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RESUMO 

 
 

O objetivo deste estudo retrospectivo foi buscar variáveis oclusais relacionadas com 
o prognóstico da estabilidade da correção da má oclusão de Classe II, tratada sem e 
com extrações. Para tanto, foram selecionados 78 registros de documentações, 
pertencentes ao arquivo da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de 
Bauru, com má oclusão inicial de Classe II completa bilateral, divisão 1, tratada pela 
mecânica Edgewise e acompanhada por um período médio de 10 anos pós-
tratamento. Essa amostra foi dividida em três grupos, de acordo com o protocolo de 
tratamento: Grupo 1: constituído por 25 pacientes, com idade inicial média de 12,74 
anos, tratados sem extrações, por um período médio de 2,41 anos; Grupo 2: 
contendo 25 pacientes, com idade inicial média de 13,42 anos, tratados com 
extrações dos primeiros pré-molares superiores, por um período médio de 2,10 
anos; Grupo 3: composto por 28 pacientes, com idade inicial média de 12,98 anos, 
tratados com extrações dos primeiros pré-molares superiores e primeiros ou 
segundos pré-molares inferiores, por um período médio de 2,10 anos. As avaliações 
oclusais foram realizadas em modelos de gesso dos pacientes, nas fases inicial (T1), 
final de tratamento (T2) e na fase pós-tratamento (T3), utilizando os índices PAR e 
de irregularidade de Little. O percentual de redução do índice PAR, durante o 
tratamento, foi de 72,58% para o grupo 1, 80,17% para o grupo 2 e 79,37% para o 
grupo 3. Para comparação intergrupos, utilizaram-se a análise de variância a um 
critério e o teste não paramétrico do Qui-quadrado. Os grupos apresentaram-se 
semelhantes quanto ao gênero, idades (fases T1, T2 e T3), tempo de tratamento, 
percentual de redução do PAR, eficiência do tratamento e no tempo pós-tratamento. 
A única variável oclusal responsável pela ausência de uma finalização ortodôntica 
de excelência (PAR T2 = 0) e pela recidiva evidenciada na fase pós-tratamento, foi a 
oclusão posterior. Ao separar a amostra em grupos bem finalizado (50 pacientes 
com o PAR T2 ≤ 5) e mal finalizado (28 pacientes com PAR T2 > 5) em relação às 
alterações ocorridas no período pós-tratamento (PAR T3 - T2 e Little T3 – T2), 
verificou-se por meio do teste t independente, que ambos os grupos foram 
estatisticamente semelhantes em relação à recidiva; no entanto, uma boa finalização 
ortodôntica proporcionou melhores resultados oclusais e funcionais, nas fases T2 e 
T3. A recidiva do apinhamento ântero-inferior (Little T3 – T2) não correlacionou-se 
com as alterações oclusais ocorridas no período pós-tratamento (PAR T3-T2).  
 
Palavras-chave : Má oclusão de Classe II. Finalização ortodôntica. Estabilidade e 
recidiva.
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ABSTRACT 
 

 

QUALITY INFLUENCE OF THE ORTHODONTIC FINISHED IN TH E TREATMENT 

STABILITY OF CLASS II MALOCCLUSION 

 

 

The objective of this retrospective study was to seek oclusal variables related to 
correction of Class II malocclusion stability prognosis, treated without and with 
extractions. As such, 78 documentation records were selected, belonging to the 
Orthodontic Department from the Bauru Dental School, with an initial complete 
bilateral malocclusion of Class II, division 1, treated with Edgewise mechanics and 
followed up for an average period of 10 years post-treatment. This sample was 
divided into three groups, according to the treatment protocol: Group 1: consisted of 
25 patients, with average initial age of 12.74 years, treated  without extractions, for 
an average period of 2.41 years; Group 2: consisted of  25 patients, with an average 
initial age of 13.42 years, treated with extractions of the first superior premolar teeth, 
for an average period of 2.10 years; Group 3: consisted of 28 patients, with an 
average initial age of 12.98 years, treated with extractions of the first superior pre-
molar teeth  and first or second inferior premolar teeth, for an average period of 2.10 
years. Occlusal evaluations were done on the patients cast models, at the initial 
phase (T1), at the end of treatment (T2) and  post-treatment phase (T3), using the 
PAR index and Little irregularity index. The percentile reduction for the PAR index, 
during the treatment, was 72,58% for group 1, 80,17% for group 2 and 79,37% for 
group 3. For the intergroup comparisons, one-way ANOVA and the non-parametric 
Chi-square tests were used. The groups were similar regarding gender, ages 
(phases T1, T2 and T3), time of treatment, PAR reduction percentile, treatment 
efficiency and post-treatment duration. The only occlusal variable responsible for the 
absence of excellent orthodontic finalization (PAR T2 = 0) and by relapse evidenced 
in the post-treatment phase, was the posterior occlusion. When separating the 
sample in groups well finalized (50 patients with PAR T2 ≤ 5) and with bad 
finalization (28 patients with PAR T2 > 5) in relation to the alterations occurred in the 
post-treatment period (PAR T3 - T2 and Little T3 - T2), it was verified by using an 
independent “t” test that both groups were statistically similar in relation to relapse, 
however, good orthodontic finalization provided better occlusal and functional results 
in phases T2 and T3). Anterior inferior crowding relapse (Little T3 – T2) did not 
correlate with the occlusal alterations occurred in the post-treatment period (PAR T3 - 
T2). 

   
Key words: Class II malocclusion. Orthodontic finished. Stability and relapse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A imprevisibilidade das alterações oclusais ocorridas após o tratamento 

ortodôntico é quase um aceite universal; entretanto, este assunto ainda apresenta 

grande controvérsia na literatura. A falta da padronização ao quantificar a severidade 

inicial da má oclusão, a variação das idades, as mecânicas de tratamento, o grau de 

cooperação do paciente e o uso de metodologias distintas, podem levar a uma 

confusão na interpretação dos resultados relacionados à estabilidade da correção da 

Classe II (AL YAMI; KUIJPERS-JAGTMAN; VAN'T HOF 1999; ELMS; BUSHANG; 

ALEXANDER 1996b; PAQUETTE; BEATTIE; JOHNSTON JR 1992).  

As variáveis que costumam medir a severidade da má oclusão 

provavelmente serão as mesmas que irão medir a dificuldade do tratamento, e a 

definição da escolha do melhor protocolo de tratamento deveria levar em conta a 

severidade inicial da má oclusão (ANDREWS 1975; JACOBS; SAWAENGKIT 2002; 

JANSON et al. 2004a; JANSON et al. 2007a; KEELING, et al. 1996; PROFFIT 2000; 

TULLOCH 1998; TULLOCH; ANTCZAK-BOUCKOMS; TUNCAY 1989; TULLOCH; 

MEDLAND; TUNCAY 1990; VALARELLI 2006), a idade (DYER; HARRIS; VADEN 

1991; PANCHERZ 2000; PROFFIT; TULLOCH 2002a; VADEN; HARRIS; 

BEHRENTS 1995; WHEELER et al. 2002; YOKOTA; MURAKAMI; SHIMIZU 1993); a 

discrepância cefalométrica (ALLAIS; MELSEN 2003; HOWE; MCNAMARA; 

O'CONNOR 1983; LITTLE; WALLEN; RIEDEL 1981; STROUD; ENGLISH; 

BUSCHANG 1998; TWEED 1954); e, sobretudo, quando a colaboração do paciente 

torna-se a condição “sine qua non” para o sucesso do tratamento (CELENZA; 

HOCHMAN 2000; JANSON et al. 2007b).  

Não é de hoje que pesquisadores têm tentado desenvolver sistemas para 

quantificar o desvio de normalidade da oclusão (ANDREWS 1972; ANGLE 1899; 

MASSLER; FRANKEL 1951; SALZMANN 1968; SUMMERS 1971). Atualmente, a 

classificação da má oclusão de Classe II é primariamente baseada na classificação 

de Angle (ANGLE 1899) e de Andrews (ANDREWS 1972). Questiona-se se a 

avaliação somente por meio destas classificações facilitariam o entendimento 

quantitativo dos componentes predictores da dificuldade do tratamento e em relação 

às alterações no pós-tratamento. Independente dos esforços desses autores, ainda 

existia a necessidade de quantificar detalhes dos componentes da discrepância 
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ânteroposterior (ACKERMAN; PROFFIT 1969; PROFFIT; ACKERMAN 1973). Para 

responder a esses questionamentos, vários pesquisadores (GRAINGER 1967; 

SUMMERS 1971; BROOK; SHAW 1989; RICHMOND et al. 1992b; DANIELS; 

RICHMOND 2000) introduziram os índices oclusais na ortodontia, com intuito de 

oferecer  maior credibiidade à especialidade, em responder, com sucesso, à crítica 

relacionada à forma quantitativa de classificar os resultados oclusais e as alterações 

ocorridas no pós-tratamento. 

O tratamento da má oclusão de Classe II completa bilateral permite optar por 

diferentes protocolos de tratamento, e a escolha deveria recair sobre aquele cujos 

resultados finais estão relatados na literatura como sendo os mais eficazes e 

estáveis. Devido a mudanças de conceitos quanto ao perfil facial (ARAÚJO et al. 

2002; CAPELOZZA FILHO 2004; MACEDO et al. 2008; REIS et al. 2006; 

TREVISAN; GIL 2006) e mudanças tardias de crescimento (BUSCHANG; SHULMAN 

2003; HARRIS; GARDNER; VADEN 1999; PROFFIT 2002; SINCLAIR; LITTLE 

1985), uma tendência em tratamentos ortodônticos tem-se encaminhado em direção 

ao tratamento sem extrações. A pergunta, desse modo, surge sobre qual 

procedimento de tratamento é mais eficaz para alcançar estabilidade a longo prazo. 

Estudos prévios (CAMARDELLA 2005; ARAKI 2006) verificaram que o tratamento da 

Classe II completa bilateral, tratada com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores, proporciona a mesma estabilidade oclusal comparado com o tratamento 

sem extrações. Outros trabalhos (ARTUN; GAROL; LITTLE 1996; BIRKELAND et al. 

1997; BISHARA; CUMMINS; ZAHER 1997; ELMS; BUSCHANG; ALEXANDER 

1996a; FIDLER 1995; UHDE; SADOWSKY; BEGOLE 1983) compararam a 

estabilidade da correção da Classe II, sem extração, com o protocolo de extração de 

quatro pré-molares e também concluíram que a estabilidade foi semelhante.  

Embora ainda acreditem que uma excelente finalização ortodôntica seja 

garantia de estabilidade (ANDREWS 1972; BIRKELAND et al. 1997; ELMS et al. 

1996a; ELMS et al. 1996b; SOLOW 1980), estudos prévios concluíram que a 

qualidade da finalização ortodôntica não influencia na estabilidade da correção das 

más oclusões (WOODS; LEE; CRAWFORD 2000; NEET; HUANG 2005; 

ORMISTON et al. 2005; FREITAS et al. 2007). Considerando que a qualidade da 

finalização ortodôntica não esteja diretamente relacionada à estabilidade do 

tratamento da má oclusão de Classe II, o objetivo deste estudo foi buscar variáveis 
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oclusais relacionadas com o prognóstico da estabilidade, comparando distintos 

protocolos de tratamento. Para tanto, foram utilizados o “Índice de avaliação pelos 

Pares” (PAR) (RICHMOND et al. 1992b), de acordo com o padrão americano 

(DEGUZMAN et al. 1995), e o “Índice de Irregularidade de Little (LITTLE 1975). A 

escassez de informações comparando a estabilidade da correção da Classe II 

completa bilateral, tratada com extrações de quatro pré-molares em comparação aos 

casos tratados com extrações dos primeiros pré-molares superiores e sem 

extrações, constitui a base para o desenvolvimento do presente estudo.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Com o objetivo de facilitar a leitura e também a compreensão dos assuntos 

abordados, a revisão de literatura foi dividida em tópicos. Assim, permitiu-se 

descrever passo a passo cada um dos assuntos relacionados, não com a finalidade 

de esgotar individualmente o assunto, mas sim descrever alguns trabalhos 

relevantes dentro da literatura específica. 

 

 

2.1  DIAGNÓSTICO DA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II 

 

Uma incumbência importante no diagnóstico da má oclusão consiste em 

identificar o comportamento sagital que os arcos dentários guardam entre si, 

mediante a interpretação da relação inter-arcos, na análise oclusal. Angle (ANGLE 

1899), em 1899, desenvolveu a primeira classificação sagital das más oclusões, 

baseado nas posições dentoalveolares. Para tanto, definiu uma posição fixa do 

primeiro molar superior em relação ao inferior e, a partir desse ponto, as variações 

determinaram o tipo de má oclusão no sentido ântero-posterior. Como referências 

para essa classificação, ficaram famosas na literatura a cúspide mesiovestibular do 

primeiro molar superior permanente e o sulco entre as cúspides vestibulares mesial 

e mediana do primeiro molar inferior permanente, quando o molar se encontra numa 

relação de Classe I. Na má oclusão de Classe II, a cúspide mesiovestibular do 

primeiro molar superior oclui entre o primeiro molar inferior e o segundo pré-molar 

inferior; ou seja, o molar inferior encontra-se em posição distal ao molar superior. 

Esse comportamento sagital inter-arcos é definido como “Classe”, e foi tão difundido 

que a nomenclatura persiste até hoje como um dos termos universais da ortodontia.  

Setenta e três anos depois, em 1972, Andrews (ANDREWS 1972) reafirma a 

classificação proposta por Angle (ANGLE 1899), entretanto a referência oclusal 

empregada para definir a Classe na dentadura permanente passou por mudanças 

conceituais. O autor (ANDREWS 1972) estudou detalhadamente as características 

da oclusão normal não tratada e definiu as seis chaves da oclusão normal, as quais 

serviram como base para o desenvolvimento do aparelho Straight-Wire. A chave, 
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antes definida pela relação de molares, passou a ser definida pelos pré-molares. Na 

relação sagital de Classe I, a cúspide vestibular do primeiro pré-molar superior oclui 

na ameia entre os pré-molares inferiores, enquanto que a cúspide vestibular do 

segundo pré-molar superior assenta na ameia entre o segundo pré-molar e o 

primeiro molar inferiores. Portanto, a má oclusão de Classe II denota que as 

cúspides superiores encaixam-se anteriormente em relação às ameias 

correspondentes. 

É unânime na literatura (ALMEIDA 1970; SILVA FILHO; FREITAS; 

CAVASSAN 1990; SILVA FILHO et al. 2002) a opinião de que a má oclusão não se 

autocorrige e uma vez Classe II, sempre Classe II (BISHARA et al. 1988), pois o 

crescimento espontâneo da face não melhora a relação inter-arcos durante o 

crescimento pré-puberal (BACCETTI et al. 1997; BISHARA et al. 1988; CARTER 

1987; FELDMANN; LUNDSTROM; PECK 1999; NGAN; BYCZEK; SCHEICK 1997; 

YOU et al. 2001), ou mesmo depois da adolescência, com crescimento facial pós-

adolescência (POLLARD; MAMANDRAS 1995). 

