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                                                         RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve o objetivo de fazer uma revisão de literatura sobre a 

expansão rápida da maxila, que é um meio auxiliar terapêutico utilizado no 

tratamento das deficiências transversais maxilares. Caracteriza-se pela aplicação de 

forças produzidas por tornos expansores associados a aparelhos fixos que 

promovem a abertura da sutura palatina mediana. Dentre os aparelhos disjuntores, 

destacam-se o aparelho dentomucossuportado (Haas), o dentossuportado (Hyrax) e 

o dentossuportado com cobertura oclusal de acrílico (McNamara). Tais aparelhos, 

tem semelhante desempenho, promovem a abertura da sutura palatina mediana, 

produzem o aumento transverso da maxila, da cavidade nasal, das distâncias 

interdentais e também do perímetro do arco dentário. 

 
Palavras-chave: Técnica de expansão palatina. Aparelhos ortodônticos. Ortodontia.  
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ABSTRACT 
 
 

This study aimed to make a literature review of the rapid maxillary expansion, which 

is the therapeutic method used in the treatment of transverse maxillary deficiencies. It 

is characterized by the application of forces produced by expanders associated with 

fixed appliances that promote the opening of the midpalatal suture. Among the 

expanders stand out the tooth-tissue borne expander appliance (Haas), the tooth-

borne (Hyrax) and tooth-borne occlusal acrylic coverage (McNamara). Such devices 

have similar performance, promote the opening of the sutures, produce the 

transverse expansion of the maxilla, the nasal cavity, the interdental distances and 

the dental arch perimeter. 

 
Key words: Palatal expansion technique. Orthodontic appliances. Orthodontics. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

As más oclusões são caracterizadas pelo desequilíbrio do sistema 

estomatognático, ou seja, entre as estruturas dentárias, esqueléticas e musculares. 

Além de serem muito comum na população, podem se manifestar precocemente, 

influenciando não só a estética do paciente, mas também algumas funções 

essenciais como a respiração, a mastigação, a fonação e a deglutição. Dentre elas, 

encontra-se a atresia maxilar, que é uma deformidade dentofacial de origem 

multifatorial, caracterizada pelo estreitamento da arcada superior no sentido 

transversal, causando uma discrepância da maxila em relação à mandíbula. 

Normalmente está relacionada a problemas respiratórios e fonéticos, provocando na 

maioria dos casos mordida cruzada posterior uni ou bilateral, além de apinhamento 

dentário e palato ogival. 

 

Para o tratamento  das mordidas cruzadas posteriores, é citada a expansão 

rápida da maxila, primeiramente descrita por ANGELL (1860) 5,12,14,15,20,21,23, que 

caracteriza-se pela abertura da sutura palatina mediana e da desorganização das 

demais suturas do complexo craniofacial. Para a realização de tal procedimento, 

alguns tipos de aparelhos são propostos, aparelhos estes que produzem diversas 

alterações, tanto dentárias, quanto esqueléticas. 

 

Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo, fazer uma revisão de 

literatura sobre a expansão rápida da maxila, evidenciando suas principais 

indicações, contra-indicações, tipos de expansores mais utilizados, bem como, as 

principais alterações dentárias e esqueléticas por eles produzidas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

HAAS12 (1961), objetivando avaliar os efeitos produzidos pela expansão 

rápida da maxila, realizou um experimento com oito suínos Duroc-Poland China (seis 

do grupo experimental e dois do controle). Preconizou um aparelho de ancoragem 

máxima (Figura 1), constituído por uma estrutura metálica formada por 4 bandas 

metálicas fixadas nos primeiros molares permanentes e primeiro pré-molares 

superiores ou primeiros molares decíduos, com apoios bilaterais de resina acrílica 

unidos na linha média por um torno expansor. O aparelho foi instalado e ativado por 

10 dias, totalizando 12 a 15 mm de expansão e, posteriormente, partes da maxila 

foram preparadas e analisadas. Após verificar a eficácia do procedimento em 

animais, analisou 10 pacientes portadores de atresia maxilar (5 do gênero masculino 

e 5 do feminino). Foram instalados aparelhos expansores, e o protocolo de ativação 

consistiu em 1 volta completa durante a instalação do aparelho, seguidas de ¼ de 

volta pela manhã e ¼ de volta à noite. Os pacientes foram observados em intervalos 

de 7, 10, 14, 18 e 21 dias, e as ativações interrompidas quando a largura maxilar 

desejada foi atingida. Em seguida, foram realizadas observações nas 

telerradiografias em norma frontal e lateral, nas radiografias oclusais, nos modelos 

de gesso, nas fotografias e nos comentários dos pacientes sob a sintomatologia 

provocada pela expansão. Após a análise dos resultados, verificou que: 1) houve 

pequena pressão após a ativação do parafuso, que desaparecia rapidamente; 2) em 

alguns casos foram verificadas injúrias nos tecidos moles do palato abaixo da porção 

do acrílico; 3) houveram alterações nas dimensões da cavidade nasal, na distância 

intermolares e interincisivos; 4) aumento na distância intermolares inferiores; 5) no 

sentido vertical, a abertura da sutura palatina mediana se dava de forma triangular, 

com o ápice voltado para a cavidade nasal; 5) diastema entre os incisivos centrais 

superiores; 6) na análise das telerradiografias em norma lateral, observou que o 

ponto A movimentou-se para frente em todos os casos e para baixo em apenas 

cinco casos, causando uma rotação horária da mandíbula. Concluiu que este 

procedimento tem sido mais benéfico no tratamento das más oclusões de Classe III 

e pseudo Classe III, casos de atresia maxilar severa e pacientes com insuficiência 

nasal, podendo então, fazer com que respiradores bucais tornem-se respiradores 

nasais. 
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Figura 1 : Aparelho disjuntor de Haas. 

 

CLEALL et al.8 (1965), estudaram os efeitos provocados pela expansão 

rápida da maxila, principalmente as alterações histológicas na região da sutura 

palatina mediana. Foram utilizados 6 Macacus rhesus fêmeas, com idade variando 

entre 30 e 40 meses (equivalente a 7-9 anos em humanos), sendo 4 do grupo 

experimental tratados com aparelho expansor fixo, e 2 do grupo controle. Além do 

estudo microscópico, foram realizadas telerradiografias em norma frontal e lateral. O 

primeiro animal foi sacrificado após 2 semanas de ativação (4mm de expansão) do 

aparelho expansor. Os outros 3 animais receberam ativações de 2mm por mês, 

durante 3 meses, totalizando 6mm de expansão. Os animais foram sacrificados em 

tempos distintos para a observação das alterações provocadas pela expansão 

rápida da maxila. Após isto, a maxila foi removida, radiografada e então analisada 

microscopicamente. Destacaram como resultados a abertura da sutura palatina 

mediana e o aumento da largura maxilar. Verificaram em um dos animais que a 

abertura da sutura palatina mediana provocou um defeito ósseo que apresentava-se 

hipocalcificado. No outro, após 12 semanas de ativações, o exame radiográfico 

revelou uma área radiolucente na linha mediana, com espículas mineralizadas 

projetando-se para dentro da sutura. O terceiro macaco revelou um grau maior de 

mineralização após 12 semanas de contenção, porém ainda não estava semelhante 

ao grupo controle. No ultimo animal foi possível verificar, após 24 semanas de 

contenção, uma região sutural normal, com grau de mineralização semelhante ao 

dos animais controle. 
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BIEDERMAN6 (1968), preconizou o aparelho disjuntor de Hyrax que, 

segundo o autor, é mais higiênico que o descrito por Haas12 (1961) por este não 

apresentar a cobertura acrílica no palato, facilitando a higienização. É composto por 

uma barra vestibular de fio de aço inoxidável, um torno expansor localizado no 

centro da sutura palatina mediana, e extensões metálicas soldadas às bandas dos 

primeiros molares e primeiros pré-molares permanentes superiores (Figura 2). 

