandibular é denominada de RC e é definida como a 

posição do côndilo na fossa articular, é a posição verdadeira da mandíbula, aquela 

em que o diagnóstico deve ser realizado, as reabilitações utilizam esta posição como 

referência de tratamento. O dentista é responsável em verificar se há alguma 

diferença entre as posições de MIH e RC, por meio de manipulação da mandíbula, 

para chegar a um diagnóstico preciso. Uma vez estabelecido o diagnóstico, 

identificados os problemas, surgem as opções de tratamento mais adequadas e com 

resultados confiáveis. No contexto da pseudo-Classe III a identificação de diferenças 

entre as posições de MIH e RC é fundamental para o sucesso do tratamento. 

Figuras 1, 2, 3 e 4. 
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FIGURA 1 - Análise da oclusão em MIH – vista frontal 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

 

FIGURA 2a e 2b - Análise da oclusão em MIH – vista lateral 

      

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 
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FIGURA 3 - Análise da oclusão em RC – vista frontal 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

FIGURA 4a e 4b - Análise da oclusão em RC – vista lateral 

     

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

3.2 Métodos de Tratamento 

Uma vez que a pseudo Classe III apresenta interferências funcionais da 

oclusão, uma característica frequente são as inclinações compensatórias dos 

incisivos superiores e inferiores. Os incisivos inferiores com inclinação vestibular e 

os superiores com inclinação lingual. Desta forma, muitos métodos de tratamento 

visam a correção destas inclinações dentárias, recuperando sua normalidade, 

sendo, portanto, movimentos ortodônticos. Abaixo, a citação de métodos de 

tratamento considerados eficientes. 
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3.2.1 Placa de acrílico com parafuso expansor modificado 

Este é um aparelho removível, que consiste de uma placa de acrílico, 

grampos de retenção, e um parafuso expansor simétrico de 7mm. O parafuso é 

posicionado com o eixo de abertura perpendicular à linha média do palato, de modo 

que quando ativado, geralmente ¼ por semana, a ação é o movimento dos incisivos 

para vestibular e a reação é dissipada na placa de acrílico e nos dentes de 

ancoragem. Indicado em casos com grande inclinação lingual dos incisivos 

superiores. Figura 5 

FIGURA 5 - Placa de acrílico com parafuso expansor modificado 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

3.2.2  O Aparelho Progênico 

Este é um aparelho removível, que consiste de uma placa de acrílico, 

grampos de retenção, e um arco vestibular que é fixado na resina do componente 

maxilar, mas que se estende e toca a face vestibular dos incisivos inferiores. Na 

região lingual dos incisivos superiores o aparelho pode apresentar molas digitais 

para vestibularização destes dentes. O arco vestibular tem a função de lingualizar os 

incisivos inferiores. Indicado em casos onde há combinação entre a lingualização 

dos incisivos superiores e a vestibularização dos incisivos inferiores. Figura 6 
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FIGURA 6 - Aparelho Progênico 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

3.2.3 O alinhamento 4x2 com aparelho fixo parcial 

Este método é composto por dois tubos colados aos segundos molares 

decíduos ou primeiros molares permanentes superiores, e por 4 braquetes colados 

nos incisivos superiores. Para ativar o sistema é utilizado um fio ortodôntico de 

grande flexibilidade para promover o alinhamento. Indicado em casos com grande 

inclinação lingual dos incisivos superiores. Figura 7 

FIGURA 7 - Aparelho fixo parcial 4x2 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 
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3.2.4 Combinação Placa de acrílico e elásticos em cadeia 

A placa de acrílico é a mesma descrita no ítem 3.2.1, e os elásticos em 

cadeia são encaixados sobre ganchos numa placa de acrílico inferior. Os elásticos 

tocam a face vestibular dos incisivos inferiores, e com o desgaste na região anterior 

da placa ocorre o movimento de lingualização dos incisivos inferiores. Indicado em 

casos onde há combinação entre a lingualização dos incisivos superiores e a 

vestibularização dos incisivos inferiores. Figura 8 

 

FIGURA 8a e 8b - Combinação de Placa de acrílico e elástico em cadeia 

    

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

 

3.3 Relato de Caso Clínico 

Paciente BGM, 7 anos e 2 meses procurou a disciplina de Ortodontia 

Preventiva da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, com a queixa principal de 

“morder com os dentes da frente invertidos”. Sua história médica apresentava dados 

de normalidade. 

