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EXCELÊNCIA CLÍNICA

“Em caráter, em comportamento e em todas as 
coisas, a suprema excelência está na simplicidade.”

Henry Longfellow

Intrusão de molares com ancoragem esquelética

Quando o diagnóstico do caso indica a necessidade de intrusão de molares para o controle de pro-
blemas verticais, a ancoragem esquelética oferece excelente resultados1.

Há diferentes tipos de mecânicas que podem ser utilizadas com mini-implantes e/ou mini-placas. No 
entanto, é sempre importante que o ortodontista ajuste a mecânica e os vetores de força utilizados às 
características e às necessidades de cada caso em particular2. 

Intrusão de molares superiores
Quando são utilizadas forças apenas por vestibular ou lingual, há uma tendência de inclinação dos 

molares superiores na mesma direção da aplicação da força. Isso acontece porque a resultante de força 
passa lateralmente aos centros de resistência destes dentes (Figura 1).  A aplicação de força apenas por 
vestibular ou lingual pode ser uma boa alternativa quando, ao início do movimento, os molares encon-
tram-se inclinados. 
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Figura 1 (A-B) – Intrusão de molares superiores com aplicação de força A) apenas por vestibular ou B) lingual. Como a resultante 
da força passa lateralmente ao centro de resistência (CR), há um movimento de inclinação na mesma direção de aplicação da força.
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No entanto, após essa correção inicial, é preciso 
garantir que a resultante de força passe pelo centro de 
resistência dos molares gerando uma intrusão absolu-
ta. Esse controle pode ser alcançado utilizando-se um 

acessório de ancoragem, como um arco transpalatino, 
ou, idealmente, com a aplicação de uma força também 
por lingual (Figuras 2 e 3).

Figura 2 (A-C) – Com o auxílio de um arco transpalatino removível é possível controlar o efeito de inclinação dos molares quando a 
força é aplicada apenas por A) vestibular ou B) lingual. C) A utilização de forças por vestibular e lingual pode gerar um resultado mais 
eficiente com a resultante passando pelo centro de resistência (CR), gerando uma intrusão mais controlada.
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Figura 3 (A-I) – A-C) Caso no qual foi indicada a intrusão de molares superiores para corrigir a mordida aberta anterior. D-E) Foram 
aplicadas forças com mini-implantes apenas por palatino com o auxílio de um arco transpalatino removível, F) com o qual é possível 
controlar o efeito de inclinação indesejada. G-I) Caso finalizado.

Por vestibular, essa mecânica pode ser desenvolvi-
da com mini-placas ou mini-implantes. As mini-placas 
oferecem a vantagem de não interferirem no movi-
mento das raízes, mas sua instalação é mais invasiva 
e o custo mais elevado. Quando a altura do rebordo 
alveolar e comprimento das raízes são favoráveis os 
mini-implantes também são muito eficientes por vesti-
bular. Para aplicação de forças por palatino podem ser 
utilizados mini-implantes (Figura 4).

Intrusão de molares inferiores

A intrusão de molares inferiores é limitada a me-
cânicas vestibulares, portanto, recomenda-se a sua 
associação com arco lingual para um melhor controle 
de inclinação destes dentes (Figura 4). Podem ser utili-
zadas mini-implantes ou mini-placas, dependendo das 
características do caso. Os critérios de decisão são os 
mesmos apresentados para os molares superiores.
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Figura 4 (A-I) – A-C) Caso no qual foi indicada a intrusão de molares superiores e inferiores para corrigir a mordida aberta anterior. 
D) Foram utilizadas mini-placas por vestibular nos arcos superior e inferior. E) No arco superior foram utilizados mini-implantes para a 
aplicação de forças por lingual. Foram colados botões linguais unidos por um segmento de fio de aço de 0,8 mm. F) No arco dentário 
inferior foi utilizado um arco lingual com extensões até os segundos molares apoiadas em botões colados. G-I) Caso finalizado.
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