Segundo o autor, sua ativação deve ser feita semelhante a do aparelho de Haas, e 

deve permanecer estabilizado por 3 meses para a completa ossificação sutural.  

 

Figura 2 : Aparelho disjuntor de Hyrax. 

 

HAAS13 (1970), abordando os efeitos da expansão rápida da maxila, 

observou numa vista frontal, a abertura da sutura palatina de forma triangular com o 

ápice voltado para cavidade nasal, diastema interincisivos superiores, cujo 

fechamento ocorre em aproximadamente em quatro meses, no qual as coroas 

convergem primeiro e as raízes depois. Além disso, cita o deslocamento para frente 

e para baixo da maxila, com posterior rotação para baixo e para trás da mandíbula. 

Em relação às indicações do tratamento, verificou que o procedimento de expansão 

rápida da maxila pela abertura da sutura palatina mediana é extremamente 

vantajoso no tratamento de: Casos de Classe III cirúrgicos e não cirúrgicos, 

especialmente os não cirúrgicos; casos de real e relativa deficiência maxilar; casos 

de incapacidade nasal crônica que exibam problemas respiratórios nasais e 

problemas relacionados ao comprimento do arco.  
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ALPINER; BEAVER2 (1971) citam como contra indicações para a expansão 

rápida da maxila, o prognatismo maxilar excessivo, a protrusão bimaxilar, mordidas 

cruzadas isoladas e pacientes com excesso de desenvolvimento vertical da face. 

 

            McNAMARA17 (1987), preocupado com o controle vertical dos dentes 

posteriores superiores após a expansão rápida da maxila, idealizou um aparelho 

semelhante ao proposto por Biederman (1968)6. O aparelho apresenta uma estrutura 

metálica de fio de aço inoxidável de 1,0mm, a qual se ajusta nas faces palatinas dos 

dentes posteriores, é soldada ao parafuso expansor do tipo Hyrax, além de possuir 

uma cobertura oclusal de acrílico, estendendo-se da palatina dos dentes posteriores, 

passando pelas superfícies oclusais e finalizando na região cervical, por vestibular 

dos referidos elementos dentários (Figura 3). Comenta que a cobertura oclusal atua 

como um batente de mordida posterior, inibindo a erupção dos molares durante o 

tratamento, e, com isso, permite o seu uso em pacientes com altura facial 

anteroposterior aumentada. Além disso, devido ao seu efeito de “bite-block”  

promove um levante de mordida posterior, facilitando a correção das mordidas 

cruzadas.  

 
           Figura 3: Aparelho disjuntor de McNamara. 

 

 

TAVARES25 (1999), objetivando avaliar por meio de radiografias digitais 

diretas se a região anterior da sutura palatina mediana, recupera o seu aspecto 

original após a expansão rápida da maxila durante o período de contenção de 90 

dias, realizou um estudo em 10 pacientes, com idades variando entre 8 e 12 anos, 

submetidos à expansão rápida da maxila. Os pacientes foram tratados com o 

aparelho disjuntor de Haas, e o protocolo de ativação consistiu em ¼ de volta pela 



 17 

manhã e ¼ de volta à noite, até que se conseguisse uma sobrecorreção. 

Posteriormente, o parafuso foi estabilizado e o aparelho mantido em posição por 3 

meses como contenção fixa. Radiografias digitais foram tomadas na seguinte 

sequência: na instalação do aparelho disjuntor, antes de iniciar a expansão; ao final 

do período de ativações; 30 dias após o termino da expansão e, a partir daí, a cada 

7 dias, até completar 90 dias de contenção. Em relação aos resultados, nas 

primeiras imagens, previamente ao tratamento, era possível observar a sutura com 

espaço radiolucente bem definido na maioria dos pacientes. Após um mês de 

contenção pós-disjunção, ocorreu preenchimento daquela ampla área radiolucente 

com tecido radiopaco pouco reorganizado. Durante o segundo mês de contenção, as 

imagens indicaram aumento da radiopacidade na área. O osso formado naquela 

região tornava-se mais uniforme. Durante o terceiro mês de contenção, as imagens 

demonstraram aumento gradual do espaço correspondente à sutura. As últimas 

imagens mostraram de maneira geral um osso trabecular bem organizado e 

radiopaco. Em relação à densidade ótica da região anterior da sutura palatina 

mediana, houve diminuição na região anterior da maxila entre o inicio da expansão e 

o final do procedimento. Essa diminuição foi de 17,3% do valor médio dos “pixels” 

em relação à imagem inicial. Após 40 dias de contenção, observou-se 

preenchimento daquele espaço com pouco osso organizado, mas recuperando 

praticamente toda densidade ótica inicial. Após 70 dias de contenção, a média da 

densidade ótica era 16,61% menor que a densidade inicial. Essa diminuição da 

densidade ótica parece estar vinculada a uma neoformação óssea na região. Ao 

final dos 90 dias de contenção, notava-se nova elevação da média da densidade 

ótica no local, mas essa ainda não atingia a densidade inicial. A média, aos 90 dias, 

ainda se apresentava 11,66% menor que a inicial, o que demonstra que, após o 

período de contenção utilizado, o osso e as estruturas neoformadas não se 

apresentavam totalmente maduras, ou, pelo menos, não totalmente mineralizadas 

na maioria dos pacientes. Concluiu então que a região anterior da sutura palatina 

mediana não recuperou completamente o seu aspecto radiográfico normal durante o 

período de contenção de 90 dias. 
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BARRETO et al.5 (2005), realizaram uma pesquisa utilizando o aparelho 

disjuntor de Hyrax com o intuito de avaliar as alterações transversais e verticais da 

maxila. Foram selecionados 20 pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 7 e 

11 anos, que apresentavam mordida cruzada posterior uni ou bilateral. 

Telerradiografias em norma frontal (PA) antes e após a expansão foram realizadas 

e, com o objetivo de evitar que a falta de padronização pudesse influenciar os 

resultados, houve a padronização da tomada radiográfica, que consistia no uso de 

fios de referência adaptados às bandas dos molares superiores. Os aparelhos 

disjuntores do tipo Hyrax foram cimentados, logo após realizada a ativação de ¾ de 

volta e, em seguida, os pacientes orientados a ativar ¼ de volta pela manhã e ¼ de 

volta à tarde, até que a mordida cruzada posterior fosse corrigida. Após a 

sobrecorreção, o aparelho foi estabilizado por 3 meses, após o que, o aparelho foi 

removido e realizada a segunda tomada radiográfica, seguindo o método de 

padronização. Observaram que, após a expansão rápida da maxila, houve 

significante inclinação dentária e aumento na largura maxilar. Puderam então, 

concluir que, as medidas verticais avaliadas não se alteraram significantemente. 