Para fins terapêuticos, a leitura da oclusão pela análise oclusal é insuficiente 

(CAPELOZZA FILHO 2004; KAPIT 2004), exigindo o entendimento da relação basal 

que acolhe uma determinada Classe, pois o diagnóstico convoca o ortodontista a 

interpretar os dentes e a face. A configuração esquelética da face resume o conceito 

de Padrão e implica em avaliar o comportamento do esqueleto facial mediante 

análise clínica. Nesse contexto, Capelozza Filho (CAPELOZZA FILHO 2004) 

organizou um sistema de diagnóstico onde agrupou as faces em cinco padrões 

distintos: Padrão I, Padrão II, Padrão III, Padrão face longa e Padrão face curta. O 

Padrão I define um comportamento sagital adequado entre as bases apicais, o que 

espelha uma face harmoniosa. O Padrão II caracteriza-se por um degrau sagital 

positivo entre a maxila e a mandíbula, decorrente de protrusão dentária superior 

e/ou deficiência mandibular, delineando um perfil facial demasiadamente convexo. A 

leitura clínica da face isenta da cefalometria convencional compreende um 

diagnóstico inovador de complexa simplicidade (CAPELOZZA FILHO 2004; SILVA 

FILHO 2005). 
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Crescimento espontâneo representado pela cefalometr ia 

 

Se a relação dentária é mantida ao longo do desenvolvimento da oclusão, é 

porque o crescimento preserva as características morfológicas faciais e dentárias 

tanto na oclusão normal como na má oclusão. Durante o crescimento mandibular, 

desde a pré-adolescência até a maturidade esquelética, ocorre um mecanismo 

adaptativo dento-alveolar onde os arcos dentários superior e inferior deslocam-se 

para frente em relação à maxila e para trás em relação à mandíbula (YOU et al. 

2001). Uma explicação para a ocorrência desse mecanismo de adaptação poderia 

ser dada pela própria intercuspidação dentária (SOLOW 1980), que tenta garantir a 

relativa estabilidade sagital entre os arcos dentários, independentemente das 

variações esqueléticas impostas pelo crescimento espontâneo da face. Do ponto de 

vista clínico, esse comportamento é excelente em oclusões normais; no entanto, é 

bem inconveniente nas más oclusões de Classe II (SILVA FILHO 2005). 

Os dados cefalométricos longitudinais referentes às más oclusões de Classe 

II, expostos na literatura, atestam que a maxila, via de regra, bem posicionada na 

face quando avaliada pelo ângulo SNA, permanece na sua posição ântero-posterior 

(BUSCHANG et al. 1986; CARTER 1987) ou pode mostrar uma pequena oscilação 

ao longo do crescimento, deslocando-se ligeiramente em direção anterior 

(BACCETTI et al. 1997), ou mesmo posterior (NGAN et al. 1997). A estabilidade 

espacial da maxila no sentido sagital manifesta-se também na inclinação do plano 

palatino em relação à base do crânio (BUSCHANG et al. 1986). O que se conclui é 

que, durante o crescimento, a maxila amplia suas dimensões nos três sentidos do 

espaço sem alterar sua posição relativa com a base do crânio. Especificamente no 

sentido sagital, o deslocamento da base do crânio e da maxila é bem similar (SILVA 

FILHO 2005). 

A mandíbula, com freqüência alvo do erro esquelético, tende a exibir 

comportamento semelhante ao da maxila. Ela aumenta em todas as suas 

dimensões, com velocidade crescente na adolescência (THIESAN; REGO; LIMA 

2004), mas não consegue melhorar significantemente sua participação na face ao 

longo do crescimento. Embora a magnitude de crescimento mandibular no Padrão II 

apresente considerável variação individual e dentro de cada indivíduo anualmente 

(KIM; NIELSEN 2002), o que não difere do crescimento padrão normal quando 
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avaliado pelo ângulo SNB, a mandíbula preserva sua posição sagital na face 

(HENRIQUES  et al. 1998), ou mostra pequena redução (NGAN et al. 1997) ou 

aumento (BISHARA 1998; CARTER 1987; CHUNG; WONG 2002; KERR; HIRST 

1987; MCNAMARA JR.; BOOKSTEIN; SHAUHNESSY 1985). Essa  variabilidade no 

comportamento sagital da mandíbula justifica a variação dos ângulos de 

convexidade, como o ângulo ANB, que podem manter-se (CARTER 1987; NGAN et 

al. 1997; RUDOLPH; WHITE; SINCLAIR 1998; YOU et al. 2001), reduzir-se 

(BISHARA et al. 1997; COZZA; DE TOFFOL; COLAGROSSI 2004; POLLARD; 

MAMANDRAS 1995; RUDOLPH et al. 1998; YOU et al. 2001) ou aumentar 

(CHUNG; WONG 2002). 

O comprimento mandibular tende a ser menor na população com Padrão II, 

como denuncia a medida Ar-Pog nas dentaduras decíduas, mista e permanente 

(BACCETTI et al. 1997; BISHARA 1998; BUSCHANG et al. 1986), ou medida S-Gn 

ao longo de toda a adolescência, desde os 6 até os 15 anos de idade (BUSCHANG; 

MARTINS 1998). Menciona-se na literatura uma redução de 1,4° no ângulo goníaco 

durante a adolescência (CARTER 1987), o que parece ser irrisório em relação ao 

valor médio desse ângulo, próximo de 100° e provave lmente se iguale ao erro do 

método. Durante o crescimento, o ângulo do plano mandibular tende a fechar em 

relação à base do crânio (BUSCHANG; MARTINS 1998; KIM; NIELSEN 2002; 

POLLARD; MAMANDRAS 1995; YOU et al. 2001) e raramente abre (KIM; NIELSEN 

2002; NGAN et al. 1997). A direção do crescimento condilar predominantemente 

para cima e para frente, levando a mandíbula a rotar no sentido anti-horário durante 

o crescimento, observada na maioria dos indivíduos (BJÖRK; SKIELLER 1972) e 

também nos indivíduos Classe II (KIM; NIELSEN 2002), explica a redução da 

inclinação do plano mandibular durante o crescimento, de caráter morfogenético, 

influencia o ângulo ANB (KLOCKE; NANDA; KAHL-NIEKE 2002). O ângulo ANB 

tende a diminuir nos casos de aumento do ângulo SNB devido à rotação anti-horária 

da mandíbula. 

Embora escassos, os estudos longitudinais que avaliam o crescimento facial 

espontâneo no Padrão II fazem parte do repertório contemporâneo sobre o qual os 

estudiosos investem com o objetivo de trazer à tona o comportamento espontâneo 

da face e da oclusão diante do erro sagital. A preciosidade dessas pesquisas 

revestem-se de importância maior por servirem de parâmetro para quantificar as 
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alterações induzidas com os aparelhos ortopédicos e para previsão de resultados 

terapêuticos. 

 

Dimensões dos arcos dentários  

 

A má oclusão de Classe II comumente agrega erro nas dimensões 

transversais do arco dentário superior, as quais encontram-se reduzidas (BACCETTI 

et al. 1997; BISHARA; BAYATI; JAKOBSEN 1996; BUSCHANG; STROUD; 

ALEXANDER 1994; MCNAMARA JR 1981; SILVA FILHO; FERRARI JR; OKADA 

OZAWA 2008d; STALEY; STUNTZ; PETERSON 1985), representando a 

compensação transversal do arco dentário superior, ao erro sagital inter-arcos. Essa 

relativa atresia do arco superior, em relação ao arco inferior, se expressa desde os 

estágios iniciais do desenvolvimento dos arcos dentários e não se autocorrige, sem 

intervenção terapêutica. Assim, quando se diagnostica tal tendência, deve-se corrigir 

essa discrepância transversal juntamente com a discrepância ântero-posterior.  

 

Severidade da relação molar de Classe II  

 

Como comentado anteriormente, entendendo a necessidade de classificar a 

má oclusão de uma forma mais completa, Andrews (ANDREWS 1972) propôs à 

comunidade ortodôntica as seis chaves necessárias para se alcançar uma oclusão 

normal. Apesar da simplicidade do seu uso, (ANDREWS 1972), raros são os estudos 

(BELL; JACOBS; LEGAN 1984; BISHARA et al. 1997; BOLLA et al. 2002; ELMS et 

al. 1996a; ELMS et al. 1996b; GIANELLY; BEDNAR; DIETZ 1991a; GLENN; 

SINCLAIR; ALEXANDER 1987; HENRIQUES et al. 1999; HILGERS 1992; LIMA 

FILHO; LIMA 2003; LINKLATER; FOX 2002; MELSEN; DALSTRA 2003; NEET; 

HUANG 2005; ORMISTON et al. 2005) que consideram esse critério na metodologia 

dos seus trabalhos. Se o objetivo inicial da pesquisa é comparar protocolos de 

tratamento, deveriam levar isso em consideração, pois a maioria dos resultados 

extrapolam sua conclusões, sem considerar a facilidade para correção da relação 

molar inicial de Classe II. Preocupações a respeito dessas omissões e a qualidade 

dos artigos publicados não são um tópico recente na literatura (KEELING et al. 1996; 

PROFFIT; TULLOCH 2002a; TULLOCH et al. 1989; TULLOCH et al. 1990; VIG et al. 
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1990). Isso é especialmente verdadeiro para o tratamento da má oclusão de Classe 

II, no qual vários métodos de tratamento têm sido descritos (WIESLANDER, 1993; 

JANSON et al. 2007b).  

Alguns autores começaram a dar valor para a descrição da severidade, 

concluindo em seus estudos que existe uma associação entre a severidade inicial da 

má oclusão com a duração do tratamento ortodôntico  (O'BRIEN et al. 1995), com a 

recidiva (Birkland 1997), na comparação de protocolos de tratamento (TULLOCH 

1997), na previsão de resultados (KING et al. 2003) e quanto à importância da 

análise de modelos juntamente com as telerradiografias durante o diagnóstico (PAE 

et al. 2001).  

No afã de encontrar respostas para esse questionamento, Valarelli 

(VALARELLI 2006), em 2006, verificou que a taxa de sucesso foi significantemente 

maior no grupo que apresentava meia Classe II comparado ao grupo que 

apresentava uma Classe II completa, ao início do tratamento. Concluiu que uma 

severidade inicial de ½ Classe II oferece maior previsibilidade e qualidade nos 

resultados do tratamento da Classe II, pois o tratamento de uma Classe II completa 

bilateral exige maior colaboração dos pacientes e uma maior habilidade do 

profissional, levando a resultados oclusais mais deficientes (VALARELLI 2006).  

Sendo assim, torna-se indispensável quantificar a severidade da relação 

molar inicial, além da avaliação do trespasse horizontal e vertical, da avaliação da 

discrepância cefalométrica, do grau de deslocamentos dentários e desvios das 

linhas médias.  

 

 

2.2 PREVALÊNCIA DA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II E DO PADRÃO FACIAL II 

 

A prevalência real da má oclusão de Classe II é difícil de ser determinada 

por causa dos diferentes métodos usados em estudos e características étnicas das 

amostras. Os estudos mostram que a prevalência da má oclusão de Classe II, 

divisão 1 e divisão 2, varia de 8,6% (ALMEIDA 1970) até 33,7% (ERICKSON; 

GRAZIANO 1966) e de 0,6% (ALMEIDA 1970), até 6,7% (KRZYPOW; LIEBERMAN; 

MODAN 1975), respectivamente.  
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Bishara et al., em 1988 (BISHARA et al. 1988), avaliaram 242 hemi-arcos na 

dentadura decídua, concluindo que 34,3% desenvolveram um relacionamento molar 

de Classe II.  Aqueles hemi-arcos que apresentaram um degrau distal na dentadura 

decídua desenvolveram um relacionamento molar de Classe II na dentadura 

permanente. Dos hemi-arcos que apresentaram um relacionamento de plano 

terminal reto, na dentadura decídua, 44% desenvolveram um relacionamento molar 

de Classe II na dentadura permanente. A presença de um degrau mesial na 

dentadura decídua indica uma maior probabilidade de um relacionamento molar de 

Classe I e uma menor probabilidade de um relacionamento molar de Classe II.   

Investigando a prevalência de oclusão normal e má oclusão em escolares de 

Bauru – SP, Silva Filho; Freitas; Cavassan (SILVA FILHO et al. 1990), em 1990, 

avaliaram 2.416 jovens de ambos os gêneros, no estágio de dentadura mista, com 

faixa etária compreendida entre 7 e 11 anos. Os resultados demonstraram um 

percentual baixo de oclusão normal, perfazendo apenas 11,7% da população 

estudada. Das más oclusões, a Classe I foi a mais prevalente (55% das más 

oclusões), seguida pela má oclusão de Classe II (42%) e, finalmente, pela má 

oclusão de Classe III (3%). Doze anos depois, Silva Filho et al. (SILVA FILHO 2002)  

encontraram quase 50% de prevalência da má oclusão de Classe II, na dentadura 

decídua. 

De acordo com Karlsen (KARLSEN 1994), em 1994, investigações 

epidemiológicas demonstraram que 2 a 5% da população apresenta má oclusão de 

Classe II, 2ª divisão de Angle. Talvez, as características faciais mais comuns sejam 

a presença do um sulco mento-labial profundo, um queixo proeminente e uma AFAI 

menor que o normal. Além disso, os jovens com má oclusão de Classe II, 2ª divisão, 

apresentaram uma discrepância entre as alturas dos incisivos e molares superiores, 

sendo que a altura dos incisivos era discretamente maior, e a altura dos molares 

discretamente menor e o ângulo interincisivos muito aumentado.  

A má oclusão de Classe II, 2ª divisão, como originalmente descrita por  

Angle é relativamente rara, e a literatura ortodôntica diverge em relação às 

características esqueléticas dessa má oclusão. Sendo assim, Brezniak et al. 

(BREZNIAK et al. 2002), em 2002, avaliaram as características cefalométricas de 50 

pacientes onde foi diagnosticada clinicamente a presença da má oclusão de Classe 

II, 2ª divisão, e as comparou com as características de dois grupos controle (um 
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contendo 54 indivíduos com Classe II, 1ª divisão; outro contendo 34 indivíduos com 

má oclusão de Classe I). Os resultados demonstraram um padrão dentoalveolar e 

esquelético definido para a Classe II, 2ª divisão, com as seguintes características: 1. 

maxila bem posicionada (comprimento de posição sagital similares entre os grupos); 

2. mandíbula relativamente pequena e retruída; 3. queixo relativamente 

proeminente; 4. padrão facial hipodivergente; 5. incisivos centrais superiores retro-

inclinados; 6. sobremordida profunda e sobressaliência normal. Em uma direção 

sagital, a Classe II, 2ª divisão, pode localizar-se entre as más oclusões de Classe I e 

Classe II, 1ª divisão, com características esqueléticas verticais próprias, únicas. 

Finalmente, os autores concluíram que a má oclusão de Angle de Classe II, 2ª 

divisão, não apresenta apenas uma aparência dentária patognomônica, mas 

também diversos atributos esqueléticos, sagitais, e especialmente verticais, que a 

diferenciam tanto da má oclusão de Classe I como de Classe II, 1ª divisão. 

Apesar de a má oclusão de Classe I ser a mais prevalente na população, os 

aspectos antiestéticos da Classe II provocam o maior afluxo de pacientes em busca 

das correções estéticas e oclusais dessa má oclusão (GURGEL; ALMEIDA; PINZAN 

2001). Ao estudar a prevalência da má oclusão na população que costuma procurar 

tratamento ortodôntico na Faculdade de Odontologia de Bauru - USP, Freitas et al. 

