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Background

• Crescimento assimétrico facial está presente 

em 67,5% da população adulta (Batheja NK et al, J Ayub 

Med Coll Abbottabad. 2014 Apr-Jun;26(2):129-33.



Background

• A prevalência de maloclusões na população 

de 10-14 anos no Brasil é de 53,2% (Freitas CV et al. 

Rev Paul Pediatr. 2015 Apr-Jun;33(2):204-10



Background

• Os fatores de risco para maloclusão são 31% 

congênitos e 69% funcionalmente adquiridos
(Petrovic D. Vojnosanit Pregl. 2013 Sep;70(9):817-23



Background

• Maloclusões tem um alto impacto na 

qualidade de vida dos adolescentes (Siluvai S. Oral 

Health Prev Dent. 2015;13(2):135-41)



Background

• A severidade da maloclusão se agrava 

sensivelmente dos 12 aos 19 anos. (Peres KG et al. Rev 

Saude Publica. 2013 Dec;47 Suppl 3:109-17)



Background

• O impacto biopsicossocial das maloclusões é 

extremamente relevante dos 12 aos 17 anos. 

(Twigge E. Eur J Orthod. 2015 Dec 26. pii: cjv093)



A simetria facial é um dos mais relevantes pontos na 

avaliação subjetiva de beleza, junto com padrão corporal 

e cabelo

Azevedo,FLF. Da trabalho ser feliz, Livraria Sextante, 2007

Background



Background

• Sabe-se que as mudanças corporais trazem 

distorções na autoimagem e que cada época tem 

seus padrões de beleza, mas talvez eles nunca 

tenham sido tão rígidos quanto agora, 

promovendo enorme distância entre o corpo 

idealizado e o corpo vivido, empobrecendo os 

adolescentes psiquicamente.

Boufleur et al, A Influência do Padrão Estético na Autoimagem Corporal de Adolescentes do 

Gênero Feminino, Psicologado, Agosto,2012

https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/a-influencia-do-padrao-estetico-na-autoimagem-corporal-de-adolescentes-do-genero-feminino


Background

• A sexualidade é, sobretudo, um elemento 

estruturador da identidade do adolescente. E 

essa função estruturante é, em grande parte, 

realizada através da representação mental de 

sua imagem corporal

Elias, MS et al. Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.9 no.1 Ribeirão Preto Ja

n. 2001



A3: Eu quis corrigir os dentes para sei lá (risos), para ficar mais bonito 

também, uma coisa assim que vai ser melhor para mim.

A16: Tem gente que tem preconceito de que se tem dente feio é pobre, já 

foi preso, não pode trabalhar, tá desempregado...

A4: Porque eu pelo menos, a primeira coisa que vejo na pessoa é o dente.

A2: Os dentes feio... atrapalha o namoro.... acho que é só

A5: Se você vai ficar com alguma menina, também é bom estar de boca 

limpa

A4: Ah... para ter uma boa saúde bucal. Eu acho que agente tem que cuidar 

de tudo, não só dos dentes, pois faz parte do nosso corpo.

A13: Porque tem gente que se a pessoa tiver dente feio, vão achar que a 

pessoa não tem potencial para nada, e às vezes é o contrário. Às vezes a 

pessoa tem o dente lindo, e é a que não tem potencial nenhum.



• Posto isso, acho que fica claro que é

extremamente relevante que se busque

o mais precocemente possível, 

estabelecer uma condição de saude

bucal que diminua na adolescência os

problemas com a auto-imagem.



Que recursos 

terapêuticos a 

odontologia oferece para 

essa intervenção

precoce?



O tecido ósseo tem sua forma definida pela carga 

exercida sobre sua estrutura pela função
VALERIO, Patricia ; FARIA, Marcelo Matheus Costa de;LANZA, Marcos Dias . Filogenia X Ontogenia do sistema 

estomatognático:  sob a luz da lei de Wolff.. Arquivos em Odontologia (UFMG), , v. 37, n.2, p. 14315, 2001
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O que é ORTOPEDIA?