Transversalmente, a expansão rápida da maxila com o aparelho Hyrax provocou 

efeitos ortopédicos, aumentando a largura da base maxilar, e efeitos ortodônticos 

com a inclinação dos molares superiores para vestibular. Além disso, a largura da 

cavidade nasal aumentou em todos os pacientes. 

 

ALBUQUERQUE; ETO1 (2006), com o objetivo de determinar se a 

previsibilidade de sucesso da expansão rápida da maxila está relacionada ao evento 

de maturação esquelética que determine o final do crescimento geral do organismo, 

realizaram um estudo utilizando 38 radiografias oclusais de pacientes com idades 

variando entre 10 e 28 anos, sendo 14  do gênero feminino e 5 do masculino. Estes 

utilizaram expansores palatinos dentossuportados do tipo Hyrax, sendo as 

radiografias tomadas antes da cimentação dos disjuntores e  após a fase final de 

ativação. Paralelamente às radiografias oclusais, todos os pacientes realizaram 

radiografias de mão e punho para determinação da idade esquelética. Para a 

verificação da ocorrência da expansão rápida da maxila, o método empregado foi da 

presença de diastema interincisivos superiores, complementado com exame 

radiográfico oclusal. A amostra foi dividida em dois grupos, sendo um deles de 

indivíduos que apresentavam ossificação total do osso rádio (RUT), e o outro pelos 
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indivíduos que não apresentavam ossificação total do mesmo (não RUT). A análise 

estatística demonstrou não existir diferença significativa entre os grupos, no que se 

refere à ocorrência de expansão rápida da maxila (80% no grupo RUT e 100% no 

grupo não RUT), concluindo que não é possível determinar a previsilibidade de 

sucesso entre a expansão rápida da maxila e o estágio de maturação esquelética. 

Sugerem a realização de estudos com amostras maiores, uma vez que o número da 

presente amostra foi pequeno. 

 

CLARO et al.7 (2006), objetivando estabelecer a correlação entre a 

expansão rápida da maxila e o aumento no perímetro do arco superior, realizaram 

um estudo  em 18 pacientes, com idades variando entre 7 a 10 anos, tratados em 

consultório privado. A amostra simples foi definida após a análise estatística de um 

grupo piloto e resultou em 18 pares de modelos do arco superior obtidos antes e 

após 5 meses de expansão rápida da maxila, realizadas com um expansor colado do 

tipo Hyrax, e cobertura oclusal posterior de acrílico. Uma avaliação de 5 meses após 

expansão rápida da maxila foi utilizada. Puderam então concluir que realmente 

houve um aumento de perímetro após a expansão rápida da maxila, sendo para 

cada 1mm de ativação da expansão rápida da maxila, ocorreu um aumento da 

distância intermolares e intercaninos de 0,12mm e 0,46mm respectivamente. 

Verificaram ainda um aumento de 0,84mm no perímetro do arco para cada 1mm de 

aumento do seu comprimento. 

 

SCANAVINI et al.21 (2006), realizaram um estudo em 31 pacientes com 

dentadura permanente e idade média de 13 anos e 2 meses, objetivando avaliar 

cefalometricamente os efeitos da expansão rápida da maxila sobre o seu 

posicionamento vertical e sagital, utilizando aparelhos de Haas e Hyrax. Os 

pacientes foram divididos em 2 grupos, sendo o Grupo I composto de 18 pacientes, 

tratados com o aparelho de Haas e o Grupo II por 13 pacientes, tratados com 

aparelho de Hyrax. Foram realizadas 3 telerradiografias por paciente, sendo estas: 

antes da instalação do aparelho; ao final da fase ativa de expansão e ao final da 

fase de nivelamento ortodôntico. A fase ativa, iniciada 24 horas após a instalação do 

aparelho, foi realizada nos dois grupos durante 11 a 14 dias, com ativações de ¼ de 

volta a cada 12 horas. Após a fase de ativação, o aparelho foi mantido passivamente 

por 90 dias até a completa reorganização da sutura palatina mediana, 
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caracterizando a fase passiva. Nas telerradiografias foram traçadas manualmente 

em papel de acetato as estruturas anatômicas de interesse para a elaboração do 

cefalograma, sendo as suas medidas lineares e angulares submetidas à análise 

estatística. Puderam então concluir que, o posicionamento da maxila sofreu 

modificações semelhantes no sentido ântero-posterior e vertical para ambos os 

grupos, ocorrendo respectivamente, na fase pós-disjunção, avanço maxilar e 

deslocamento para baixo da maxila, sem rotação. 

 

FERREIRA et al.10 (2007), com o objetivo de avaliar se os efeitos deletérios 

provocados pela expansão rápida da maxila são permanentes ou não, realizaram 

um estudo em 30 pacientes que apresentavam estreitamento maxilar, sendo 18 do 

gênero feminino e 12 do masculino, com idade média de 7 anos e 8 meses, tratadas 

com o expansor palatino do tipo Hyrax. Foi utilizado um grupo controle composto por 

30 pacientes, sendo 17 do gênero feminino e 13 do masculino, com idade média de 

7 anos e 8 meses, que não precisavam de correção ortopédica. O protocolo de 

ativação consistiu em ativações de 2/4 de volta por dia, até que fosse visualizada a 

presença de diastema anterior e sobrecorreção posterior, quando os parafusos eram 

imobilizados com resina acrílica. Após 4 meses, os aparelhos foram removidos e 

substituídos por aparelhos removíveis de acrílico, que serviram como contenção por 

mais 6 meses. Radiografias cefalométricas em norma lateral foram realizadas pré-

disjunção (T1) e pós-disjunção (T2), realizadas 2,9 anos após o tratamento. Ao 

comparar os dois grupos, verificaram que não houveram diferenças estatísticas 

significantes dos efeitos secundários verticais e ântero-posteriores após o período 

determinado, e que o deslocamento para baixo e para trás da mandíbula, 

geralmente observado, não foi permanente. Concluíram que, as possíveis alterações 

deletérias ocorridas pós-disjunção são compensadas pelo crescimento e 

desenvolvimento, e que seus benefícios compensam quaisquer efeitos secundários.  

 

SILVA FILHO et al.23 (2007), objetivando avaliar a ossificação da sutura 

palatina mediana por meio da tomografia computadorizada, realizou um estudo em 

17 crianças com idades variando entre 5 a 10 anos, sendo 16 portadoras de 

dentadura mista e 1 decídua,  tratados com aparelho expansor fixo do tipo Haas. O 

protocolo de ativação foi determinado por uma volta completa diária no parafuso 

expansor, até se obter uma boa morfologia do arco superior, seguido de um período 
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de contenção de 8 a 9 meses com o aparelho expansor fixo. Foram realizadas 3 

tomografias: antes da expansão; imediatamente após a fase ativa da expansão e 

após a fase de contenção com o aparelho expansor. Os cortes tomográficos foram 

avaliados pelos autores após a fase de contenção e também foi utilizada uma 

ferramenta de medição para avaliação da distância aberta no extremo anterior da 

sutura palatina mediana e a região da espinha nasal posterior, seguidos de calculo 

da média e desvio padrão desta distância. Puderam então concluir que houve 

reorganização da nova sutura em todas as crianças, sendo esta inteiramente 

ossificada após período de 8 a 9 meses de contenção. 