(FREITAS et al. 2002), examinaram os modelos de estudo de 520 pacientes no final 

da dentadura mista e início da dentadura permanente. A má oclusão de Classe II, 

divisão 1, foi soberana em despertar o interesse pelo tratamento, com 50% para 

ambos os gêneros, seguida de classe I (44% para o gênero masculino e 40% para o 

gênero feminino), classe II div.2 (4% para o gênero masculino e 8% para o gênero 

feminino) e, finalmente, classe III (2% para ambos os gêneros). Observou-se uma 

prevalência de 18 e 27%, respectivamente, das mordidas cruzadas anterior e 

posterior, sendo que o gênero masculino representou 41% e o feminino 59% das 

mordidas cruzadas posteriores e, para as mordidas cruzadas anteriores, o masculino 

representou 56% e o feminino 44%. A mordida cruzada anterior foi menos freqüente 

(18%) do que a mordida cruzada posterior (27%) e destes, 22% foram unilateral e 

5% bilateral. No sentido vertical, apenas 9% dos casos examinados apresentaram 

mordida aberta anterior, acometendo o gênero feminino numa maior proporção (7% 

para o feminino e 2% para o masculino). De um modo geral, o gênero feminino 

demonstrou um maior interesse na correção estética de suas más oclusões, 
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diferentemente do gênero masculino, cujo interesse estético só se fazia presente em 

grandes irregularidades dentárias.  

Aproximadamente, 15 a 20% da população norte-americana apresenta má 

oclusão de Classe II, sendo que em 75% deles ocorrem discrepâncias esqueléticas. 

Potencialmente, três das mais importantes fontes genéticas de variação morfológica 

são a etnia, idade e gênero. Assim, Phelan et al. (PHELAN et al. 2004), em 2004, se 

propuseram a avaliar especificamente as diferenças étnicas, de idades e gênero em 

indivíduos com má oclusão de Classe II não tratados. Para tanto, os autores 

avaliaram 101 leucodermas americanos e 107 mestiços mexicanos. Apesar de os 

mexicanos e americanos apresentarem relacionamento maxilomandibular 

semelhantes, os mexicanos apresentaram maior protrusão de ambas as bases 

ósseas e dos dentes (incisivos). Além disso, os mexicanos com má oclusão de 

Classe II apresentaram menor divergência da base do crânio (ângulo SN-FH) e 

maior tendência vertical (ângulo do plano mandibular, eixo Y, ângulo do plano 

palatino) do que os americanos. Em comparação com as crianças (idade média 9 

anos), os adultos jovens (idade média 20,1 anos) possuem dimensões craniofaciais 

significantemente maiores, as bases ósseas posicionadas mais para anterior (mas 

não há diferença no ângulo ANB), com os dentes mais protruídos, especialmente os 

incisivos inferiores. As diferenças em relação ao gênero ocorreram apenas no 

tamanho da mandíbula (homens são maiores) e angulação dos incisivos superiores 

(nos homens são mais protruídos).  

Ao contrário das características oclusais, as características esqueléticas da 

má oclusão de Classe II precoce foram pouco investigadas e são poucos os 

trabalhos existentes na literatura a esse respeito. De modo geral, a relação sagital 

entre os arcos dentários (Classe) tende a refletir o comportamento sagital do 

esqueleto facial (Padrão). No afã de encontrar dados estatísticos que comprovem 

suas observações clínicas, Silva Filho et al. (SILVA FILHO et al. 2008a), avaliaram a 

correlação entre as características morfológicas sagitais da face (Padrão) e da 

oclusão (Classe) no estágio de dentadura decídua. Para tanto, a amostra foi 

composta por 2009 crianças, entre 3 e 6 anos de idade, no período de dentadura 

decídua completa, de 20 pré-escolas do Município de Bauru - SP. Os resultados 

demonstraram uma correlação estreita entre o Padrão facial e a Classe. No Padrão I 

predominou a Classe I (62,99%), seguida pela Classe II (35,82%) e Classe III 
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(1,18%). No Padrão II, a Classe II foi predominante (81,35%), acompanhada de uma 

incidência baixa de Classe I (18,64%). No Padrão III, a Classe III estava presente em 

50% das crianças, seguida pela Classe I, em 48,64%, e Classe II, em 1,35%. Os 

autores concluíram que as suas expectativas estavam corretas, pois há uma 

tendência de a Classe acompanhar o Padrão desde o estágio de dentadura decídua. 

Isso foi mais explícito no Padrão II. Os resultados também esclarecem que a oclusão 

guarda alguma independência em relação ao Padrão, e a maior heterogeneidade na 

distribuição das Classes ficou para os Padrões I e III. No Padrão II, as Classes se 

comportaram de forma mais homogênea, com mais de 80% das crianças exibindo 

Classe II. 

Diante da escassez de trabalhos, na literatura, pertinentes a esse assunto, 

Silva Filho (SILVA FILHO et al. 2008b) avaliou a mesma amostra do estudo anterior 

(SILVA FILHO et al. 2008a), com  o objetivo de definir a  morfologia facial e o padrão 

de crescimento em idade precoce a partir da dentadura decídua completa. 

Baseando-se nos resultados obtidos no levantamento epidemiológico, encontraram,  

na análise em norma lateral, o predomínio de crianças Padrão I (63,22%) em relação 

ao Padrão II (33,10%) e Padrão III (3,68%), não havendo diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao gênero. Na análise em norma frontal, houve predomínio de 

crianças mesofaciais (64,56%) em relação às dolicofaciais (21,90%) e braquifacial 

(13,54%), sendo que a proporção do tipo braquifacial nas meninas foi 

significativamente superior em relação aos meninos. Na distribuição dos tipos faciais 

frontais, dentro dos padrões faciais sagitais, ficou evidenciada uma manifestação 

mais freqüente do tipo dolicofacial dentro dos Padrões II e III, sendo encontrado 

dimorfismo quanto ao gênero, notadamente no Padrão I, onde houve maior 

manifestação do tipo braquifacial e menor manifestação do dolicofacial no gênero 

feminino. Resumindo, é possível diagnosticar o comportamento dos ossos basais 

lançando mão do conceito Padrão, mesmo em impubescentes, pois a análise facial 

pode ser aplicada antes da maturidade esquelética, em qualquer um dos estágios do 

desenvolvimento da oclusão; ou seja, quando o esqueleto ainda não alcançou suas 

dimensões definitivas. 
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2.3 TRATAMENTO DA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II  

 

O padrão II não representa a condição esquelética mais comum na 

população, a julgar pela sua incidência de 33,10% entre as crianças na dentadura 

decídua (SILVA FILHO et al. 2008b). Já a má oclusão de Classe II, além de ter uma 

incidência parecida com a Classe I, quase 50% (SILVA FILHO  et al. 1990; SILVA 

FILHO et al. 2002), constitui uma das más oclusões mais freqüentes em uma clínica 

ortodôntica (FREITAS et al. 2002; GURGEL et al. 2001). Nada mais elementar que 

concluir que a má oclusão de Classe II ocorre independentemente do Padrão II.  

Compreendida a Classe e Padrão, o próximo passo do diagnóstico é 

entender a interpretação entre os dois, arcos dentários e bases apicais, já que as 

más oclusões de Classe II podem estar instaladas no Padrão I ou no Padrão II. Essa 

informação é essencial na elaboração da forma de tentar e na definção do 

prognóstico do tratamento (CAPELOZZA FILHO 2004; SILVA FILHO 2005,2008c). 

Os estudos cefalométricos têm reconhecido que o padrão II vem 

acompanhado freqüentemente de deficiência mandibular (BACCETTI et al. 1997; 

BISHARA 1998; CARTER 1987; CHUNG; WONG 2002; HENRIQUES;  et al. 1998; 

KERR; HIRST 1987; KLOCKE et al. 2002; NGAN et al. 1997; ROTHSTEIN; PHAN 

2001; ROTHSTEIN; YOON-TARLIE 2000; SILVA FILHO 2005; VALE; MARTINS 

1987; YOU et al. 2001). Sendo assim, a deficiência mandibular, percebida 

clinicamente, encontra respaldo numérico nos dados cefalométricos. Esse 

diagnóstico implica, via de regra, em intervenções subordinadas ao crescimento 

facial ou, na ausência de crescimento remanescente, em intervenções cirúrgicas 

para correção do erro esquelético. Evoca-se, portanto, duas modalidades de avanço 

mandibular: o ortopédico e o cirúrgico, com a intenção de melhorar a participação da 

mandíbula na face. O grande debate na ortodontia desde há muito tempo centra-se 

na possibilidade de influência extra-genética sobre o crescimento mandibular. Para 

responder a essa questão, as pesquisas que avaliam o efeito das abordagens 

ortopédicas necessitam de um grupo controle não tratado, pareado por idade e 

gênero, para distinguirem o efeito terapêutico real das alterações espontâneas do 

crescimento. Muitos pesquisadores cumpriram esse desiderato (ALMEIDA et al. 

2004; BASCIFTCI et al. 2003; BAUMRIND et al. 1983; BISHARA 1998; CHADWICK 

et al. 2001; COURTNEY; HARKNESS; HERBISON 1996; COZZA et al. 2004; 
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CROFT et al. 1999; FRANCHI; BACCETTI; MCNAMARA JR 1999; HENRIQUES et 

al. 1998; KEELING et al. 1998; MCNAMARA JR et al. 1985; O'BRIEN et al. 2003; 

PANCHERZ 1982; SIDHU; SIDHU 1995; TULLOCH 1997). 

Silva Filho, em 2005 (SILVA FILHO 2005), selecionou uma amostra 

criteriosa no que tange ao diagnóstico morfológico, considerando apenas pacientes 

Padrão II e com Classe II. Para tanto, usou a telerradiografia lateral como 

instrumento de quantificação do padrão facial, com a intenção de verificar as 

alterações impostas pelo crescimento. O autor verificou que o crescimento 

manifestado no Padrão II não altera a relação morfológica das bases apicais na 

face, substanciando a afirmação de que a face cresce preservando o modelo inicial 

e que o aumento dimensional da face é comandada pelos genes. Essa concepção 

não é inédita, pois se discute o conceito de que o Padrão facial é estabelecido na 

infância e não muda com o crescimento, desde os anos dourados da cefalometria 

(BROADBENT 1937; BRODIE 1942). Essa visão deve pautar a visão que o 

profissional tem da ortopedia, visando a uma prática mais lógica e menos frustrante.  

Não se pode perder de vista que o clínico e o paciente estão interessados no 

impacto que o tratamento exerce sobre a estética do sorriso e da face. E, 

definitivamente, não se pode perder de vista que, no tratamento da Classe II, Padrão 

II, que o resultado do tratamento não está vinculado exclusivamente à habilidade do 

ortodontista em controlar a mecânica ortopédica/ortodôntica, pois entra em ação 

variáveis importantes como a cooperação do paciente e variáveis complexas como a 

magnitude e a direção de crescimento da mandíbula ao longo do tratamento. 

 

Protocolo de tratamento: Com ou sem extrações?  

 

Para alguns, a decisão pelo tratamento ortodôntico com ou sem extrações 

dentárias é guiada pela morfologia facial (BAUMRIND 1996; BISHARA 1995; LITT 

1984), pelo padrão de crescimento(GRABER 1955), dimensões do arco dentário 

(STRANG 1957), altura facial inferior (BELL et al. 1984; BREZNIAK et al. 2002), 

contatos dentários presentes, estabilidade obtida com os tipos de tratamento viáveis 

para cada caso e pela colaboração do paciente (BAUMRIND; KORN; BOYD 1996c; 

CAMARDELLA 2006; UHDE et al. 1983; BIRKELAND, 1997; BISHARA et al. 1997; 

ELMS et al. 1996a; FIDLER 1995). Quando são relacionadas as características 



Revisão de Literatura 

 

77 

presentes no início do tratamento ortodôntico, com a realização de extrações ou 

não, no tratamento de pacientes portadores de Classe II, divisão 1, observa-se que 

os pacientes tratados com extrações apresentam maior discrepância dente-osso, 

maior protrusão dos lábios superiores e inferiores no gênero masculino e do lábio 

inferior no gênero feminino, e maior verticalização dos incisivos inferiores do que os 

pacientes tratados sem extrações (BISHARA; CUMMINS 1995).  

 

Tratamento sem extrações dentárias  

 

Segundo Angle (ANGLE 1907), para que os objetivos da correção de uma 

má oclusão sejam alcançados, com uma estética facial satisfatória, oclusão 

adequada, boa condição periodontal e estabilidade dos resultados do tratamento é 

imprescindível que todos os dentes estejam presentes na cavidade bucal, ou seja, 

condena invariavelmente a realização de extrações dentárias para a correção das 

más oclusões.  

Na literatura são citadas várias condições específicas em que as extrações 

de pré-molares devem ser evitadas, como em casos de retrusão dos dentes 

inferiores em relação a um bom posicionamento mandibular ou de dentes superiores 

bem posicionados ou levemente vestibularizados (CASE 1964a,1964b). As 

extrações também devem ser evitadas no tratamento de pacientes que ainda 

apresentam potencial de crescimento ativo dos maxilares e/ou estão com o 

desenvolvimento dentário incompleto (ARVYSTAS 1985) e em pacientes que 

apresentam padrão horizontal de crescimento com sobremordida excessiva, por 

haver maior dificuldade no fechamento dos espaços das extrações devido a 

musculatura peribucal apresentar-se mais forte (BELL et al. 1984).  

Os adeptos da teoria intitulada "Functional Orthodontics" são 

categoricamente contra as extrações dentárias, pois afirmam que a realização 

destas, associadas à utilização de tração extrabucal e elásticos intermaxilares de 

Classe II, ocasiona um deslocamento distal do côndilo e, consequentemente, 

desordens temporomandibulares devido ao travamento da mandíbula numa posição 

mais retruída resultado da retração dos incisivos (BOWBEER 1986; BOWBEER 

1987; DEWEL 1954; HOTZ 1947; JUSK; PERRY; GREENE 1991; WITZIG; YERKES 

1988). Entretanto, outros autores (BEATTIE; PAQUETTE; JOHNSTON JR 1994; 
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DIBBETS; VAN DER WEELE 1991; KREMENAK et al. 1992) não encontraram 

relação entre extrações e DTMs e nem entre DTMs e a utilização de elásticos de 

Classe II (O'REILLY; RINCHUSE; CLOSE 1993). 

Além disso, afirmam que a extração de pré-molares resulta em estética facial 

desagradável devido ao achatamento do perfil e diminuição da dimensão vertical 

(BOWBEER 1987), apesar de outros estudos não suportarem essas afirmações 

(BEATTIE et al. 1994; CONLEY; JERNIGAN 2006; JANSON et al. 2007c; LUECKE 

III; JOHNSTON JR 1992). Quando convocados para avaliar fotos frontais e de perfil 

de pacientes tratados com e sem extrações de 4 pré-molares, ortodontistas e 

clínicos gerais não conseguiram identificar os pacientes que pertenciam a cada 

grupo, ou seja, o tratamento realizado com extrações dentárias não ocasionou maior 

achatamento do perfil facial do que o tratamento sem extrações (BOLEY et al. 1998). 