Ao exame facial em vista frontal a paciente apresenta uma face 

mesofacial, com equilíbrio entre altura e largura e bom selamento labial. Ao exame 

facial de perfil a paciente apresenta um perfil côncavo e ângulo nasolabial agradável. 

Figuras 9a e 9b 
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FIGURA 9a e 9b - Vista frontal e de perfil da Paciente 

      

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

Ao exame intrabucal em vista frontal, no plano vertical verifica-se um 

trespasse vertical negativo sem a possibilidade de visualizar os incisivos superiores, 

no plano transversal uma discreta mordida cruzada posterior do lado esquerdo. 

Destaca-se nesta vista o trespasse horizontal negativo envolvendo os incisivos 

superiores. Figura 10 

FIGURA 10 - Análise da oclusão em MIH – vista frontal 

 

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

Ao exame intrabucal na vista lateral direita o trespasse horizontal negativo 

excessivo, os caninos decíduos em relação de Classe III e os segundos molares 

decíduos com degrau mesial para a mandíbula. Na vista do lado esquerdo os 
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caninos decíduos em relação de Classe I, em mordida cruzada envolvendo a área 

dos caninos e primeiro molar inferior decíduo, e os segundos molares decíduos com 

degrau mesial para a mandíbula. Figura 11a e 11b 

Figura 11a e 11b - Análise da oclusão em MIH – vista lateral 

     

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

Ao exame intrabucal na vista oclusal superior percebe-se a maxila com 

bom formato e a presença de todos os dentes decíduos. Na vista oclusal inferior a 

paciente apresenta o arco dentário bem delineado, dentes com espaçamentos 

fisiológicos e bom alinhamento. Figuras 12 A 12 B 

 

FIGURA 12a e 12b - Vista oclusal 

       

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

Na avaliação morfológica da teleradiografia em norma lateral, é possível 

observar ramo ascendente com bom tamanho, ângulo goníaco dentro da 

normalidade, incisivos decíduos superiores com inclinação lingual e os incisivos 

inferiores verticalizados na sua base. Figura 13 
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FIGURA 13 - Teleradiografia em norma lateral 

           

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

Ao exame clínico funcional, após a manipulação da mandíbula em RC 

pode-se verificar que os incisivos superiores e inferiores assumem uma relação de 

topo-a-topo, o que indica que há um grande componente funcional influenciando a 

posição da mandíbula em MIH. O diagnóstico, portanto, foi de pseudo-Classe III. 

Figuras 14 A e 14 B 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14a e 14b - Analise da oclusão em RC - vista frontal e lateral 

    

Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 

 

O aparelho indicado foi a placa de acrílico com parafuso expansor 

modificado, ativado ¼ de volta por semana. Figura 15 

 

FIGURA 15 - Placa de acrílico com parafuso expansor modificado - Aparelho 
adaptado na boca 
                  

 
Fonte: Mendonça MR - Arquivo pessoal 
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4 DISCUSSÃO 

O tratamento precoce pode ser definido como o tratamento iniciado 

durante a dentição decídua ou mista com objetivo de prevenir, interceptar ou corrigir 

um problema ortodôntico específico. O tratamento preventivo precoce refere-se ao 

tratamento de uma má oclusão em desenvolvimento por meio da interrupção de um 

hábito pernicioso ou à manutenção do desenvolvimento favorável. Quando uma má 

oclusão já está instalada o tratamento é denominado de interceptor precoce, ou 

tratamento em fase 1, com objetivo de corrigir ou minimizar o problema ortodôntico 

restaurando melhores condições para o crescimento e desenvolvimento normais. 