 

SILVA FILHO et al.22 (2008), objetivando acompanhar por meio de 

radiografias oclusais a evolução da ossificação da sutura palatina mediana, em 

pacientes submetidos à expansão rápida da maxila, realizaram um estudo em 38 

pacientes com idade média de 9 anos, sendo 19 do gênero masculino e 19 do 

feminino, que se submeteram ao tratamento utilizando o aparelho expansor fixo do 

tipo Haas. O protocolo de ativação consistiu em 2/4 de volta pela manhã e 2/4 à 

noite, totalizando uma volta completa por dia, durante 7 dias. Radiografias oclusais 

foram utilizadas como meio de diagnóstico, sendo realizadas no estágio de pré-

expansão e no período de contenção que, em média, foi de 4,5 meses. Puderam 

então concluir que, levando-se em consideração a variação individual, são 

necessários pelo menos 3 meses para a  completa ossificação da sutura palatina 

mediana. Sendo assim, propuseram a manutenção do aparelho, como contenção, 

por pelo menos 6 meses, visando diminuir a  recidiva. 

 

DAVID et al.9 (2009), objetivando avaliar e mensurar a sutura palatina 

mediana por meio de radiografias oclusais da maxila, realizou um estudo em 17 

pacientes com idades variando entre 7 e 22 anos, que utilizavam o aparelho 

disjuntor de Haas. As radiografias foram tomadas em duas etapas: a primeira logo 

após a instalação do aparelho e a segunda após a constatação clinica da disjunção. 

Analisando as radiografias, verificaram que houve abertura de diastema entre os 

incisivos em 69% dos casos, valores estes de 0,45 ± 0,55mm antes e 1,36 ± 0,81mm 

após a disjunção. Ao avaliar a magnitude de abertura da sutura palatina mediana na 

região da crista alveolar, a 10mm da crista para posterior na sutura palatina mediana 

e a 3mm do segmento distal do parafuso expansor para posterior na sutura palatina 
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mediana, observaram os valores de 1,61 ± 0,74mm , 0,98 ± 0,50mm e 0,58 ± 

0,58mm, respectivamente. Concluíram então que, a disjunção palatina ocorreu na 

maioria dos casos (69%), mostrando uma conformação triangular de abertura da 

sutura palatina mediana, com a base do triângulo voltada para a região anterior e o 

vértice para posterior. 

 

MARTINS et al.16 (2009), com o objetivo de avaliar a neoformação óssea 

após a expansão rápida da maxila por meio de imagens digitalizadas, realizou um 

estudo em 23 indivíduos com idades variando entre 9 e 12 anos, tratados com 

aparelhos expansores dentossuportados Hyrax e McNamara. A fase ativa da 

expansão teve duração de 2 semanas, sendo a primeira ativação de uma volta 

completa, uma semana  após a instalação do aparelho, seguida de ativações de ¼ 

de volta pela manhã e ¼ de volta à noite. Após a disjunção, o parafuso expansor foi 

estabilizado e, iniciou-se a fase de contenção pós-expansão, a qual teve duração de 

3 meses. As radiografias oclusais foram realizadas em 3 momentos: Fase I – antes 

da expansão; Fase II – após a expansão; e Fase III – 3 meses após o termino da 

expansão. As mesmas foram digitalizadas e as imagens realçadas em brilho, 

contraste e densidade. Posteriormente foram selecionadas duas áreas de interesse, 

sendo a área A situada na região anterior da sutura palatina mediana, e a área B  na 

região posterior da mesma. Após análise das imagens, verificaram diferenças 

significativas nos níveis de cinza e que a neoformação óssea da sutura palatina 

mediana sofreu variações, sendo a densidade na fase inicial maior que a da fase 

final, concluindo que o período de 3 meses de contenção não foi suficiente para a 

reorganização óssea da sutura palatina mediana. Sendo assim, sugerem a remoção 

do aparelho expansor somente após a completa reorganização da sutura, e que o 

tempo de contenção seja maior para evitar recidivas. 

               

            SIMÕES et al.24 (2009), com o objetivo de avaliar por meio de 

telerradiografias, a altura facial inferior (anterior e posterior), realizou um estudo em 

31 pacientes (15 do gênero feminino e 16 do masculino), com idade média de 13 

anos e 2 meses, portadores de atresia maxilar na dentadura permanente. Para a 

expansão rápida da maxila, utilizaram aparelhos de Haas ou Hyrax, e posteriormente 

foram tratados ortodonticamente pela técnica “Edgewise”. O protocolo de ativação 

consistiu em 2/4 de volta logo após a instalação do aparelho, seguidos de ativações 

B 
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diárias de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta a noite, durante 11 a 14 dias. Foram 

realizadas 3 telerradiografias por paciente: em norma lateral direita e com os dentes 

em oclusão cêntrica, no inicio do tratamento (T1); imediatamente após a fase ativa 

da disjunção (T2) e ao termino da fase de nivelamento dos arcos dentários (T3). Em 

seguida, foram realizados traçados cefalométricos das estruturas anatômicas de 

interesse e análise estatística. Concluíram então que, os dois aparelhos disjuntores 

foram capazes de promover a expansão rápida da maxila, resultando em alterações 

dentoesqueléticas estatisticamente significativas no sentido vertical, com o aumento 

da altura facial inferior (anterior e posterior) imediatamente após a disjunção da 

sutura palatina mediana até a fase de nivelamento, caracterizando um padrão 

esquelético mais vertical. 

 

BARATIERI et al.3  (2010), com o objetivo de avaliar por meio de tomografias 

computadorizadas os efeitos transversais dentários e esqueléticos provocados pela 

expansão rápida da maxila, realizaram um estudo em 17 crianças, sendo 8 do 

gênero masculino e 9 do feminino com idade media de 10,6 anos, portadoras de má 

oclusão de Classe II, divisão 1. Os pacientes foram submetidos ao protocolo de 

expansão preconizado por Haas para pacientes com até 14 anos, e consistiu em 

ativação inicial de uma volta completa (0,8mm) no dia da instalação, seguidas de 

duas ativações diárias de ¼ de volta (0,4mm diários), até que a face palatina dos 

molares superiores contatassem a face vestibular dos molares inferiores quando o 

paciente projetasse a mandíbula, obtendo relação de Classe I. Em seguida, o 

parafuso expansor foi estabilizado com fio e mantido em boca durante os próximos 6 

meses como contenção fixa. Tomografias computadorizadas Cone-Beam foram 

realizadas em 3 períodos : pré-tratamento (T1); imediatamente após a estabilização 

do parafuso (T2) e depois de completados seis meses de contenção, quando o 

aparelho foi então removido (T3). Ao final do período de contenção, as larguras 

basal, alveolar e dentária encontravam-se significativamente maiores do que a inicial 