Nicolas Andry (1658)

“L’orthopedie ou l’art de prévent et de 
corriger dans les enfants les diformités

du corps”



O que é Ortopedia

Funcional dos 

Maxilares?
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Através da transformação do estímulo mecânico em 
estímulo bioquímico

MECANOTRANSDUÇÃO



J. Anat.(2006)208, pp471–490 

REVIEW Where tendons meet bone: attachment sites (‘entheses’) in relation to exercise and/or 
mechanical load

M. Benjamin,1H. Toumi,1J. R. Ralphs,1G. Bydder,2T. M. Best and S. Milz4

Ênteses :  
A interface órgão efetor/osso



A composição da matriz
extracelular das ênteses é 

diretamente relacionada com a 
demanda funcional sofrida por

esse sítio e alguns autores chegam
a dizer que esse é o local de 

expressão da Lei de Wolff

Benjamin M, Moriggl B, Brenner E, Emery P, McGonagle D, Redman S (2004) The ‘enthesis organ’ concept –. Arth Rheum 50, 3306–
3313.           Benjamin M, Redman S, Milz S, et al. (2004) Fat at entheses – the rheumatological implications of its distribution: a 

potential site of pain and stress dissipation? Ann Rheum Dis 63, 1549–1555.



As propriedades mecânicas que influenciam a 
formação dos tecidos da êntese e sua ação no 

remodelamento ósseo são:

A magnitude da força

O tipo de deformação

O tempo de  aplicação dessa força

Dependendo dessas características poderemos ter
aumento do potencial de remodelamento ósseo ou

geração de patologias por sobrecarga

AJUM 2010; 13 (4):19-23



É nas ênteses que se inicia o processo de 

mecanotransduçao

A cascata bioquimica desencadeada nas

células indiferenciadas dessa região,  pelo

estímulo mecânico, reflete o conceito da lei 

de Wolff

A resposta osteogênica nas ênteses é 

diretamente proporcional a estimulação

funcional



(mechanotransduction)





Mesmo necessitando 

esclarecimento dos 

mecanismos moleculares 

envolvidos, o estado da arte 

atual ratifica e fundamenta  

de forma indiscutível o uso 

da estimulação funcional 

como terapêutica de 

alterações ósseas
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Paciente de 2 anos e meio tratado em 30 dias pelo Dr Sergio P. 

Terçarolli



Mas para se estimular 

corretamente é preciso 

saber de onde partir. 

Qual é a real situação do 

meu paciente?























































Ram Nanda, Stephen F. Snodell, Prashanti Bollu, Seminars in, 
Orthodontics

Volume 18, Issue 2, June 2012, Pages 100–117

1: cranial width 
(bieuryon width); 2: 

facial width 
(bizygomatic width); 3: 

nasal width (bialare 
width); 4: maxillary 

width; 5: mandibular 
width (bigonial width); 

6, 7: maxiallary 
intermolar width (6-6 

and 7-7); 8, 9: 
mandibular intermolar 

width (6-6 and 7-7).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874611001046
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874611001046
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874611001046
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10738746
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10738746/18/2


European Journal of Orthodontics 29 (2007) i82–i88



Am J Hum Biol. 2012 Oct 16. doi: 10.1002/ajhb.22331.

Todo crescimento esta sob controle
de gens que podem ser expressos ou
não dependendo de uma série de
fatores e o mais relevante é que
polimorfismos de alguns gens vão
determinar diferenças de tamanho
nas dimensões cefalométricas
caracterizando raças distintas e
…quanto mais mestiça for uma raça
mais passível de exibir menor
expressão desses gens

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23070782


Vamos entender um pouquinho de gens  
relacionados com o crescimento craniofacial



2o paises do mundo

10 anos de trabalho

26 de junho de 2000

Entre 20 a 25 mil gens

Cada gen codifica uma proteina ou uma sequencia de aminoacidos

Cada sequencia pode se recombinar gerando outras proteinas



Doshi and Patil. A role of genes in craniofacial growth. IIOABJ; 
Vol. 3; Issue 2; 2012: 19–36.  

23



O tônus muscular é um dos 

principais modeladores do 

crescimento ósseo

Qualquer intervenção com uma visão 

ortopédica funcional busca estabelecer uma 

função muscular correta para que o estímulo 

funcional adequado gere um potencial de 

desenvolvimento ósseo correto 





2- Mudança de postura



Mudança de Postura



Parafunção







3 focos para diagnóstico

• Verminose?

• Fatores psicológicos

• Disritmias cerebrais



Como diferenciar o 

desgaste fisiológico do 

patológico?



Desgaste fisiológico



Desgaste fisiológico



Desgaste fisiológico



Desgaste fisiológico



Dente sem desgaste



Sequência



Centrando a mandíbula



Acrescentando resina e 

complementando o plano











4 meses

No dia























































Parafunção







E o bruxismo no 

adolescente?







Linha Alba



Lingua edentada



Recessão gengival



Cefaléias matinais



Dor musculatura 

mastigatória



Dor articular

Diferenciar de otalgias



Bruxismo X ISRS
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