Para a realização do tratamento das más oclusões de Classe II sem 

extrações dentárias, pode-se optar pelo uso dos aparelhos extrabucais (ARVYSTAS 

1985; ELMS et al. 1996b; FIDLER 1995; GRABER 1955; HERSHCOPF 1990; 

MELSEN; DALSTRA 2003; POULTON 1967; SHIMIZU et al. 2004), distalizadores 

intrabucais (BOLLA et al. 2002; CARANO; TESTA 1996; HILGERS 1992; JONES; 

WHITE 1992), aparelhos fixos associados aos elásticos de Classe II (ADAMS et al. 

1972; NELSON; HANSEN; HÄGG 1999; WEBER 1971) ou aparelhos ortopédicos 

removíveis em pacientes que ainda apresentam potencial de crescimento ativo 

(ALMEIDA-PEDRIN 2003; ARAÚJO 2001; ALMEIDA et al. 2004; ALMEIDA; 

HENRIQUES; URSI 2002; ALMEIDA et al. 2001; DERRINGER 1990; JANSON et al. 

2007b; JOHNSTON 2002) ou fixos (ARAÚJO 2001; DERRINGER 1990; SIQUEIRA 

2007; JOHNSTON 2002; LIMA 2007; NEVES 2007; PANCHERZ 1982; PANCHERZ 

1990; PANCHERZ 1985).  

Os distalizadores intrabucais são constituídos basicamente de uma unidade 

ativa e uma unidade de ancoragem (em geral os pré-molares ou os molares 

decíduos e um botão de acrílico apoiado no palato), e sua indicação primária é para 

os casos de Classe II dentária (ALMEIDA et al. 2000). Esses dispositivos 

distalizadores promovem o movimento dos molares superiores em direção posterior, 

com intuito de corrigir a relação molar de Classe II, diminuindo relativamente a 

necessidade de cooperação do paciente e o desconforto estético do aparelho 

extrabucal (HILGERS 1992; JONES; WHITE 1992). Diversos estudos já 
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comprovaram a eficácia dos distalizadores intrabucais e os efeitos colaterais 

adversos e esperados, como a inclinação dos incisivos superiores para vestibular, 

mesialização dos caninos e pré-molares, aumento do trespasse horizontal e 

excessiva angulação da coroa dos molares para a distal (BUSSICK; MCNAMARA JR 

2000; HILGERS 1992) e aumento da altura facial ântero-inferior (ALMEIDA et al. 

2000). Além disso, não promovem total eliminação da necessidade de colaboração 

dos pacientes, pois posteriormente à utilização desses aparelhos, é necessária a 

correção da posição das raízes dos molares realizada, geralmente, com um aparelho 

extrabucal (GIANELLY et al. 1991a).  

Quando o objetivo é estimular o crescimento mandibular, o uso dos 

aparelhos funcionais são extremamente indicados. Diferentemente dos aparelhos 

funcionais removíveis, os dispositivos fixos promovem o avanço mandibular por meio 

de forças leves e contínuas, minimizando, assim, a necessidade de cooperação do 

paciente e encurtando o tempo de tratamento (KÜÇÜKKELES; ILHAN; ORGUN 

2007). Os aparelhos funcionais fixos podem ser categorizados em dois grupos: os 

semi-elásticos (por exemplo, o Eureca Spring, Twin Force e Jasper Jumper) e os 

rígidos (por exemplo, o Herbst, MARA e APM). Apesar da melhor aceitação pelos 

pacientes e facilidade de aplicação dos aparelhos semi-elásticos, ambos os grupos 

demonstraram resultados similares a respeito da correção dentoesquelética 

(KÜÇÜKKELES et al. 2007). Segundo Neves (NEVES 2007) e Lima (LIMA 2007), a 

flexibilidade do Jasper Jumper é um importante fator para oferecer conforto ao 

paciente durante o tratamento, e constitui uma grande vantagem desse aparelho em 

relação aos aparelhos funcionais rígidos. Em contrapartida, ambos os estudos 

consideraram o índice de quebra de 35,14% dos aparelhos instalados, sendo 

considerado uma desvantagem do tratamento com o Jasper Jumper (LIMA 2007; 

NEVES 2007). 

Finalizadas essas considerações preliminares, fundadas nos vários tipos de 

aparelhos e abordagem do tratamento da má oclusão de Classe II, com o protocolo 

sem extrações, passa-se à discussão específica dos aparelhos removíveis utilizados 

na amostra do presente trabalho. 
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Aparelho Extra-bucal (AEB)  

 

Não existe nada mais tradicional do que tratar a Classe II com AEB, e a 

literatura é unânime  em concordar que é possível distalizar os molares superiores 

usando ancoragem extrabucal, com a distalização indireta dos  segundos molares, 

independentemente da condição de erupção destes últimos (ASHMORE et al. 2002). 

O AEB tem a singularidade de distalizar os molares e, quando usado no final da 

dentadura mista, os pré-molares tendem a acompanhar em maior proporção a 

distalização dos primeiros molares superiores (POULTON 1967; SILVA FILHO 

2008c). 

Os aparelhos extrabucais são os aparelhos utilizados com maior freqüência 

por promoverem alteração no crescimento e desenvolvimento facial, modificação 

permanente da relação dos dentes com suas respectivas bases ósseas 

(HERSHCOPF 1990), distalização efetiva dos dentes superiores (ELMS et al. 1996a; 

FIDLER 1995), rotação horária do plano oclusal e do plano mandibular  (ELMS et al. 

1996a; FIDLER 1995; POULTON 1967), além de guiar a erupção dentária durante a 

dentadura mista (DERRINGER 1990; POULTON 1967). Entretanto, os efeitos desse 

aparelho dependem de um crescimento favorável e excelente cooperação do 

paciente por requerer, geralmente, uso intenso (ELMS et al. 1996a; FIDLER 1995; 

HERSHCOPF 1990). A cooperação pode ser prejudicada pela característica 

antiestética do mesmo, e, conseqüentemente, por sua baixa aceitabilidade 

(POULTON 1967). Uma outra limitação do tratamento das más oclusões de Classe II 

com aparelhos extrabucais refere-se à baixa efetividade em casos de grandes 

apinhamentos e protrusão maxilar acentuada (YAVARI 2000). Além disso, a 

utilização desses aparelhos pode provocar inclinação distal excessiva dos primeiros 

molares superiores e impacção dos segundos molares superiores e, dessa forma, 

não ser suficiente para excluir a necessidade de extrações dentárias posteriormente 

(GRABER 1955; JANSON et al. 2006b). Alguns autores (ATHERTON; GLENNY; 

O'BRIEN 2002) afirmam que a correção da relação molar de Classe II é insuficiente 

quando se utiliza AEB, porque a correção total só é conseguida com alguma 

movimentação mesial do molar inferior. 

Referindo-se ao uso do AEB, um percentual semelhante de sucesso no 

tratamento da Classe II foi relatado por Wheeler et al. (WHEELER et al. 2002) 
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em 2002. Segundo os autores, 55% dos pacientes que apresentavam má 

oclusão de Classe II completa, ao início do tratamento, mostraram correção 

satisfatória. Além disso, também concluíram que os graus de severidade da má 

oclusão e de cooperação dos pacientes constituem eficientes parâmetros para 

predizer a correção da relação molar. 

Em 2004, Shimizu et al. (SHIMIZU et al. 2004) elaboraram um artigo onde 

descreveram e discutiram diversos aspectos a respeito do aparelho extrabucal. De 

acordo com os autores, dentre as possíveis filosofias para o tratamento da má 

oclusão de Classe II, o aparelho extrabucal se mostra bastante eficaz e seus 

resultados são os mais expressivos no sentido de corrigir a discrepância ântero-

posterior maxilomandibular. Para isso, os autores ressaltam que os conceitos 

biomecânicos devem estar bem sedimentados e devem ser aplicados 

adequadamente. O arco externo deve ser ajustado de acordo com fatores como os 

centros de resistência da maxila, dentoalveolar, ou do dente a ser distalizado e a 

linha de ação de força. Os diferentes tipos de tração (baixa, média e alta) e os 

diferentes comprimentos de arco externo (curto, médio, longo) criam inúmeras 

possibilidades de utilização de forças, cada uma produzindo um efeito diferente. 

Assim, a linha de ação da força interage com os centros de resistência, 

dentoalveolar e da maxila, proporcionando movimentos de rotação ou de translação. 

O importante á avaliar os tipos de movimentos que determinada linha de ação de 

força produzirá em cada paciente. A avaliação individual, considerando o padrão de 

crescimento, as necessidades de movimentos extrusivos, intrusivos ou nenhum 

deles, bem como a verificação do perfil e as alterações verticais são maneiras de se 

estabelecer qual é o melhor ajuste do aparelho extrabucal. A magnitude de força 

aplicada é um fator determinante no tratamento, uma vez que precisa ser suficiente 

para que as alterações sejam tanto ortopédicas quanto ortodônticas. O tratamento 

pode ser realizado tanto em uma fase precoce (dentadura mista), quanto tardia 

(início da dentadura permanente). De acordo com os autores (SHIMIZU et al. 2004), 

inúmeros estudos verificaram que os resultados são basicamente os mesmos, no 

entanto, quando em uma fase tardia, os custos e os desgastes do paciente são 

reduzidos, pois o tempo total de tratamento é menor. Enfim, para que o tratamento 

com o aparelho extrabucal obtenha os resultados esperados, uma série de fatores 

devem ser rigorosamente considerados.   
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Segundo Silva Filho (SILVA FILHO 2008c), se o propósito for distalizar os 

molares com AEB, o tratamento deve ser iniciado depois da erupção dos quatro 

primeiros pré-molares, de preferência simultaneamente à erupção clínica dos 

segundos pré-molares superiores, justificando que, nesse momento, a distalização 

dos primeiros molares superiores com AEB favorece o acompanhamento dos pré-

molares.   

 

Aparelhos Ortopédicos Funcionais Removíveis  

 

No padrão II, em grande parte, a angústia do ortodontista reside em 

compreender a etiologia genética da deficiência mandibular e, diante dessa questão 

definitiva, admitir a impossibilidade de restituir plenamente o déficit congênito 

mediante a ortopedia e ou ortodontia. Esse fato sem dúvida, alimenta o ceticismo de 

algumas filosofias de tratamento que evitam o avanço mandibular ortopédico, já que 

os efeitos do tratamento imposto estão na dependência das alterações provocadas 

pelo crescimento espontâneo. 

Existem vários tipos de aparelhos ortopédicos funcionais, sendo a maioria 

deles semelhantes entre si quanto ao modo de ação principal, pois apresentam um 

componente que promove alteração da postura mandibular, propiciando um 

posicionamento anterior da mandíbula, no intuito de redirecionar o crescimento e 

restabelecer a função e fisiologia do sistema estomatognático. Muitos desses 

aparelhos são removíveis, o que requer uma boa cooperação e motivação por parte 

do paciente. Entretanto, alguns estudos revelam que a colaboração dos pacientes 

com o tratamento ortopédico funcional apresenta-se deficiente (ARAÚJO 2001; 

SAHM 1990). 

Os aparelhos ortopédicos funcionais são utilizados apenas se o paciente 

portador da má oclusão de Classe II ainda apresentar potencial de crescimento 

ativo. Esses aparelhos redirecionam o crescimento maxilar e/ou mandibular e 

proporcionam, dessa forma, a diminuição ou até mesmo a correção da discrepância 

ântero-posterior existente (ALMEIDA-PEDRIN 2003; ALMEIDA et al. 2004; ALMEIDA 

et al. 2002; ENA; DUGGAL; PARKASH 2006; FALTIN; FALTIN JR 1998; FALTIN JR 

et al. 2003; MARTINS et al. 2001; MIGUEL et al. 2005). Entretanto, os aparelhos 

ortopédicos funcionais não podem ser considerados como substitutos da cirurgia 
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ortognática e nem das extrações dentárias, pois não criam espaços numa dentição 

protruída e apinhada (JOHNSTON 2002).  

 

Aparelho Ativador  

 

Em 1908, Andresen (ANDRESEN 1936) desenvolveu um aparelho, 

posteriormente denominado de Ativador, para ser utilizado como contenção 

temporária da Classe II, em época de férias, quando era comum a remoção dos 

aparelhos fixos. Quando do retorno dos pacientes, observou melhora na oclusão, 

concluindo que o aparelho realizava a correção da má oclusão de Classe II pela 

transmissão das forças musculares aos dentes, tecidos adjacentes e aos maxilares. 

Para corrigir a má oclusão de Classe II, divisão 1 ou, na linguagem da ortopedia 

funcional dos maxilares, para transformar uma “disgnatia” em “eugnatia”, as 

seguintes modificações são necessárias: 1) Expansão do arco superior; 2) Retrusão 

dos incisivos superiores para formar um arco normal; 3) Protrusão dos incisivos 

inferiores; 4) Redução da sobremordida profunda pela restrição do desenvolvimento 

vertical dos incisivos inferiores ou pelo estímulo da erupção dos dentes posteriores, 

guiando simultaneamente os dentes superiores posteriores para a distal, e os dentes 

posteriores inferiores para mesial; e 5) Posicionamento para anterior da mandíbula, 

de uma relação de Classe II para um relacionamento neutro ou de Classe I (COHEN 

1981; GRABER; NEUMANN 1984; GRABER; RAKOSI; PETROVIC 1997; HIRZEL; 

GREWE 1974; REED; HATHORN 1978; VARGERVIK; HARVOLD 1985). O fato é 

que uma fonte importante de tratamento foi realmente descoberta quando se 

resolveu empregar a musculatura facial como recurso terapêutico.  

O AEB, associado ao ativador, de um modo geral,  propicia alterações 

esqueléticas, dentárias e tegumentares distintas e clinicamente relevantes para a 

correção da má oclusão de Classe II, divisão 1 (BASCIFTCI et al. 2003; BENDEUS; 

HÄGG; RABIE 2002; HENRIQUES et al. 1999; JANSON et al. 2004b; LIMA 2007; 

TURKKAHRAMAN; SAYIN 2006) 

Outros aparelhos originaram-se a partir do princípio de utilização do Ativador 

original de Andresen, seguindo as propostas de tratamento de cada idealizador. 

Dentre eles, encontram-se os aparelhos de Bimler, o Bionator de Balters e o 

aparelho de Fränkel (GRABER; NEUMANN 1984). Embora cada um desses 
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aparelhos funcionais trabalhe de maneira específica na correção da má oclusão de 

Classe II, empregando a ativação dos reflexos neuromusculares com o objetivo de 

guiar os dentes em erupção para relacionamentos mais aceitáveis, cada aparelho 

atua em certos aspectos da fisiologia neuromuscular do sistema estomatognático.    

 

Aparelho Bionator de Balters  

 

O Bionator de Balters é um aparelho funcional derivado do Ativador de 

Andresen e foi introduzido na década de cinqüenta por Wilhelm Balters e, desde 

então, é um dos aparelhos funcionais mais comumente utilizado para o tratamento 

das más oclusões de Classe II, divisão 1, associado a uma retrusão mandibular 

(AHN; KIM; NAHM 2001; ALMEIDA et al. 2004; ALMEIDA et al. 2000; ALMEIDA et 

al. 2001; BOLMGREN; MOSHIRI 1986; DIBBETS; EIREW 1981; FALTIN JR. et al. 