(1,66mm; 4,69mm e 5,89mm, respectivamente). Puderam então concluir que houve 

aumento significativo da dimensão transversa esquelética e dentária, e que o 

período de seis meses de contenção com o aparelho permitiu que este ganho 

transversal fosse mantido, assim como o retorno da inclinação dentoalveolar inicial. 
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ROSSI et al.20 (2010), com o objetivo de avaliar cefalometricamente as 

alterações verticais e anteroposteriores após a expansão rápida da maxila, 

realizaram um estudo em 25 pacientes (13 meninas e 12 meninos), com idade média 

de 8 anos e 5 meses, que apresentavam atresia maxilar e mordida cruzada 

posterior. Foi utilizado aparelho expansor maxilar com cobertura oclusal posterior de 

acrílico, sendo realizadas 2 ativações diárias de ¼ de volta a cada 12 horas, uma 

semana após a instalação do aparelho. As ativações duraram em média 20 dias e, 

após a sobrecorreção da mordida cruzada, o parafuso expansor foi imobilizado com 

resina acrílica. Como contenção fixa, os pacientes permaneceram com o aparelho 

por um período de no mínimo 90 dias. Após esse período, o aparelho fixo foi 

removido e então utilizada uma contenção removível por 6 meses. Foram realizadas 

2 telerradiografias: antes do inicio do tratamento (T1) e após a remoção do aparelho 

expansor (T2), seguidas de traçado cefalométrico manual e análise estatística. 

Puderam então concluir que, a expansão rápida da maxila, utilizando o aparelho 

expansor com cobertura oclusal posterior, não promoveu alterações cefalométricas 

verticais e anteroposteriores. 

 

ROSSI et al.19 (2011), com o objetivo de avaliar cefalometricamente os 

efeitos verticais e anteroposteriores da expansão rápida da maxila, utilizando 

aparelhos disjuntores com cobertura oclusal de acrílico, realizaram um estudo em 26 

crianças, sendo 14 do gênero feminino e 12 do masculino, com idade média de 8,7 

anos, que apresentavam mordida cruzada posterior e estreitamento maxilar. Foi 

utilizado um aparelho do tipo McNamara fabricado com resina acrílica transparente 

cobrindo os dentes posteriores, e um parafuso expansor localizado sobre a rafe 

palatina, entre os segundos molares decíduos. Uma semana após a instalação, os 

pais foram orientados a realizar uma ativação no parafuso expansor de ¼ de volta a 

cada 12 horas. Quando a mordida cruzada foi sobrecorrigida, o parafuso expansor 

foi estabilizado com resina acrílica. Os pacientes permaneceram com o aparelho 

como contenção fixa por um período de 3-4 meses, e em seguida foi utilizado um 

aparelho removível por um período médio de 6,3 meses. Em telerradiografias 

laterais padronizadas, realizadas antes do inicio do tratamento (T1) e após o uso da 

contenção removível (T2), foram realizados traçados cefalométricos e analise 

estatística. Concluíram que a expansão rápida da maxila utilizando aparelho 
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disjuntor com cobertura oclusal de acrílico não promoveu alterações cefalométricas 

verticais e sagitais deletérias, e que as alterações verticais encontradas foram 

pequenas e transitórias, o que também ocorre com o uso de aparelhos disjuntores 

bandados. 

 

HILGERS et al.14 (2011), objetivando avaliar a estabilidade pós-expansão 

rápida da maxila realizada com o disjuntor do tipo Hyrax, realizaram um estudo em 

15 indivíduos que apresentavam deficiência transversal da maxila, com idade 

variando entre 8 e 14 anos. O protocolo de ativação consistiu em 2/4 de volta no 

momento da cimentação do aparelho, seguidas de ativações diárias de ¼ de volta a 

cada 12 horas. As ativações foram realizadas até que se conseguisse uma 

sobrecorreção, quando as cúspides palatinas dos primeiros molares permanentes 

superiores tocavam as cúspides vestibulares dos primeiros molares permanentes 

inferiores. Posteriormente, o parafuso expansor foi estabilizado com fio de amarilho 

e mantido em posição por 6 meses como contenção fixa. Foram realizadas 

telerradiografias em norma frontal em três momentos: M1 – inicial; M2 – remoção do 

disjuntor (que permaneceu 6 meses como contenção) e M3 – 3 meses após a 

remoção do disjuntor. Em relação aos resultados, a distância intermolares “a” (Figura 

4D) aumentou em média 4,65mm após a expansão rápida da maxila, porém três 

meses após a remoção do disjuntor (M3) diminuiu em média 2,06mm. Fato 

semelhante ocorreu com a distância intermolares “b” (Figura 4D), sendo 4,54mm o 

aumento após a expansão e três meses após a remoção do disjuntor houve 

diminuição de 2,17mm. Em relação ao comprimento do arco (Figura 4A), aumentou 

em média 2,89mm do período pré-tratamento (M1) para o final do período de 

contenção (M2) e três meses após a remoção do disjuntor (M3) diminuiu em média 

1,11mm. O perímetro do arco superior (Figura 4B) aumentou em média 2,58mm do 

período pré-tratamento (M1) para o final do período de contenção (M2) e três meses 

após a remoção do disjuntor (M3) diminuiu em média 1,46mm. A distância 

intercaninos (Figura 4C) aumentou, em média, 1,40mm do período pré-tratamento 

(M1) para o final do período de contenção (M2) e três meses após a remoção do 

disjuntor (M3) diminuiu em média 0,41mm. Puderam então concluir que houve 

expansão da arcada superior, com aumento significativo do perímetro e 

comprimento do arco. No entanto, houve pequena recidiva das posições dentárias e 

dimensão do arco superior, 3 meses após a remoção do aparelho. 
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Figura 4: A) Comprimento do arco; B) Perímetro do arco; C)  Distância intercaninos; 

D) Distância intermolares. 

 

TORRE; ALARCÓN26 (2012), objetivando avaliar as mudanças no fluxo 

aéreo nasal e as notas escolares após a expansão rápida da maxila, em crianças 

respiradoras bucais e portadoras de atresia maxilar, realizaram um estudo em 44 

crianças, sendo 22 do gênero feminino e 22 do masculino, com idade média de 

10,57 anos. Um grupo constituído por 44 crianças com idade média de 10,64 anos, 

respiradoras nasais e com dimensão transversal da maxila adequada participaram 

do estudo como grupo controle. No grupo tratado, foram utilizados aparelhos do tipo 