Tanto sua importância como sua validade ainda são questionadas por vários clínicos 

e pesquisadores com relação aos benefícios e à sua eficiência. 

Num estudo publicado em 2016, 36% das crianças portadoras de Classe 

III tratadas com expansão maxilar seguida de protração da maxila necessitaram de 

cirurgia ortognática contra 66% que não precisaram, ou seja a chance de cirurgia 

ortognática é de 3,5 vezes maior nos pacientes que não receberam tratamento 

interceptor.12 

A pseudo-Classe III por ser resultante de interferência dentária leva a uma 

tensão excessiva na ATM que associada às alterações nos movimentos da 

mandíbula vão interferir no seu padrão de crescimento, que com o tempo vai afetar o 

relacionamento das bases ósseas maxilar e mandibular, resultando na fase adulta 

em uma Classe III verdadeira, ou seja, esquelética. Por isso o tratamento precoce da 

pseudo-Classe III é importante, para reestabelecer a função normal da mandíbula, 

promovendo um equilíbrio das relações esqueléticas, eliminando danos de um 

crescimento anormal das bases ósseas, evitando problemas periodontais futuros e o 

surgimento de hábitos parafuncionais.2 

Alguns clínicos já chegaram a acreditar que deveriam esperar a dentição 

permanente para depois iniciar um tratamento ortodôntico, porém essa espera 

causaria uma perda de espaço pela retroclinação dos incisivos, e esse espaço é 

necessário para a erupção dos caninos, além de essa espera levar a alterações 
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esqueléticas. Um número crescente de cirurgiões dentistas acreditam nas vantagens 

da intervenção precoce para o ganho de espaço, melhora da autoestima do 

paciente, eliminação de uma oclusão traumática dos incisivos e eliminação do 

deslocamento mandibular para assim a dentição permanente ser guiada para uma 

Classe I, ou para uma oclusão normal.4 

O tratamento da pseudo-Classe III durante a dentição mista traz 

benefícios como: impedir o crescimento desfavorável dos componentes 

esqueléticos, prevenir mordidas cruzadas posteriores e hábitos que se desenvolvem 

a partir de interferências, ganho de espaço para erupção de caninos e evita 

problemas periodontais nos incisivos inferiores que seriam causados pela oclusão 

traumática na posição de mordida cruzada.5 

Alguns profissionais defendem o tratamento ainda na dentição decídua, 

Maen Mahfouz publicou um relato de caso feito em 2014, onde tratou uma criança 

de apenas 2 anos de idade. O autor relatou que quanto mais cedo a fase 

interceptadora ocorrer os efeitos ortopédicos serão melhores, pois a pseudo-Classe 

III não tratada pode levar a sérios problemas como uma grave oclusão de Classe III 

que só seria possível por meio de combinações mais complicadas do tratamento 

corretivo. No artigo é mostrada uma nova modalidade de tratamento com um método 

simples e rápido, utilizando uma técnica protrusiva com aparelhos fixos. O 

tratamento foi iniciado na dentição decídua para evitar que a má oclusão agravasse 

durante o crescimento, além disso, melhorou o desenvolvimento e o crescimento ao 

melhorar os requisitos estéticos e funcionais, e em 3 semanas a má oclusão estava 

corrigida.10 

Muitos clínicos evitam o tratamento precoce da pseudo-Classe III por 

conta da baixa estabilidade da correção, pois a mordida cruzada anterior pode ser 

observada novamente durante a dentição mista necessitando de tratamento 

adicional.5 Porém Hagg e colaboradores realizaram um estudo onde trataram 

precocemente pacientes com pseudo-Classe III e acompanharam seu crescimento 

por um período de 5 anos. Os objetivos do tratamento precoce foram corrigir o 

deslocamento anterior da mandíbula antes da erupção dos caninos e pré-molares, 

para que esses fossem guiados para a Classe I com uma posição mandibular 

adequada. Por ser um problema dentário onde o tratamento corrige a angulação dos 
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incisivos superiores foi definido que o acompanhamento deveria ser prolongado até 