2003; GRABER; NEUMANN 1984; GRABER et al. 1997; KEELING et al. 1998) 

Para Balters, o fator etiológico principal de uma má oclusão é o 

posicionamento da língua, e os principais objetivos do tratamento com o Bionator 

são: (1) conseguir o selamento labial e trazer o dorso da língua em contato com o 

palato mole; (2) aumentar o espaço bucal e treinar sua função; (3) levar os incisivos 

para um relacionamento topo-a-topo; (4) promover um aumento da mandíbula que, 

por sua vez, aumentará o espaço bucal tornando possível uma melhor posição da 

língua; e (5) conseguir um melhor relacionamento dos maxilares, da língua e dos 

dentes, como também dos tecidos moles circundantes (GRABER; NEUMANN 1984; 

GRABER et al. 1997). Eirew (EIREW 1981) sumariza os objetivos do tratamento de 

Balters da seguinte maneira: (1) eliminação do relacionamento anormal entre lábios 

e incisivos; (2) eliminação de danos à mucosa provocados por mordida profunda 

traumática; (3) correção da retrusão mandibular associada ao mal posicionamento 

da língua; e (4) conseguir um plano oclusal correto, se necessário, pela proteção da 

musculatura das bochechas e da língua retruída. Para Balters, o Bionator irá 

normalizar a função e propiciar relações anatômicas harmoniosas (GRABER; 

NEUMANN 1984; GRABER et al. 1997). A facilidade na construção desse aparelho 

e no manuseio clínico, além do conforto proporcionado ao paciente, que na maior 

parte dos casos apresenta um grau de aceitação e cooperação bastante positivo, 

contribuiu sobremaneira para sua ampla utilização pelos clínicos. Os efeitos 
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esqueléticos e dentoalveolares proporcionados pelo Bionator de Balters foram 

amplamente investigados na literatura ortodôntica (ALMEIDA et al. 2000; ALMEIDA 

et al. 2004; ALMEIDA et al. 2000; BOLMGREN; MOSHIRI 1986; CARELS; 

REYCHLER; VAN DER LINDEN 1997; FREITAS; VIGORITO 1999; HENRIQUES et 

al. 2001; JARDIM et al. 2001; KEELING et al. 1998; KERR; BUCHANAN; MCCOLL 

1993; MAMANDRAS; ALLEN 1990). As principais alterações dentoalveolares 

consistem na retrusão e inclinação para lingual dos incisivos superiores, inclinação 

para vestibular e protrusão dos incisivos inferiores (que pode ser minimizado com 

uma cobertura de acrílico na borda incisal dos incisivos inferiores) e maior 

desenvolvimento vertical dos molares inferiores, ao passo que os molares superiores 

não sofrem nenhuma alteração significante no sentido vertical (ALMEIDA et al. 2004; 

ALMEIDA et al. 2000; BOLMGREN; MOSHIRI 1986; NIELSEN 1996). Apesar de não 

promover nenhuma alteração esquelética na maxila, um aumento desejável no 

comprimento mandibular tem sido relatado em pacientes tratados com o Bionator, 

além de um aumento da altura facial ântero-inferior da face (ALMEIDA et al. 2004; 

ALMEIDA et al. 2002; ALMEIDA et al. 2001; CARELS et al. 1997; KEELING et al. 

1998; MAMANDRAS; ALLEN 1990). Além disso, o Bionator propicia uma 

significativa melhora no perfil facial, acarretando uma retrusão do lábio superior e 

uma protrusão do lábio inferior (ALMEIDA et al. 2000; ALMEIDA et al. 2002; 

ALMEIDA et al. 2001).    

Tanto o Bionator como ativador, associado ao o AEB, requerem um 

diagnóstico correto, utilizando-os em uma época oportuna (fase de crescimento 

ativo) e o uso de uma contenção adequada após o tratamento. Como esse aparelho 

não corrige as más posições dentárias individuais, é comum que se realize o 

tratamento em duas fases, instalando o aparelho ortodôntico fixo após a correção 

ântero-posterior com o propósito de alinhar, nivelar os arcos dentários e refinar a 

oclusão do paciente.  

De modo geral, a taxa de sucesso da correção da Classe II, sem extrações, 

é de aproximadamente 57% em pacientes portadores de ½ Classe e 40% em 

pacientes com mais que ½ Classe II no início do tratamento (JACOBS; 

SAWAENGKIT 2002). E esse tipo de tratamento pode promover uma expansão 

indesejável do arco dentário para anterior, para posterior, vertical e lateralmente, 

segundo Vaden et al. (VADEN; KISER 1996). Em geral, o tratamento compensatório 
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tratado sem extrações, tem como efeito colateral o aumento nas dimensões 

transversais dos arcos dentários, superior e inferior, durante o tratamento. Mas o que 

deve ser questionado é se no pós-tratamento essas alterações irão se manter. Elms 

et. al. (ELMS et al. 1996b), ao estudar amostras tratadas sem extrações, observaram 

que somente a largura intercanino inferior diminuiu no pós-tratamento, e que o 

tratamento sem extrações é estável. 

 

Elásticos de Classe II  

 

Os elásticos intermaxilares podem ser utilizados em conjunto com o 

aparelho fixo para auxiliar a mecâncica de Classe II. Os elásticos de Classe II 

permitem alterações esqueléticas suaves (EDWARDS 1983), embora os efeitos 

sejam primariamente dentoalveolares (NELSON; HANSEN; HAGG 2000). O 

componente horizontal dos elásticos intermaxilares favorece a correção da relação 

ântero-posterior por meio da distalização dos molares superiores e mesialização dos 

molares inferiores. O efeito colateral com uso prolongado seria a inclinação do plano 

oclusal devido à extrusão dos molares inferiores, extrusão e lingualização dos 

incisivos superiores e promovem um reposicionamento posterior da maxila e dos 

dentes superiores (FIDLER 1995). Apesar disso,  são bastante utilizados e bem 

aceitos pelos pacientes por permanecerem localizados intrabucalmente, não 

ocasionando comprometimento estético (ADAMS et al. 1972; WEBER 1971).  

 

Tratamento com extrações dentárias   

 

Os resultados de alguns dos trabalhos que avaliaram o tratamento da 

Classe II, realizado em duas fases, isto é, primeiramente uma fase ortopédica e 

depois uma fase ortodôntica, apresentam como conclusão que a fase ortopédica 

do tratamento não se mostrou capaz de reduzir a necessidade de extrações na 

fase ortodôntica (KING et al. 1999; LIVIERATOS; JOHNSTON JR 1995; 

PROFFIT; TULLOCH 2002a; TULLOCH 1998). Além disso, a severidade da má 

oclusão de Classe II, o reduzido potencial de crescimento devido à magnitude 

da discrepância ântero-posterior, a falta de cooperação do paciente, a 

preocupação com o perfil e o padrão de crescimento constituem indicadores, em 
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potencial, da necessidade de extrações dentárias (BAUMRIND et al. 1996a; 

BAUMRIND et al. 1996b). 

Segundo Case (CASE 1964a), os principais casos de má oclusão de Classe 

II, divisão 1, que requerem extração, são: 1- aqueles que possuem protrusão do 

lábio superior, com os dentes inferiores e a mandíbula bem posicionados (BISHARA 

et al. 1995) e 2- aqueles casos com protrusão superior acompanhado de retrusão 

mandibular. Enfatiza, ainda, que a extração não deva estar relacionada com 

apinhamento e, sim, com a obtenção de um perfil facial harmonioso. 

Após o surgimento da técnica de Arco de Canto, idealizada por Angle 

(ANGLE 1929), inúmeros autores apresentaram diferentes tipos de mecânica de 

acordo com a filosofia de tratamento preconizada. Como discípulo de Angle, Tweed 

(TWEED 1936a,1936b), ao aplicar os princípios básicos da técnica de Arco de Canto 

no tratamento das más oclusões de Classe II, divisão 1, sem extração, preocupava-

se com os constantes fracassos clínicos obtidos, pois ao final do tratamento, as más 

posições tornavam-se biprotrusões. Para solucionar esse impasse, em 1936, passou 

a admitir a possibilidade das extrações dos primeiros pré-molares superiores e 

inferiores para obter melhor posicionamento dos dentes em suas inclinações axiais 

corretas, tornando, assim, o perfil do paciente mais harmonioso e contrariando os 

princípios de seu mestre. Posteriormente, em 1941, Tweed (TWEED 1936a,1936b) 

idealizou o preparo de ancoragem e revolucionou a ortodontia, apresentando casos 

retratados com extrações dos primeiros pré-molares, provando indiscutivelmente a 

eficiência de sua mecânica, quando coadjuvada por um diagnóstico correto. 

O plano de tratamento ortodôntico pode variar de acordo com as 

características dentárias, esqueléticas e faciais de cada paciente e da mecânica 

utilizada por cada profissional. Estudos realizados sobre a má oclusão de Classe II 

revelam que as extrações dentárias devem constituir parte do tratamento ortodôntico 

quando essa má oclusão for considerada verdadeira biprotrusão, ou casos em que 

se necessite da correção da relação ântero-posterior dos arcos dentários (FOSTER 

1975). Para Shepard (SHEPARD 1969), a correção de casos com biprotrusão 

maxilar freqüentemente incluía a extração dos primeiros pré-molares superiores e 

inferiores. Assim como para Vaden (VADEN 1991) que, em 1991, salientou que 

casos de Classe II, divisão 1 que apresentam biprotrusão e apinhamento 

provavelmente seriam tratados com a extração dos quatro primeiros pré-molares. 
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De acordo com a avaliação de cinco ortodontistas, sobre a necessidade 

ou não de extrações dentárias em diversos casos ortodônticos, Baumrind et al. 

(BAUMRIND et al. 1996b) observaram em seu estudo que o apinhamento, a 

protrusão dos incisivos, a necessidade de correção do perfil e a severidade da 

má oclusão de Classe II foram as quatro razões para a realização de extrações 

mais citadas pelos avaliadores. Embora não estivessem entre os mais citados, o 

julgamento antecipado da falta de cooperação do paciente e o reduzido ou 

ausente potencial de crescimento do paciente constituíram um fator de 

agravamento do caso que, para alguns ortodontistas, justificaram a indicação de 

extrações.  

O grau de apinhamento e a protrusão dos incisivos foram também para 

Sain (SAIN 1973) o fator de maior peso na decisão entre tratar com ou sem 

extrações dentárias a má oclusão de Classe II. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Bishara, Cummins e Jakobsen (BISHARA et al. 1995), em 

1995, os quais, ao realizarem um estudo retrospectivo de pacientes portadores 

de má oclusão de Classe II, divisão 1, observaram um maior grau de 

apinhamento e protrusão labial presentes entre os casos tratados com 

extrações. 

A decisão para a realização de extrações dentárias, segundo Strang 

(STRANG 1957), depende dos seguintes fatores: 1. A gravidade da má oclusão: - se 

o caso de Classe II for uma biprotrusão, extraem-se geralmente os primeiros pré-

molares de ambos os arcos ou os primeiros pré-molares superiores e os segundos 

pré-molares inferiores; - se o caso de Classe II está agravado com um crescimento 

ósseo insuficiente, e os segmentos posteriores ocupam o espaço dos dentes 

anteriores, está indicada a extração dos primeiros pré-molares de ambos os arcos; 

2. O crescimento dos maxilares: se a mandíbula cresceu o bastante para dar lugar a 

todos os dentes, mas a maxila apresenta apinhamento e rotações dentárias, pode 

ser aconselhável extrair os segundos molares superiores e utilizar o amplo espaço 

adquirido para a movimentação distal de todo o arco superior; 3. Idade do paciente: 

em pacientes com idade relativamente avançada, nos quais é conveniente encurtar 

ao máximo a duração do tratamento, e cujos dentes estão bem alinhados, as 

extrações limitam-se aos primeiros pré-molares superiores. 
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Para autores como Tulley e Campbell (TULLEY; CAMPBELL 1965), o 

apinhamento é uma das principais indicações para extrações no arco inferior em 

tratamentos de casos de Classe II, divisão 1. Eles afirmam que não é possível criar-

se espaço com aparelhos para corrigir o apinhamento sem utilizar extrações no arco 

inferior. Se os incisivos inferiores forem protruídos para obter espaço para os pré-

molares, eles irão recidivar pela ação contrária do lábio. A terapêutica selecionada 

para o tratamento ortodôntico dependerá, entre outros, da época de intervenção. 

Sendo esta realizada na fase da dentadura mista tardia, a relação de má oclusão de 

Classe II pode ser completamente corrigida sem a necessidade de extrações 

(ARVYSTAS 1985; GRABER 1969). Quando o paciente não apresentar mais 

crescimento e possuir bom arco inferior, o tratamento deverá ser realizado com 

extrações dos primeiros pré-molares superiores (GRABER 1969) ou com a 

distalização dos dentes superiores (ARVYSTAS 1985). Quando houver um grande 

apinhamento no arco inferior, o tratamento deverá ser realizado com a remoção dos 

quatro primeiros pré-molares ou dos primeiros pré-molares superiores e dos 

segundos pré-molares inferiores (BAUMRIND et al. 1996b; GRABER 1969).  

Partindo do princípio de que os maxilares dificilmente podem aumentar de 

tamanho, a extração está indicada em três casos: 1. Para corrigir o apinhamento: é 

mais difícil abrir espaço no arco inferior que no superior e a idade do paciente afeta 

o prognóstico da correção. Pode-se corrigir o apinhamento de três maneiras: 

distalizando os molares, expandindo o arco ou inclinando e protruindo os incisivos. 

Quando o apinhamento inferior é maior que 5mm, todas as possibilidades 

conservadoras estão esgotadas e a solução é a extração; 2. Para reduzir a 

protrusão dentoalveolar, melhorando a estética facial e funcional do paciente; 3. 

Para relacionar adequadamente os arcos dentários em oclusão normal: em más 

oclusões de Classe II, em que é impossível reduzir a protrusão superior, algumas 

vezes recorre-se à extração superior (BRUSOLA 1989). Apinhamentos suaves no 

arco inferior podem ser aceitos, mas apinhamento acentuado pode justificar a 

extração dos primeiros pré-molares e alinhamento dos dentes anteriores sem 

permitir que estes assumam posição mais retruída (ROCK 1990). 

Os resultados atuais indicam que a presença de apinhamento é uma 

importante variável clínica que influencia a decisão pela extração (BAUMRIND et al. 

1996b; FOSTER 1975). Além disso, na má oclusão de Classe II, há outros 
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parâmetros que podem ser observados, mas são mais subjetivos e incluem a 

inclinação dos incisivos, a filosofia de tratamento do profissional, os princípios 

biomecânicos praticados, o potencial de crescimento do paciente e a severidade das 

discrepâncias dentofaciais vertical, horizontal e ântero-posterior (BISHARA et al. 

1997). 