Hyrax, e o protocolo de ativação consistiu em 2/4 de volta durante a instalação do 

aparelho, seguidos de duas ativações diárias de ¼ de volta, até que se conseguisse 

uma sobrecorreção de 3 milímetros da relação transversal. O aparelho foi então 

estabilizado e mantido em posição como contenção por 6 meses. Para cada 

paciente, de ambos os grupos, modelos de estudo foram obtidos através de 

impressões de alginato em 3 períodos: antes do tratamento (T0); seis meses depois 

da expansão rápida da maxila (T1) e um ano após (T2). Foram avaliadas as larguras 

inter-caninos, inter pré-molares e inter-molares nos 3 períodos, assim como, o fluxo 

aéreo nasal, medido através do pico de fluxo inspiratório nasal. Para a avaliação 

escolar, foram obtidas as notas escolares de cada paciente e então foi realizada 

uma média aritmética para cada criança em T0, T1 e T2. Os resultados obtidos 

demonstraram diferenças significativas em todas as variáveis dentais entre os dois 
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grupos, diferenças estas de 10,23mm na distância inter-caninos (T0-T2), 10,55mm 

na distância entre os primeiros pré-molares (T0-T2), 8,38mm na distância entre os 

segundos pré-molares (T0-T2) e 7,17mm na distância inter-molares (T0-T2). Em 

relação ao fluxo aéreo nasal, houve um aumento altamente significativo no pico de 

fluxo inspiratório nasal do grupo tratado, já não havendo mais diferenças entre os 

dois grupos. Por fim, as notas escolares obtidas antes do tratamento eram menores 

nos respiradores bucais em relação ao grupo controle.Seis meses após o tratamento 

e um ano depois, não foram encontradas diferenças entre os grupos. Puderam então 

concluir que a expansão rápida da maxila aumenta o fluxo aéreo nasal, melhorando 

a respiração nasal e também as atividades diárias, incluindo o desempenho escolar.  

 

MELGAÇO et al.18 (2013), objetivando avaliar as mudanças transversais 

palatinas e linguais em pacientes submetidos à expansão rápida da maxila, 

realizaram um estudo em 31 pacientes que apresentavam má oclusão de Classe I 

de Angle. A amostra foi dividida em 2 grupos, sendo o Grupo 1 composto por 17 

pacientes tratados com o expansor de Haas  e o Grupo 2, por 14 pacientes tratados 

com o Hyrax. O protocolo de ativação consistiu em uma volta completa durante na 

primeira ativação, seguidos de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta durante a noite, 

até as cúspides palatinas dos primeiros molares permanentes superiores entrarem 

em contato com as cúspides vestibulares dos inferiores, quando o parafuso foi 

estabilizado. Tomografias computadorizadas de feixe cônico foram realizadas antes 

da expansão (T0) e seis meses após a estabilização do parafuso expansor (T1).  

Foram avaliadas áreas transversais da maxila e mandíbula nas regiões de primeiros 

molares permanentes e pré-molares e comparadas entre as fases T0 e T1. A área 

oclusal mandibular também foi analisada. Concluíram que, as áreas transversais 

maxilares aumentaram 56,18mm2 e 44,32mm2 na região posterior e anterior, 

respectivamente. Para a mandíbula, os valores foram de 40,32mm2 na região 

anterior e 39,91mm2 na região posterior. Houve aumento nas distâncias intermolares 

e interpré-molares da maxila de 5,5mm e 5,57mm, e da mandíbula de 1,74 e 1,7mm, 

respectivamente. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

quando comparados os aparelhos de Haas e Hyrax, contudo sugerem estudos em 

diferentes populações com características semelhantes para confirmação dos 

resultados obtidos. 
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BARATIERI et al.4 (2014), com o objetivo de avaliar por meio de tomografias 

computadorizadas as dimensões transversais do complexo nasomaxilar de 

pacientes submetidos à expansão rápida da maxila, realizaram um estudo em 30 

pacientes, sendo 18 do gênero masculino e 12 do feminino, com idade média de 9 

anos e 4 meses. Os pacientes foram divididos em dois grupos, sendo o grupo 

controle composto por 10 meninos e 5 meninas com idade média variando entre 9 

anos e 4 meses. O grupo tratado foi formado pelos pacientes que necessitavam de 

expansão maxilar, composto por 8 meninos e 7 meninas, com idade média de 9 

anos e 6 meses e foram submetidos a tratamento com expansor de Haas. Foi 

utilizado o protocolo de ativação proposto por Haas e no momento da instalação do 

aparelho foi realizada a ativação de uma volta completa (0,8mm), seguidas de 

ativações diárias de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite, até que a expansão 

necessária fosse alcançada. O parafuso foi então estabilizado e mantido em posição 

por um período de 6 meses como contenção, posteriormente removido e os 

pacientes acompanhados por outros 6 meses. As tomografias computadorizadas 

foram realizadas no início (T1) e um ano após o tratamento (T2). Foi utilizado o 

mesmo intervalo de tempo para as realizações das tomografias do grupo controle. 

Após um ano, o aumento da largura entre os primeiros molares maxilares foi de 

2,76mm, quando comparados ao grupo controle. Aumento significativo ocorreu 

também com a largura alveolar palatal, sendo 3,91mm, 3,24mm e 3,68mm para a 

região posterior, média e anterior respectivamente. Em relação a largura da base 

palatal, as mudanças foram significativas apenas na região posterior, com aumento 

de 5,0mm. Aumento da largura da base nasal e cavidade nasal também foram 

significativas, sendo 2,81mm, 2,05mm e 2,57mm e 2,11mm, 1,60mm e 1,70mm, 

respectivamente, nos cortes posterior, médio e anterior. Puderam então concluir que 

houve aumento significativo em todas as larguras analisadas, quando comparadas 

ao grupo controle, sendo elas: largura entre os molares; maxilares; palatal e nasal. 

 

GARIB et al.11 (2014), com o objetivo de avaliar por meio de tomografias 

computadorizadas as mudanças nas tábuas ósseas vestibular e lingual provocadas 

pela expansão rápida da maxila na dentição mista, realizaram um estudo em 22 

pacientes, sendo 10 do gênero masculino e 12 do feminino, com idade média de 8,1 

anos. Os pacientes foram tratados com o expansor de Haas, ancorados 

exclusivamente em dentes decíduos. O protocolo de ativação consistiu em 2/4 de 
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volta pela manhã e 2/4 durante a noite, por aproximadamente 8 dias. As tomografias 

foram realizadas antes e após a fase de expansão, com um intervalo de 

aproximadamente 30 dias entre as mesmas. As medidas das tábuas ósseas 

vestibular e lingual dos dentes posteriores superiores foram realizadas em 2 secções 

axiais paralelas ao plano palatino, sendo uma ao nível da furca do primeiro molar 

superior direito permanente (Figura 5)  e a outra no nível da furca do segundo molar 

superior direito decíduo (Figuras 6). Foram também analisados os níveis das cristas 

das tábuas ósseas vestibulares dos dentes posteriores superiores (Figura 7). 

 

 

Figura 5: Medições em cortes tomográficos das espessuras das tábuas ósseas     

vestibular e lingual realizadas nos dentes posteriores permanentes irrompidos e não 

irrompidos.   

 

 

 Figura 6 : Medições em cortes tomográficos das espessuras das tábuas ósseas 

vestibular e língual realizadas nos dentes posteriores decíduos. 
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Figura 7 : Medições em cortes tomográficos dos níveis das cristas das tábuas 

ósseas vestibulares dos dentes posteriores superiores. 

 

Verificaram que não houve alterações significativas nas espessuras das 

tábuas ósseas vestibular e lingual dos dentes suporte. Exceções para a tábua óssea 

vestibular do germe do primeiro pré-molar que diminuiu em média 0,18mm e para a 

região distal da tábua óssea vestibular do segundo molar decíduo que diminuiu em 

média 0,3mm. Em relação ao nível da tábua óssea vestibular, também não foram 

encontradas alterações significativas nos dentes suporte e nos primeiros molares 

permanentes. Puderam então concluir, que a expansão rápida da maxila, realizada 

precocemente na dentição mista, não produz alterações como deiscências e 

diminuição da espessura das tábuas ósseas nos dentes posteriores superiores. 