a erupção de toda dentição permanente, então foi decidido que o acompanhamento 

seria de 5 anos. Foram selecionados 27 pacientes jovens com pseudo-Classe III que 

foram tratados com o sistema 4x2, os critérios para seleção foram pacientes com 

relação de incisivos de Classe III em MIH que estivessem na dentição mista precoce 

e sem a esfoliação dos segundos molares decíduos, possuindo deslocamento 

mandibular e deveriam ser pacientes que não receberam nenhuma terapia 

ortodôntica anterior. Desses 27 pacientes, 2 desistiram do estudo, portanto no 

seguimento de 5 anos apenas 25 pacientes participaram (15 homens e 10 

mulheres), desses 20 tiveram apenas o tratamento com 4x2 enquanto os outros 5 

foram submetidos a um tratamento mais abrangente com aparelhagem fixa completa 

devido ao apinhamento dentário. No estudo foram obtidos cefalogramas laterais no 

início (T0), no final do tratamento (T1) e no seguimento de 5 anos (T2) e em seguida 

foi analisado a morfologia dentofacial no início do tratamento, as alterações no 

tratamento (T0-T1), alterações pós-tratamento (T1-T2) e por fim as alterações totais 

(T0-T2). Ao fazer as análises foi observado que todos 25 pacientes apresentaram 

trespasse horizontal positivo após o tratamento apenas com o aparelho 4x2, ocorreu 

também um movimento da maxila para frente, protrusão dos incisivos superiores e 

retrusão dos inferiores. Ao final dos 5 anos de acompanhamento todos os indivíduos 

mantiveram o trespasse horizontal positivo e inalterado. Ao final do 

acompanhamento de 5 anos os pacientes possuíam em média 16,5 anos, a maioria 

ainda em crescimento porém num ritmo mais lento, isso apoia o sucesso do 

tratamento, pois se o pós-tratamento fosse desfavorável as alterações seriam 

reveladas nesses 5 anos de acompanhamento, portanto, conclui-se que neste 

estudo todos os pacientes obtiveram trespasse horizontal positivo durante o 

tratamento ativo por 8 meses (em média) e esse trespasse positivo foi mantido em 

todos os indivíduos acompanhados por 5 anos após o tratamento ativo. O trespasse 

horizontal permaneceu estável porque os incisivos superiores corrigidos foram 

mantidos no local normalizado e a vestibularização dos incisivos superiores permitiu 

que os caninos e pré-molares entrassem em oclusão em relação Classe I, o que 

também contribuiu para a estabilidade da oclusão.11 

É de extrema importância que os clínicos saibam analisar seu paciente e 

diagnosticar más oclusões ainda no período de desenvolvimento da dentição e se 
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possível na dentição decídua, pois é indicado que o tratamento seja realizado de 

maneira precoce e preferencialmente no momento em que a má oclusão for 

diagnosticada. Para isso é necessário que o clínico tenha conhecimento das 

definições e métodos de diagnostico de cada uma das más oclusões, no caso da 

pseudo-Classe III é fundamental que o dentista saiba diferencia-la da Classe III 

verdadeira (esquelética) a partir da manipulação da mandíbula de máxima 

intercuspidação habitual para relação central, e que saiba interpretar a situação do 

paciente. Caso o clínico em questão não saiba a maneira ideal de tratar essa 

condição é necessário o encaminhamento para um Ortodontista capacitado, porem 

mesmo não tendo conhecimento das maneiras ideais de tratamento, é essencial que 

o dentista saiba diagnosticar corretamente para que não se perca mais tempo sem 

realizar o tratamento adequado. 
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5 CONCLUSÃO 

Com base nos artigos analisados, pode-se concluir que para o tratamento 

da pseudo-Classe III é necessário que o cirurgião dentista saiba realizar um correto 

diagnóstico, que o conduza para a escolha do melhor método de tratamento e 

consequentemente aos melhores resultados. 
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