Várias formas de estabelecer a ancoragem mandibular foram relatadas para 

se tratar a má oclusão de Classe II com a mecânica de extrações, sendo que 

qualquer uma dessas formas poderia ser aplicada. Um dos métodos mais aceitos é a 

extração de pré-molares inferiores, de início. Os dentes pôstero-inferiores são então 

inclinados para distal, e os dentes ântero-inferiores são realinhados no osso basal e 

lingualizados. Isso requer o uso de elásticos de Classe III e é denominado de 

preparo de ancoragem. A tração extrabucal é usada no arco superior para 

compensar a ação do elástico de Classe III nos dentes superiores. Nesse método, 

os primeiros pré-molares superiores só serão extraídos quando a ancoragem 

mandibular for estabelecida, para, então, iniciar a mecânica de Classe II (DEWEL 

1956). 

 Vaden (VADEN 1991), em 1991, apresentou um caso no AJO em que a 

paciente apresentava uma má oclusão de Classe II de Angle, com discreto 

apinhamento e protrusão ântero-inferior. Entretanto, ele alegou a necessidade de 

ganhar espaço no arco inferior para (1) corrigir o pequeno apinhamento que estava 

presente e (2) para corrigir a relação molar de Classe II por meio da mesialização do 

primeiro molar inferior. Por essa razão, os segundos pré-molares inferiores foram 

extraídos. Os primeiros pré-molares superiores foram extraídos para facilitar a 

retração dos dentes ântero-superiores. Vaden acreditou que essa combinação de 

extrações seria necessária para a correção da má oclusão, para a manutenção dos 

dentes no osso basal e restabelecer a harmonia facial. De fato isso aconteceu, a má 

oclusão foi corrigida e a harmonia facial foi obtida. 

Para Paquette; Beattie; Johnston (PAQUETTE et al. 1992), em 1992, a 

correção total da relação molar de Classe II, em pacientes adultos, ocorre em menor 

escala quando comparado ao mesmo tipo de correção em pacientes adolescentes. 

Como citado anteriormente, isso se deve ao fato de que em pacientes adultos não 

se pode contar com o crescimento mandibular para ir de encontro com o movimento 

distal dos molares superiores. Vaden; Harris; Behrents (VADEN et al. 1995), em 
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1995, apresentaram dois tratamentos de má oclusão de Classe II, um realizado em 

adolescente e o outro num paciente adulto. Para a correção desse tipo de má 

oclusão, eles trataram os dois casos com a extração de quatro pré-molares, mas a 

escolha dos dentes extraídos tiveram razões diferentes. No paciente adolescente foi 

feita a extração dos quatro primeiros pré-molares, enquanto que no adulto foram 

extraídos os primeiros pré-molares superiores e segundos pré-molares inferiores. A 

extração dos segundos pré-molares inferiores, no paciente adulto, segundo os 

autores, foi para facilitar a movimentação para mesial do primeiro molar inferior, 

corrigindo assim a má oclusão, que no paciente adulto é conseguida exclusivamente 

por movimentação dentária. 

Alguns autores, referindo-se às extrações em ortodontia, relataram uma 

prevalência média que varia de 25% a 42,1% (PECK; PECK 1979; WEINTRAUB 

et al. 1989), ressaltaram ainda a existência de uma extensa variação no 

percentual de casos tratados com extrações entre diferentes ortodontistas (5% a 

87%) (WEINTRAUB et al. 1989). Essa variação foi também explicada por 

Ribarevski et al. (RIBAREVSKI et al. 1996) os quais, ao avaliarem as decisões 

de dez ortodontistas sobre a necessidade de extrações em sessenta pacientes 

portadores de Classe II, divisão 1, concluíram que o nível de concordância intra-

examinador foi moderado, porém o nível de concordância estabelecido entre os 

examinadores foi baixo. Isso sugere que os ortodontistas estão fundamentando 

suas decisões em critérios que não são universalmente aplicados. Portanto, os 

critérios que fundamentam as decisões sobre a necessidade ou não de 

extrações dentárias não deveriam ser influenciados por tendências de 

tratamento e, sim, pela busca dos objetivos estéticos e funcionais de forma mais 

rápida e eficaz (VADEN; KISER 1996). 

Para a realização do tratamento da Classe II, com ou sem extrações, a 

ancoragem é de fundamental importância. Essa importância foi citada por 

Janson et al. (JANSON et al. 2004a), em 2004, os quais, ao compararem os 

resultados oclusais provenientes do tratamento da Classe II com extrações de 

dois e quatro pré-molares, concluíram que os casos com extrações de dois pré-

molares superiores apresentaram resultados mais satisfatórios quanto ao valor 

final do IPT (índice de prioridade de tratamento - GRAINGER 1967), 

posicionamento ântero-posterior final dos caninos, quantidade final de “overjet” 
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e quantidade final de sobremordida. Ressaltaram, também, que o protocolo de 

extração de dois pré-molares superiores favorece a correção da má oclusão, 

requerendo uma menor colaboração do paciente se comparado à correção da 

Classe II com extrações de 4 pré-molares, onde os molares superiores, além de 

servirem de ancoragem para a retração dos dentes anteriores, ainda devem ser 

distalizados para a correção da relação de Classe II. O mesmo acontece no 

tratamento da Classe II, sem extrações, onde é necessária grande cooperação 

do paciente para a correção da relação ântero-posterior dos molares. 

Reconhecidamente, a falta de cooperação do paciente na correção da 

má oclusão de Classe II pode acarretar resultados bastante insatisfatórios. 

Janson et al. (JANSON et al. 2003), em 2003, relataram um caso de má oclusão 

de Classe II o qual após ser tratado com extrações de quatro pré-molares, 

apresentava ao final do tratamento a mesma discrepância ântero-posterior do 

início. O caso foi retratado com a extração de mais dois pré-molares superiores 

e finalizado satisfatoriamente. A necessidade de múltiplas extrações foi 

anteriormente relatada por Anderson (ANDERSON 1975), em 1975, como uma 

conduta capaz de prover resultados satisfatórios quando a extração de quatro 

pré-molares é insuficiente para fornecer o espaço necessário à correção da má 

oclusão de Classe II, sobretudo quando o paciente apresenta problemas 

esqueléticos, ausência de crescimento, falta de cooperação, apinhamento 

severo e mordida aberta. 

Ambos os tratamentos, com e sem extrações, podem resultar em 

inúmeros benefícios ou em prejuízos à estética facial quando erroneamente 

aplicados, principalmente no que diz respeito à necessidade do uso de 

aparelhos para ancoragem dos dentes posteriores. 

As mudanças positivas nos arcos dentários de pacientes portadores de 

más oclusões de Classe II, divisão 1, tratados com ou sem extrações dentárias 

demonstram que o sucesso do tratamento ortodôntico depende da capacidade 

do clínico em desenvolver um ótimo plano de tratamento e um domínio da 

mecanoterapia (BISHARA et al. 1995; BISHARA et al. 1997). Portanto, ao 

desenvolver o plano de tratamento, a decisão de extrair dentes ou não deve 

levar em consideração o grau de protrusão dentária, o apinhamento e as 

dimensões faciais do paciente (BAUMRIND et al. 1996b; BISHARA et al. 1995). 
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De uma forma geral, a literatura é escassa quanto ao protocolo de extrações 

dos primeiros pré-molares superiores, no tratamento da má oclusão de Classe 

II, em comparação ao tratamento sem extrações ou com extrações de quatro 

pré-molares. Segundo alguns autores, esse protocolo produz uma maior 

proporção de sucesso oclusal em um menor tempo do que tratamentos sem 

extrações (JANSON et al. 2007b) ou com extrações de quatro pré-molares 

(JANSON et al. 2004a). Esses resultados foram atribuídos, principalmente pelo 

fato de que o tratamento da má oclusão de Classe II com extrações de dois pré-

molares superiores não necessita da distalização dos molares superiores para a 

correção da Classe II. Conseqüentemente, necessita-se de uma “menor” 

cooperação por parte do paciente no uso de aparelhos distalizadores extra-

bucais e elásticos de Classe II, se comparado ao tratamento dessa mesma má 

oclusão com extrações de quatro pré-molares ou sem extrações. Isso porque, 

quando se extraem quatro pré-molares, o profissional necessitará da correção 

da relação ântero-posterior dos molares, sendo obrigado a delegar grande parte 

dos objetivos do tratamento à cooperação dos pacientes, a qual deve ser 

máxima, isto é, usar os dispositivos necessários para a ancoragem e ainda 

realizar a distalização dos molares superiores, levando à correção da relação 

molar em Classe I. 

Normalmente, não é a característica esquelética de uma má oclusão de 

Classe II que, principalmente, determina se o caso devia ser tratado com ou sem 

extração de 2 pré-molares superiores, mas a fase de desenvolvimento do paciente, 

porque o tratamento com extração dos pré-molares superiores tem sido 

preferencialmente usado em pacientes após cessada a fase de crescimento (BRYK; 

WHITE 2001; DEANGELIS 1973; WERTZ 1975).  

Resumindo este tópico, o tratamento da má oclusão de Classe II completa 

bilateral pode diferir quanto à necessidade ou não de extrações dentárias. Quando 

necessárias, as extrações podem variar quanto ao número e ao arco em que são 

realizadas, segundo o protocolo adotado. Sempre que as características de uma má 

oclusão permitir optar por diferentes protocolos de tratamento, a escolha deverá 

recair sobre aquele cujos resultados finais estão relatados na literatura como sendo 

os mais satisfatórios e mais estáveis. 
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2.4  ESTABILIDADE DO TRATAMENTO DA CLASSE II 

 

Quando a obtenção da relação molar normal é um dos objetivos no 

tratamento da Classe II, outra preocupação é a manutenção do seu relacionamento 

em longo prazo. Vários trabalhos mostram que existe estabilidade consistente da 

relação molar após o tratamento da Classe II (PARKINSON et al. 2001; SIMONS; 

JOONDEPH 1973; UHDE et al. 1983). Mesmo que algum grau de recidiva possa ser 

observado (ELMS et al. 1996a; FIDLER 1995; GLENN et al. 1987; HERZBERG 

1973; JANSON et al. 2004b; UHDE et al. 1983), a sua magnitude apresenta pouca 

significância clínica (FIDLER 1995; GLENN et al. 1987; HANSEN; PANCHERZ; 

HÄGG 1991; UHDE et al. 1983; YAVARI 2000). Com o passar do tempo, o molar 

inferior tende a movimentar-se mais para a distal nos pacientes com má oclusão de 

Classe II e mais para mesial na má oclusão de Classe III (HARRIS; BEHRENTS 

1988). Embora sem diferença estatística, Birkeland et al. (BIRKELAND et al. 1997) 

verificaram que houve uma tendência para maior estabilidade do tratamento nas 

más oclusões de Classe II, divisão 2, seguido pela Classe II, divisão 1, medidos pelo 

índice PAR. O grupo de Classe III apresentou mais recidiva devido principalmente à 

maior acentuação da discrepância esquelética ao final do período de crescimento. O 

fato do grupo com Classe II, divisão 1 apresentar maior estabilidade de tratamento 

que o grupo com Classe I foi explicado pela incompatibilidade dos grupos ao início 

do tratamento, com o grupo de pacientes com Classe II, divisão 1 apresentando 

maior severidade oclusal. 

O primeiro estudo a avaliar as alterações oclusais em longo prazo na Classe 

II utilizando o índice PAR foi de Otuyemi e Jones (OTUYEMI; JONES 1995), em 50 

pacientes tratados com aparelhos fixos, removíveis ou funcionais. Os resultados 

indicaram uma redução de 82% durante o tratamento.  No primeiro e no décimo ano 

de controle essa redução somente se manteve estável em 60% e 38% dos 

pacientes, respectivamente. Os diferentes componentes do índice PAR 

demonstraram ligeira recidiva, sendo que o principal fator contribuinte para a recidiva 

foi o alinhamento dos incisivos inferiores. Mcknight, Daniels e Johnston (MCKNIGHT; 

DANIELS; JOHNSTON 1998), avaliaram 27 pacientes em longo prazo quanto ao 

tratamento da Classe II efetuado em 2 fases. Ocorreu redução do índice PAR de 

83.3% com o tratamento ortodôntico fixo, e esse valor diminuiu para 62.9% após 9 
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anos de controle. Todos os componentes do índice PAR aumentaram 

marcadamente, especialmente a sobressaliência e o apinhamento ântero-inferior. 

Para os autores, o índice também deveria se basear em dados em longo prazo e 

utilizar pesos apropriados tanto às formas de tratamento quanto à natureza da 

recidiva esperada. Além disso, recomendaram que o alinhamento dos incisivos 

inferiores fosse incluído no sistema de pesos americano. 

Como normalmente ocorrem alterações no arco dentário depois de finalizado 

o tratamento ortodôntico, e eventos semelhantes se sucedem com indivíduos com 

oclusões normais não-tratadas (BUSCHANG; SHULMAN 2003; DRISCOLL-

GILLILAND; BUSCHANG; BEHRENTS 2001; SINCLAIR; LITTLE 1983), quando se 

avalia a estabilidade da correção do apinhamento, sobressaliência e sobremordida, 

deve-se identificar o que é recidiva e o que são as alterações que decorrem do 

processo de maturação normal da oclusão (SINCLAIR; LITTLE 1983). Afsharpanah 

et al. (AFSHARPANAH et al. 1996) avaliaram longitudinalmente o índice PAR em 50 

modelos de indivíduos não-tratados dos 12 aos 16 anos, provenientes do centro de 

crescimento de Bolton. Todavia, não verificaram alterações significantes e por isso 

concluíram que a avaliação da estabilidade do tratamento ortodôntico utilizando o 

índice PAR numa amostra populacional não necessita de um grupo controle não-

tratado para comparação. Al Yami, Kuijpers-Jagtman e Van’t Hof (AL YAMI; 

KUIJPERS-JAGTMAN; VAN'T HOF 1998) analisaram os efeitos do crescimento e 

desenvolvimento normal sobre o índice PAR aos 12 e aos 22 anos de idade. 

Segundo a interpretação dos resultados, os autores não verificaram diferença 

significante no índice PAR entre os casos de Classe I e II, e observaram também 

que quando há melhora do índice PAR entre as duas observações, os responsáveis 

são, geralmente, a sobressaliência e a oclusão posterior, e quando há piora no valor 

deste índice, o responsável é o apinhamento, principalmente da região ântero-

inferior. Esses resultados suportam o trabalho de Sinclair e Little (SINCLAIR; LITTLE 

1983), que verificaram o aumento da irregularidade dos dentes ântero-inferiores 

(BUSCHANG; SHULMAN 2003; DRISCOLL-GILLILAND et al. 2001) em indivíduos 

normais não-tratados ao longo do tempo.   
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Estabilidade da correção do trespasse horizontal  

 

A correção do trespasse horizontal se mantém estável no tratamento da 

Classe II (GLENN et al. 1987; YAVARI 2000). Enquanto alguns autores afirmam que 

a Classe II apresenta mais recidiva no trespasse horizontal que as outras más 

oclusões (BRESONIS; GREWE 1974), outros autores concluem que a recidiva do 

trespasse horizontal independe do tipo de má oclusão (UHDE et al. 1983). Na 

análise em longo prazo, a correção do trespasse horizontal demonstra estabilidade 

satisfatória tanto nos casos de Classe II tratados com extrações como naqueles 

tratados sem extrações de pré-molares (FIDLER 1995; GLENN et al. 1987; 

PAQUETTE et al. 1992; YAVARI 2000). 