 

WOLLER et al.27 (2014), objetivando avaliar por meio de tomografias 

computadorizadas as mudanças que ocorrem nas suturas maxilares em crianças 

submetidas a expansão rápida da maxila tratados com aparelho do tipo Hyrax, 

realizaram um estudo em 25 pacientes (10 homens, 15 mulheres) que apresentavam 

discrepâncias transversais da maxila. Os critérios de exclusão selecionados foram 

pacientes com anomalias crânio-faciais, incluindo fissura lábio-palatal e pacientes 

que utilizavam aparelhos ortodônticos antes do inicio do tratamento com a expansão 

rápida da maxila. Cada paciente foi escaneado duas vezes: T0 e T1.  A primeira 

imagem (T0) foi obtida antes da instalação do aparelho expansor, e a segunda (T1) 

obtida após a última ativação do aparelho. Puderam então concluir que houve 

grande deslocamento da sutura palatina mediana, como em outros estudos, porém 

este deslocamento também acontece em outras suturas, como a frontonasal, 

intermaxilar, e zigomaticomaxilar.  
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IZUKA et al.15 (2015), com o objetivo de avaliar por meio de tomografias 

computadorizadas os efeitos produzidos a curto prazo pela expansão rápida da 

maxila nas dimensões das vias aéreas superiores, bem como avaliar o impacto 

desta terapia na qualidade de vida, realizaram um estudo em 25 pacientes 

respiradores bucais, sendo 14 do gênero feminino e 11 do masculino com idade 

média variando entre 10,5 anos. Questionário padronizado foi realizado com os pais 

antes e após a expansão rápida da maxila, com o objetivo de avaliar se houve 

melhora na qualidade de vida dos pacientes. Tomografias computadorizadas foram 

realizadas antes do tratamento, e em seguida os aparelhos do tipo Hyrax modificado 

foram instalados. O protocolo de ativação consistiu em 1 volta completa durante a 

instalação, seguida de duas ativações diárias até se obter uma sobrecorreção. 

Imediatamente após esta sobrecorreção, foram realizadas as segundas tomografias 

computadorizadas. Ambas as tomografias foram utilizadas pelo mesmo examinador 

para avaliar as dimensões das vias aéreas superiores dos pacientes. Verificaram 

que a expansão rápida da maxila promoveu um aumento significativo no volume das 

vias aéreas da nasofaringe e cavidades nasais, assim como nas larguras  anterior e 

posterior do piso nasal (2,8mm em média). Puderam então concluir que a expansão 

rápida da maxila promoveu melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes 

respiradores bucais com atresia maxilar. 
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3. DISCUSSÃO  

 

 

            A introdução da expansão rápida da maxila como tratamento da atresia 

maxilar, segundo os autores5,12,14,15,20,21,23 foi feita por Angell, em 1860, ao descrever 

um aparelho expansor que promovia a separação dos ossos maxilares, observando 

posteriormente a presença de diastema entre os incisivos centrais superiores, o que 

evidenciava a abertura da sutura palatina mediana. Um século mais tarde, HAAS12 

(1961) realizou estudos, primeiramente com animais e, posteriormente, em 

humanos, comprovando os resultados obtidos por Angell (1860), resultados estes 

também comprovados  pelos autores1,3,5,9,10,18. 

 

            A expansão rápida da maxila é um recurso utilizado na prática ortodôntica, 

onde é feita a abertura da sutura palatina mediana e a desorganização das demais 

suturas do complexo craniofacial. Entretanto, ALBUQUERQUE; ETO1 (2006), 

comentam que nem sempre é possível conseguir a sua abertura, uma vez que, ao 

final do crescimento facial, ocorre a sua ossificação. Portanto, o fechamento da 

sutura palatina mediana é determinante em situações de insucesso da expansão 

rápida da maxila.   

 

            O procedimento de expansão rápida da maxila pela abertura da sutura 

palatina mediana, está indicado no tratamento de más oclusões com real e relativa 

deficiência maxilar3,4,5,7,9,12,14,18; de incapacidade nasal crônica que exibam 

problemas respiratórios nasais4,5,6,12,15,26  e com problemas relacionados ao 

comprimento do arco12,14. Como contraindicações são citados: o prognatismo maxilar 

excessivo, a protrusão bimaxilar, mordidas cruzadas isoladas e pacientes com 

excesso de desenvolvimento vertical da face2. 

  

            Para promover a abertura da sutura palatina mediana, existem diversos 

aparelhos disjuntores, sendo os mais utilizados o dentomucossuportado (Haas), o 

dentossuportado (Hyrax), e o dentossuportado com cobertura oclusal de acrílico 

(McNamara). O expansor preconizado por HAAS12 (1961) possui apoios bilaterais de 

resina acrílica unidos por um torno expansor na linha média (Figura 1 p.14). Por sua 
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vez, BIEDERMAN6 (1968) preconiza um disjuntor maxilar, o Hyrax, que não possui 

acrílico, sendo o parafuso unido às bandas por fios calibrosos (Figura 2 p.15). Já o 

de MCNAMARA17 (1987) se diferencia do de Hyrax por apresentar uma cobertura 

oclusal de acrílico nos dentes posteriores (Figura 3, p.16). 

 

            Segundo HAAS12 (1961), a abertura da sutura palatina mediana, é paralela 

no sentido ântero-posterior e triangular no ínfero-superior com o ápice voltado para a 

cavidade nasal. Também os autores3,9, observaram uma conformação triangular da 

abertura da sutura palatina mediana, com a base do triângulo voltada para a região 

anterior e o vértice para posterior, confirmando  estes resultados. 

 

            Objetivando quantificar as alterações que ocorrem no complexo maxilar, 

como resultado da expansão rápida da maxila, alguns estudos5,12,13,14,16,19,20,26 tem 

sido realizados. Outros1,3,4,5,9-12,15,16,18,20-27 procuram avaliar as mudanças que 

ocorrem na sutura palatina mediana, nas estruturas dentoalveolares e nas cavidades 

nasais. 

 

            O aumento do perímetro do arco é uma das alterações que ocorrem nos 

casos tratados com expansão rápida da maxila. Em 2006, CLARO et al.7 verificaram 

um aumento de 0,84mm no perímetro do arco para cada 1mm de aumento do seu 

comprimento. BARRETO et al.5 (2005) relataram um aumento de 4,06mm na largura 

maxilar, que também implicou no aumento do perímetro do arco. Já HILGERS et 

al.14 (2011) observaram que houve aumento significativo no perímetro do arco, 

aumento este de 2,58mm. No entanto, verificaram que houve uma diminuição de 

1,46mm nesse perímetro, 3 meses após a remoção do aparelho disjuntor. 

  

            Em relação ao aumento das distâncias interdentais, os autores3,4,5,7,12,15 

relataram aumentos significativos nas mesmas. Quanto as alterações das distâncias 

interdentais maxilares, os autores7,12,14,26 verificaram aumentos nas distâncias 

intercaninos variando entre 1,40mm e 3,69mm. Por sua vez, MELGAÇO et al.18 

(2013) e TORRE; ALARCÓN26 (2012), verificaram um aumento das distâncias entre 

os pré-molares de 5,57mm e 6,13mm, respectivamente. Em relação a distância 

intermolares, os autores4,5,7,12,14 relataram um aumento variando entre 2,76mm e 

5,5mm. Já HILGERS14 (2011), constatou aumento significativo em todas as 



 34 

distâncias analisadas. Porém, acrescenta  ter  verificado   uma   pequena   recidiva   

das   posições  dentárias, 3 meses após a remoção do disjuntor, recidiva esta de -

0,41mm e -2,17mm para as distâncias intercaninos e intermolares superiores, 

respectivamente.  

 

             Alterações também foram verificadas na arco inferior, tendo HAAS12 (1961) 

relatado um aumento na distância intermolares inferiores, porém não quantificou o 

valor da mesma. Já MELGAÇO et al.18  (2013), observaram um aumento da distância 

entre os pré-molares e intermolares de 1,7mm e 1,74mm, respectivamente.  

 

            Segundo os autores3,5,10,11,12,21,24 o uso dos expansores de Haas, Hyrax e 

McNamara promove a vestibularização e a extrusão dos molares superiores, 

geralmente utilizados na ancoragem, associado ao deslocamento da maxila para 

frente e para baixo, além de produzir a rotação posterior da mandíbula. Isto pode 

resultar em um aumento na altura facial anterior do paciente, bem como, o aumento 

da tendência de mordida aberta anterior, tornando-se altamente desfavoráveis em 

pacientes com padrão vertical já acentuado. No entanto, segundo FERREIRA et al.10 

(2007) as possíveis alterações deletérias ocorridas com o uso de disjuntores são, em 

médio e longo prazo, compensadas pelo crescimento e desenvolvimento, tornando-

as estatisticamente insignificantes. 

 

            SCANAVINI et al.21 (2006) observaram que o posicionamento da maxila 

sofreu modificações semelhantes no sentido ântero-posterior e vertical, ocorrendo, 

respectivamente, na fase pós-disjunção, avanço maxilar e deslocamento para baixo 

da maxila, sem rotação. SIMÕES et al.24 (2009) verificaram que a expansão rápida 

da maxila resultou em alterações dentoesqueléticas estatisticamente significativas 

no sentido vertical, com o aumento da altura facial inferior (anterior e posterior) 

imediatamente após a abertura da sutura palatina mediana, até a fase de 

nivelamento, caracterizando um padrão esquelético mais vertical. FERREIRA et al.10  

(2007) não observaram diferenças estatísticas significantes nos efeitos secundários 

verticais e ântero-posteriores após o período determinado, e que o deslocamento 

para baixo e para trás da mandíbula, geralmente observado, não foi permanente. 

Contrariando esses resultados, ROSSI et al.20,19 (2010, 2011) verificaram que a 

expansão rápida da maxila, utilizando o expansor com cobertura oclusal de acrílico 
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(McNamara) não promoveu o deslocamento no sentido póstero-inferior da mandíbula 

e o aumento da altura facial ântero-inferior. 

 

            Quanto ao tempo necessário para a completa ossificação da sutura palatina 

mediana, os resultados encontrados neste estudo foram controversos. HAAS12 

(1961) verificou por meio de radiografias oclusais que a sutura estava 

completamente calcificada após 90 dias. Entretanto, contrariando-o, certos 

autores16,22,23,25 relataram que este período não é suficiente para a completa 

reorganização da sutura. CLEALL8 (1965)  repetiu o trabalho de HAAS12 (1961) em 

macacos, e verificou que 3 meses após a remoção do aparelho, a sutura permanecia 

desorganizada e pouco mineralizada. Somente após 6 meses, a sutura mostrou-se 

bem organizada e histologicamente normal, com grau de mineralização semelhante 

ao dos animais controle. TAVARES25 (1999) verificou que a sutura palatina mediana 

não recuperou completamente o seu aspecto radiográfico normal durante o período 

de contenção de 90 dias. Já SILVA FILHO et al.23 (2007) concluíram que houve 

reorganização da sutura em todas as crianças analisadas, sendo esta inteiramente 

ossificada após um período de 8 a 9 meses de contenção. Também verificaram 

SILVA FILHO et al.22 (2008) que apenas 25% das radiografias analisadas 

apresentavam evidências de completa neoformação óssea após 3 meses, sendo 

que a maioria dos pacientes, totalizando 65% da amostra, não apresentou sinal de 

total neoformação óssea nesse período. Sendo assim, os autores16,17,22,23 concluíram 

que o período de 3 meses de contenção não é suficiente para a completa 

reorganização óssea da sutura palatina mediana. SILVA FILHO et al.22 (2008), 

visando a estabilidade pós-tratamento e o menor efeito de recidiva, recomendam 

que o aparelho expansor deve ser removido somente após a sutura estar 

completamente restabelecida. Sugere ainda que, o aparelho seja mantido 

passivamente em posição, por pelo menos 6 meses. 

 

            Embora as forças decorrentes da expansão rápida da maxila sejam 

direcionadas principalmente para resultar na abertura da sutura palatina mediana, 

outras também são afetadas, como as suturas frontonasal, intermaxilar e 

zigomaticomaxilar12,27. Segundo HAAS12 (1961), a cavidade nasal está em intimo 

contato com a região da sutura palatina mediana e, por isso, normalmente é afetada 

positivamente. Neste estudo, os autores4,5,12,15 encontraram aumentos semelhantes 
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na largura da cavidade nasal, variando entre  2mm e 4,5mm. IZUKA et al.15 (2015) 

acrescentam que, além de promover um aumento significativo no volume das vias 

aéreas superiores, a expansão rápida da maxila promoveu melhora significativa na 

qualidade de vida dos pacientes respiradores bucais. Resultado semelhante foi 

encontrado por TORRE; ALARCÓN26 (2012), que citaram ainda, uma melhora nas 

atividades diárias dos pacientes, incluindo o desempenho escolar. 

 

 

. 
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os trabalhos pesquisados, foi possível concluir que a    

expansão rápida da maxila:  

 

1. É um recurso efetivo que pode ser utilizado para o tratamento das 

deficiências transversais maxilares; 

 

2. Está indicada para más oclusões com real e relativa deficiência maxilar ; 

de incapacidade nasal crônica que exibam problemas respiratórios e com 

problemas relacionados ao comprimento do arco; 

  

3. Como contraindicações desse procedimento são citados o prognatismo 

maxilar excessivo, a protrusão bimaxilar, mordidas cruzadas isoladas e 

pacientes com excesso de desenvolvimento vertical da face; 

 

4. Promove alterações esqueléticas e dentárias, sendo a mais relevante a 

abertura da sutura palatina mediana, provocando o aumento transverso da 

maxila, da cavidade nasal, das distâncias interdentais e também do 

perímetro do arco dentário.  

 

5. Os aparelhos de Haas, Hyrax e McNamara, para ela indicados, apesar de 

possuírem diferenças entre si, são eficientes e promovem resultados 

semelhantes; 
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