 Em geral a recidiva da correção do trespasse horizontal está relacionada à 

recidiva das relações molar, pré-molar e canino (FIDLER 1995) e às mudanças pós-

tratamento na inclinação dos incisivos, como a vestibularização dos incisivos 

superiores (CALVERT 1982; CIGER; AKSU; GERMEC 2005; DRAGE; HUNT 1990; 

FIDLER 1995; YAVARI 2000) e a lingualização dos incisivos inferiores (DRAGE; 

HUNT 1990; ELMS et al. 1996a; FIDLER 1995; HUNT; ELLISDON 1985a,1985b). 

Outros autores afirmam que a inclinação para a lingual dos incisivos inferiores não 

influi na recidiva da correção da sobressaliência (CIGER et al. 2005; YAVARI 2000).  

A posição dos incisivos, por sua vez, é o resultado do equilíbrio entre as 

forças da língua e da musculatura peribucal. De acordo com DeAngelis 

(DEANGELIS 1973) e Ackerman e Proffit (ACKERMAN; PROFFIT 1969), a 

tolerância de adaptação dos tecidos moles e do periodonto sem afetar o equilíbrio da 

face é de 2 a 3 mm de expansão no arco mandibular. No entanto, existem situações 

em que se aceita maior vestibularização dos incisivos inferiores.  Casos de Classe II, 

divisão 1, com interposição do lábio inferior ou com hábito de sucção digital que 

forçam uma posição lingualizada dos incisivos inferiores oferecem maior estabilidade 

ao tratamento quando, após a normalização da oclusão, é efetuada a remoção do 

hábito parafuncional (MILLS 1966). 

Segundo Ciger, Aksu e Germec (CIGER et al. 2005) e Fidler et al. (FIDLER 

1995), a recidiva da correção do trespasse horizontal é resultado da inclinação dos 

incisivos na fase pós-tratamento, sendo então relacionada à alterações dentárias 

(HUNT; ELLISDON 1985a,1985b; WIESLANDER; LAGERSTROM 1979) e não 
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esqueléticas como proposto por Paquete, Beattie e Johnston (PAQUETTE et al. 

1992) que correlacionou a recidiva da correção do trespasse horizontal com o 

padrão de crescimento pós-tratamento do paciente. 

 

Estabilidade da correção do trespasse vertical  

 

Muitos estudos têm sido realizados sobre a recidiva da correção do 

trespasse vertical (sobremordida). Dentre os fatores estudados, destaca-se a 

preocupação em intruir os incisivos durante a correção, pois esse movimento 

poderia sofrer uma recidiva pós-tratamento (ROTHSTEIN; YOON-TARLIE 2000). Por 

outro lado, alguns pesquisadores acreditam que a extrusão dos molares seria mais 

preocupante que a intrusão dos incisivos, pois a invasão do espaço funcional livre 

não seria tolerada pela musculatura (HAAS 1970; VAN DER LINDEN 1974).  

Em oposição ao trespasse horizontal, as mudanças no trespasse vertical 

durante o tratamento da Classe II podem não ser estáveis, e muitos pacientes 

demonstram uma tendência a recidivar em direção aos valores iniciais depois de 

removido o aparelho ortodôntico (FIDLER 1995). A recidiva da correção do 

trespasse vertical é a que ocorre com maior freqüência, seguida do apinhamento 

ântero-inferior e da sobressaliência (SADOSWKY; SAKOLS 1982).  

A maioria dos estudos em longo prazo focalizou na quantificação da recidiva 

da correção do trespasse vertical e procuraram identificar os fatores que poderiam 

contribuir, como as extrações dentárias, sobremordida inicial e distância 

intercaninos. De maneira geral, os estudos apontaram que quanto maior o trespasse 

vertical inicial, maior a recidiva e maior a necessidade de sobrecorreção com o 

tratamento (KIM; LITTLE 1999; UHDE et al. 1983; WOOD 1983); um ângulo 

interincisivos muito aberto levaria a uma maior recidiva (KIM; LITTLE 1999; WOOD 

1983); a manutenção da distância intercaninos durante o tratamento parece ser um 

importante fator na prevenção da recidiva do trespasse vertical  (HELLEKANT; 

LAGERSTROM; GLEERUP 1989); e a estabilidade da sobremordida independe do 

tipo de má oclusão inicial do paciente e do protocolo de tratamento envolver ou não 

extrações dentárias (HELLEKANT et al. 1989; KIM; LITTLE 1999; UHDE et al. 1983). 

A tendência do trespasse vertical inicial aumentado recidivar em longo prazo 

é alta, especialmente nos casos de Classe II, divisão 2 (KIM; LITTLE 1999). Em 
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1999, Kim e Little (KIM; LITTLE 1999) realizaram um estudo onde verificaram que os 

pacientes com incisivos superiores e inferiores muito verticalizados antes do 

tratamento tenderam a ter um trespasse vertical mais profundo inicialmente e uma 

tendência a retornar a sua relação original no período de pós-contenção. Pela 

análise de regressão múltipla escalonada, a sobremordida inicial foi selecionada 

como o fator mais importante a fim de prever a sobremordida pós-contenção. 

Observou-se que a extração de dentes não pareceu causar um aumento na 

sobremordida e que os incisivos verticalizados presentes nestes pacientes, 

resultando em um ângulo interincisivos aberto, poderiam aumentar as chances de 

recidiva do trespasse vertical (KIM; LITTLE 1999). BERG (BERG 1983) considerou 

que um ângulo interincisivos menor que 140º ao final do tratamento foi um fator 

importante na estabilidade de 23 casos avaliados e considerados estáveis. Embora 

os pacientes com Classe II, divisão 2 avaliados por Kim e Little (KIM; LITTLE 1999) 

apresentassem valores do ângulo interincisivos menores que 140º ao final do 

tratamento corretivo, este fato não garantiu a estabilidade da correção da 

sobremordida. Portanto, obter um valor do ângulo interincisivos cefalometricamente 

aceito, não é segurança para a manutenção do correto trespasse vertical, em longo 

prazo. 

O trespasse vertical diminui durante o tratamento e tende a aumentar após o 

tratamento (ERDINC; NANDA; ISIKAL 2006; LITTLE et al. 1981; SCHUTZ-

FRANSSON; BJERKLIN; LINDSTEN 2006; SIMONS; JOONDEPH 1973; UHDE et 

al. 1983) devido à recidiva. Se por um lado parece ser difícil identificar e controlar os 

fatores relacionados com a recidiva do trespasse vertical  aumentado, de outro modo 

uma forma de abordagem segura é a sobrecorreção dessa característica (KIM; 

LITTLE 1999), pois quanto maior o trespasse vertical inicial, maior a recidiva (WOOD 

1983) e maior a necessidade de sobrecorreção (RIEDEL 1960; UHDE et al. 1983).  

Sabendo que a recidiva pode estar relacionada com a quantidade de redução da 

sobremordida (BENNETT et al. 1975; JANSON et al. 2004b; UHDE et al. 1983; 

WOOD 1983) e que de 30 a 50% da correção geralmente é mantida (UHDE et al. 

1983), torna-se possível estimar a quantidade de sobrecorreção necessária. 

Com o objetivo de avaliar a recidiva do trespasse vertical, Kawauchi 

(KAWAUCHI  et al. 2000), selecionaram-se 45 jovens, leucodermas, de ambos os 

gêneros, que apresentavam, inicialmente, Classe I e Classe II, 1a divisão, com 
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sobremordida de no mínimo 3,5mm, tratados com extrações dos quatro primeiros 

pré-molares. Para tanto, selecionaram as tomadas radiográficas e os modelos de 

estudo desses pacientes em 3 fases: ao início, ao final e 5 anos após o tratamento 

ortodôntico. Os resultados permitiram concluir que os fatores dentários 

correlacionados com a recidiva da sobremordida profunda foram a sobressaliência, a 

movimentação dos incisivos e dos molares e o ângulo interincisivos. Para os fatores 

esqueléticos, somente apresentou correlação estatisticamente significante a variável 

N-Me (altura facial anterior total). Verificou-se, também, uma forte correlação direta 

da quantidade de correção com a quantidade de recidiva.  

Finalizando esse tópico, é válido ressaltar que o espaço disponível para os 

dentes ântero-inferiores diminui à medida que o trespasse vertical  aumenta, pois a 

face incisal dos incisivos inferiores irá ocluir contra uma região mais médio-cervical 

da face palatina dos incisivos superiores (ZACHRISSON 1997). Esta área de contato 

pode restringir o espaço para os incisivos inferiores e provocar o apinhamento 

ântero-inferior. Canut e Arias (CANUT; ARIAS 1999) encontraram uma correlação 

significante entre a recidiva da correção do trespasse vertical e o aumento da 

irregularidade dos incisivos inferiores. Por outro lado, ao tentarem correlacionar a 

recidiva do apinhamento ântero-inferior com a recidiva do trespasse vertical, os autores 

não apresentaram dados concretos (ARTUN; GAROL; LITTLE 1996; KAHL-NIEKE; 

FISCHBACH; SCHWARZE 1995). 

 

 

2.5  ESTABILIDADE DA CORREÇÃO DO APINHAMENTO ÂNTERO-INFERIOR 

 

A estabilidade a longo prazo das correções alcançadas durante o tratamento 

ortodôntico é um dos objetivos mais importantes e de maior dificuldade de obtenção 

na Ortodontia (ERDINC et al. 2006; LITTLE 1999; LITTLE et al. 1981; NANDA; 

BURSTONE 1995; SADOSKY; SAKOLS 1982). Apesar de Angle (ANGLE. 1907) ter 

acreditado que a estabilidade poderia ser garantida pela obtenção de uma oclusão 

normal, muitos (ARTUN; GAROL; LITTLE 1996; BEGOLE; SADOWSKY 1999; DE 

LA CRUZ et al. 1995; KAHL-NIEKE; FISCHBACH; SCHWARZE 1995; LITTLE; 

RIEDEL; ARTUN 1988; PAQUETTE et al. 1992; RICHARDSON 1999; SADOWSKY; 

SAKOLS 1982), perceberam, após décadas de estudo, que mesmo conseguindo-se 
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uma oclusão dentro dos padrões ideais ao término do tratamento, os resultados são 

susceptíveis a mudanças no período pós-contenção. Indubitavelmente, evidências 

de crescente instabilidade são geralmente notadas pelo progressivo apinhamento 

dos incisivos inferiores após remoção da contenção. Independentemente da 

etiologia desta recidiva, a irregularidade dos incisivos inferiores é geralmente a 

precursora da recidiva do apinhamento superior, da sobremordida e da deterioração 

do tratamento (LITTLE 1975,1999; LITTLE; RIEDEL; ENGST 1990). Nem todos os 

casos são estáveis, mas tampouco todos são instáveis. Little (LITTLE et al. 1990), 

em seu artigo de revisão em 1990, escreveu que nenhum achado clínico, modelo de 

estudo ou parâmetro cefalométrico, antes ou após o tratamento, pareceu prever a 

recidiva, concluindo que a estabilidade dos dentes alinhados é altamente variável e 

imprevisível. 

Muito embora a Classe II possa ser corrigida satisfatoriamente, podendo-se 

alcançar uma oclusão quase ideal ao final do tratamento (JANSON et al. 2008; 

MCKNIGHT et al. 1998) (índice PAR < 5), existe uma tendência do apinhamento 

ântero-inferior retornar aos valores iniciais, independente do aparelho utilizado ou 

época de intervenção. Entretanto, este mesmo processo também pode ser visto em 

oclusões normais não-tratadas (JANSON et al. 2007a).  A diminuição da largura e 

comprimento do arco dentário inferior e o apinhamento resultante continuam 

ativamente mesmo após o término do crescimento (BUSCHANG; SHULMAN 2003; 

SINCLAIR; LITTLE 1983). Além disso, existe uma tendência de que a força oclusal 

oriunda de deslizes mandibulares, causados por interferências e/ou contatos 

prematuros, contribua para o apinhamento dentário ântero-inferior, portanto a 

estabilidade das posições dentárias parece ser aumentada nos casos submetidos a 

tratamento ortodôntico, onde a oclusão funcional ideal seja alcançada (MONNERAT; 

MUCHA 2000). 

Como os arcos dentários têm a tendência de voltar às suas posições 

originais, o arco pré-tratamento parece ser o melhor guia para determinar a 

estabilidade do alinhamento dos incisivos (GARDNER; CHACONAS 1976). No 

entanto, mesmo minimizando as mudanças na forma do arco durante o tratamento 

ainda não é possível obter garantias de estabilidade (CHEW; SANDHAM 2000; DE 

LA CRUZ et al. 1995; FREITAS et al. 2004; PAQUETTE et al. 1992). Em geral a 

recidiva do apinhamento pode estar relacionada a uma diminuição da distância 
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intercaninos que ocorre naturalmente com o envelhecimento (SCHUTZ-FRANSSON 

et al. 2006), ou pelo maior aumento desta distância provocado pelo tratamento 

ortodôntico (ARTUN et al. 1996; GLENN et al. 1987). No entanto, outros autores não 

apontaram uma correlação entre a diminuição da distância intercaninos e o aumento 

na irregularidade dos incisivos inferiores (DUGONI et al. 1995; ERDINC et al. 2006; 

LITTLE et al. 1988; LITTLE et al. 1990; LITTLE et al. 1981). Artun, Krogstad e Little 

(ARTUN; KROGSTAD; LITTLE 1996) e Glenn, Sinclair e Alexander (GLENN;  

SINCLAIR e ALEXANDER 1987) suportam o conceito da manutenção da distância 

intercaninos durante o tratamento ortodôntico para certificar a estabilidade da 

correção realizada. Em contrapartida, outros trabalhos (FREITAS et al. 2004; 

PAQUETTE et al. 1992) não verificaram diferença na porcentagem de recidiva entre 

o grupo que apresentou a distância intercaninos aumentada do outro que não. 

Paquette, Beattie e Johnston (PAQUETTE et al. 1992) relataram que torna-se difícil 

atribuir à distância intercaninos como um motivo simplista ou genérico para a 

recidiva do apinhamento dos incisivos inferiores.  

Os protocolos de tratamento da Classe II sem extrações e com extrações de 

dois pré-molares superiores têm em comum o fato de ambos não envolverem 

extrações no arco inferior. Em casos de apinhamento suave ou moderado as 

conseqüências desses protocolos repercutirão principalmente nas medidas dos 

incisivos inferiores, que apresentarão maior inclinação vestibular, diferindo dos ideais 

cefalométricos (TWEED 1954). Uma das possíveis conseqüências seria a 

instabilidade dos incisivos em longo prazo (BEGOLE; SADOWSKY 1999; GLENN et 

al. 1987). A posição inicial do incisivo inferior foi evidenciada como um fator 

determinante para a estabilidade em dois estudos distintos (BAUMRIND et al. 1996c; 

SHIELDS; LITTLE; CHAPKO 1985). Em mais de 50% dos casos, os incisivos se 

mantêm estáveis em uma posição entre a pré-tratamento e a pós-tratamento. Estes 

resultados indicam que se o avanço do incisivo inferior é um objetivo da correção, 

uma contenção permanente é essencial para a manutenção do resultado (BLAKE; 

BIBBY 1998).  

Artun, Krogstad e Little (ARTUN et al. 1996), avaliando a estabilidade dos 

incisivos inferiores de 78 pacientes com má oclusão de Classe II tratados com 

excelentes resultados oclusais, observaram que a mudança no alinhamento dos 

incisivos inferiores é muito variável e as chances de não ocorrer recidiva são 
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menores que 50%, principalmente em virtude da diminuição da distância 

intercaninos inferior e do comprimento do arco na fase pós-tratamento. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes na estabilidade do 

alinhamento dos incisivos inferiores no grupo com extração dos 4 pré-molares e no 

grupo sem extração, o que corrobora com os achados de Uhde, Sadowsky e Begole 

(UHDE; SADOWSKY; BEGOLE 1983), Paquette, Beattie e Johnston (PAQUETTE; 

BEATTIE; JOHNSTON 1992), Erdinc, Nanda e Isiksal (ERDINC;  NANDA; ISIKSAL 

2006) e Janson et al. (JANSON et al. 2006a).  

Em 2004, Freitas et al. (FREITAS et al. 2004) apresentaram um trabalho em 

que foi avaliado a recidiva do apinhamento ântero-inferior, cinco anos após o 

tratamento, em 40 pacientes leucodermas com más oclusões de Classe I ou II 

tratados com mecânica de Edgewise e sem extrações no arco inferior. Foi verificado 

que ocorreu recidiva do apinhamento ântero-inferior na grande maioria dos 

pacientes avaliados, porém, com uma percentagem média de recidiva muito 

pequena (26,54%). O grupo com má oclusão de Classe II apresentou maior recidiva, 

porém não significante estatisticamente, portanto, o tipo de má oclusão não se 

mostrou associado significativamente à recidiva do apinhamento ântero-inferior. A 

severidade inicial do apinhamento ântero-inferior também não apresentou correlação 

com o aumento da irregularidade dos incisivos inferiores ao final do tratamento 

(ERDINC;  NANDA; ISIKSAL 2006; FREITAS et al. 2004; LITTLE et al. 1990). 

Em geral, 67% da correção ortodôntica se mantem estável dez anos após o 

término do tratamento. Por volta de metade da recidiva acontece nos dois primeiros 

anos, aumenta gradualmente nos anos seguintes e se estabiliza aos cinco anos pós-

contenção, com exceção do alinhamento dos incisivos inferiores que apresenta um 

aumento contínuo da recidiva (AL YAMI et al. 1999; LITTLE 1999; LITTLE et al. 

1990; OTUYEMI; JONES 1995). No entanto, em seu estudo, Yavari et al. (YAVARI 

et al. 2000) concluíram que, após a correção da Classe II divisão 1 sem extração, o 

alinhamento dos incisivos inferiores se manteve estável por volta de 5 anos; outros 

autores corroboram esses resultados (FREITAS et al 2006; CASTRO et al 2007). No 

entanto períodos de observação maiores apontaram um aumento na irregularidade 

destes elementos dentários. 

Uma forma de atenuar a progressão do apinhamento ântero-inferior é a 

utilização de dispositivos de contenção (AL YAMI et al. 1999). A contenção é tão 
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importante como o tratamento ativo em produzir qualidade de resultados 

ortodônticos duradouros (PARKER 1989). Em casos de adolescentes, o uso de 

contenção fixa é indicado até o término do crescimento para reduzir as chances de 

recidiva do apinhamento (MIYAZAKI et al. 1998). Pode-se afirmar que o tempo de 

permanência da contenção (AL YAMI et al. 1999; CIGER et al. 2005; SADOWSKY; 

SCHNEIDER; TAHIR 1994), a fibrotomia (BOESE 1980) e os desgastes 

interproximais (BOESE 1980) são fatores importantes para a estabilidade do 

alinhamento dos incisivos inferiores. Não existem evidências científicas que provam 

que as contenções fixas 3X3 causam danos aos tecidos adjacentes ao fio. Artun 

(ARTUN 1984), em 1984, concluiu que o uso de contenções fixas por um período de 

1 a 8 anos após o tratamento não causou efeitos nocivos tanto aos dentes como ao 

periodonto. Apesar disso, o uso de contenções fixas por tempo indeterminado 

deveria ser limitado a casos com prognósticos duvidosos em relação à estabilidade 

do tratamento e para pacientes que não toleram suaves irregularidades dos incisivos 

inferiores. 

Os desgastes interproximais na região ântero-inferior, recurso clínico 

freqüentemente utilizado para corrigir o apinhamento e discrepâncias de tamanho 

dentário, não parece prevenir a recidiva do apinhamento, mas pode auxiliar na 

diminuição deste (FREITAS et al. 2004). O recurso dos desgastes interproximais 

pode até mesmo ser utilizado em situações de recorrência do apinhamento depois 

de finalizado o tratamento, no momento da remoção da contenção fixa (SADOWSKY 

et al. 1994). 

O tratamento ortodôntico se inicia com o diagnóstico e não termina com a 

remoção do aparelho. Um plano de contenção abrangente em longo prazo se faz 

necessário. Em adição, os profissionais devem informar seus pacientes sobre as 

limitações do tratamento. Esperar que todos os pacientes se beneficiem de qualquer 

intervenção ortodôntica em todo momento é irreal. Inevitavelmente as alterações 

depois de finalizado o tratamento irão ocorrer e os pacientes devem ser informados 

sobre isso. Horowitz e Hixon (HOROWITZ; HIXON 1969) questionaram se o 

desenvolvimento do apinhamento após a finalização do tratamento ortodôntico 

deveria ser denominado “recidiva”, preferindo considerar como sendo “alterações do 

desenvolvimento além do controle do ortodontista”. 
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Concluindo este tópico: os objetivos específicos do tratamento devem ser 

pensados com a estabilidade em mente, mas esta não pode ser absoluta. Os 

Ortodontistas devem procurar conseguir para seus pacientes uma estabilidade 

aceitável (NANDA; BURSTONE 1995). As alterações das relações dentárias anos 

após a finalização da fase ativa do tratamento são esperadas, mas não 

necessariamente indicam recidiva (SADOSWKY; SAKOLS 1982). De acordo com 

Sadowsky; Sakols (SADOSWKY; SAKOLS 1982), está nos olhos de cada um decidir 

se um caso recidivou ou se a alteração pós-tratamento ainda apresenta-se aceitável. 

A raridade com que se encontram oclusões ideais anos após o término do 

tratamento ortodôntico e a similaridade das alterações pós-tratamento com as 

observadas em estudos longitudinais de oclusões normais (BISHARA et al. 1989; 

BUSCHANG; SHULMAN 2003; PROFFIT 2002; RICHARDSON 1999; SINCLAIR; 

LITTLE 1983,1985) sugerem que estas alterações fazem parte do processo normal 

de maturação da oclusão. Entretanto, o conceito de uma estabilidade aceitável não 

pode ser um álibi para o tratamento, mas sim o reconhecimento de limitações 

biológicas (NANDA; BURSTONE 1995).  

 

 

2.6  O ÍNDICE PAR 

 

A utilização de métodos quantitativos com o objetivo de mensurar uma má 

oclusão e determinar a eficácia de uma determinada modalidade terapêutica 

começaram a ser propostos a partir da necessidade evidente, quando da 

implementação do Programa de Reabilitação Dentária do Estado de Nova Iorque, 

em 1945. Questões como elegibilidade e critérios de qualificação estavam entre os 

principais problemas enfrentados. A maioria dos índices para quantificar a 

severidade das más oclusões foi desenvolvida entre 1950 e 1970. 

Além disso, a idéia dos Ortodontistas classificarem os resultados do seu 

próprio tratamento pode ser um dispositivo de auto-ensino e de melhora da 

qualidade do tratamento futuro (HICKHAM 1975). A utilização de índices deve 

garantir interpretação, facilidade de comunicação, e uma aplicação uniforme dos 

critérios a serem utilizados. Termos como irregularidade dentária, sobreposição e 

apinhamento são subjetivos, não quantitativos, permitindo assim, uma larga gama de 
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interpretações (LITTLE 1975). Atribuir um método quantitativo de medição entre um 

resultado ortodôntico que parece estável e um resultado que não pareça tão estável 

poderia ser útil em vários aspectos .  

Os índices oclusais são utilizados para avaliar de maneira crítica e objetiva 

os padrões do tratamento; ou seja, eles fornecem uma estimativa do quanto o 

resultado difere da oclusão ideal, ou pela diferença entre os escores inicial e final 

refletindo o grau de melhora. O índice PAR (Peer Assessment Rating), foi 

desenvolvido no Reino Unido em 1987 durante uma série de seis reuniões entre dez 

ortodontistas britânicos experientes. Posteriormente, em 1992, o índice foi 

apresentado à comunidade ortodôntica com a publicação dos seus critérios de 

avaliação (RICHMOND et al. 1992a; RICHMOND et al. 1992b). Para a sua 

elaboração, 200 modelos de estudo em estágios diversos do tratamento foram 

examinados e discutidos até que se chegasse a um consenso com respeito às 

características individuais que seriam avaliadas para se obter uma estimativa do 

alinhamento da oclusão. Segundo seus idealizadores, o PAR foi desenvolvido para 

avaliar o relacionamento oclusal em qualquer período do desenvolvimento dentário 

ou do tratamento ortodôntico. Os 11 componentes do índice considerados pelos 

autores podem ser sintetizados em 7 características: o alinhamento ântero-superior 

e inferior (apinhamento, espaçamento e impacção) (x 1), a oclusão do segmento 

posterior direita e esquerda nos três planos do espaço (x 1), trespasse horizontal (x 

6), trespasse vertical (x 2) e discrepâncias na linha média (x 4). Os componentes do 

PAR são variáveis compostas, isto é, o trespasse horizontal pode ser tanto positivo 

como apresentar mordida cruzada anterior, o trespasse vertical inclui mordida 

profunda e mordida aberta e a oclusão posterior inclui mordida cruzada, mordida 

aberta posterior e intercuspidação. O peso aplicado a cada componente se encontra 

entre parênteses. 

Diferentemente dos índices prévios, o PAR foi cuidadosamente testado 

quanto a sua reprodutibilidade e validade. A reprodutibilidade do índice foi 

classificada como excelente após uma avaliação intra e interexaminador por 

ortodontistas, e até mesmo por profissionais não ligados à área odontológica 

(RICHMOND et al. 1992a; RICHMOND; TURBILL; ANDREWS 1993b). Em adição, 

com o objetivo de verificar se o índice mensura o que ele se propõe a medir, o PAR 

foi validado sobre 320 modelos de estudo por 74 examinadores, sendo 48 
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especialistas em ortodontia e 26 clínicos gerais. Entretanto, durante este exercício 

de validação os autores perceberam que a soma direta dos escores dos 

componentes poderia não resultar no melhor índice, pois o profissional poderia 

atribuir maior importância sobre certos aspectos da má oclusão mais do que outros. 

Com o objetivo de representar a opinião ortodôntica contemporânea, uma análise de 

regressão múltipla foi então aplicada para derivar pesos aos seus componentes, e 

assim aumentou-se a sua validade. 

O PAR oferece um valor para todas as anomalias oclusais que podem ser 

encontradas em uma má oclusão. Os escores dos cinco componentes, em que 

foram atribuídos pesos, são combinados para formar um único escore resumido. O 

escore obtido do modelo de estudo proporciona uma estimativa do quanto um caso 

desvia do alinhamento e oclusão normais. O escore zero indica oclusão ideal, e 

escores altos (raramente acima de 50, e com o valor máximo de 60) indicam níveis 

aumentados de irregularidade. Richmond et al. (RICHMOND 1992b) consideraram 

um escore menor ou igual a 10 como um alinhamento e oclusão aceitáveis, e um 

escore menor ou igual a 5 sugerindo uma oclusão próxima do ideal. Pela 

comparação da severidade da má oclusão inicial com o resultado, sobre os modelos 

pré e pós-tratamento, é possível determinar a quantidade de melhora e, portanto, o 

sucesso do tratamento. 

A quantidade de melhora do tratamento pode ser expressa de duas formas: 

pela alteração em porcentagem do PAR ou pela redução do índice, utilizando um 

sistema de classificação em grupos (“houve bastante progresso”, “progrediu” e “se 

encontra em pior estado ou não houve diferença”). Esta distinção em 3 categorias foi 

realizada utilizando-se funções de análise discriminante sobre 128 pares de modelos 

de estudo e baseado na avaliação subjetiva de 74 examinadores. Um dado caso foi 

julgado como “progrediu” se houve mais que 30% de redução no escore do PAR. 

Um caso foi considerado como que “houve bastante progresso” se a redução do 

PAR foi maior ou igual a 22 pontos. Estes critérios são graficamente representados 

utilizando-se o “nomograma PAR”. O nomograma foi desenvolvido com o objetivo de 

transpor as limitações da porcentagem de redução do PAR. Contudo, o seu método 

de avaliação também possui limitações visto que até mesmo pequenas mudanças 

no PAR devido a erros ou tendenciosidades podem levar a alterações marcantes 
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nos resultados na avaliação do nomograma (BUSCHANAN; RUSSEL; CLARK 

1996). 

Existem diferentes interpretações de como o PAR pode ser utilizado 

(TEMPLETON et al. 2006). Firestone et al. (FIRESTONE et al. 2002) verificaram que 

o índice foi excelente para predizer a necessidade de tratamento, quando 

comparado com a opinião de ortodontistas experientes. De outro modo, Daniels e 

Richmond (DANIELS; RICHMOND 2000) foram claros em sua visão de que o PAR 

não foi elaborado ou validado como um índice de necessidade de tratamento. 

Bergstrom e Halling (BERGSTROM; HALLING 1997) verificaram baixa precisão em 

avaliar o resultado do tratamento ortodôntico quando comparado com dois índices 

suecos, em que ambos envolvem o exame clínico, em oposição ao PAR, que é 

avaliado sobre modelos de estudo. O último apresenta a desvantagem de que 

fatores como a saúde periodontal e a estética facial não são consideradas. O PAR 

também foi criticado por apresentar pouca sensibilidade em detectar alguns 

aspectos da necessidade de tratamento residual, como espaços remanescentes de 

extrações, rotações, e inclinações desfavoráveis dos incisivos (HINMAN 1996). Não 

obstante, o PAR apresenta popularidade e é amplamente utilizado. 

O índice foi validado segundo a opinião de ortodontistas do Reino Unido e 

dessa forma pode não ser representativo sobre as opiniões profissionais de outros 

países (RICHMOND et al. 1992a). Pelo julgamento de um painel composto por 11 

ortodontistas do Oeste do estado da Pensilvânia, um segundo exercício de validação 

foi realizado sobre 200 pares de modelos de estudo (DEGUZMAN et al. 1995). Este 

trabalho indicou que existia uma associação entre a percepção do painel de 

ortodontistas para a severidade da má oclusão e para a dificuldade antecipada do 

tratamento. Como resultado, foi possível pelo uso de técnicas de regressão múltipla 

atribuir pesos aos componentes individuais do PAR, e dessa forma o escore total 

pode representar tanto a severidade oclusal e a dificuldade do tratamento, 

dependendo do sistema de pesos adotado. 

Neste novo sistema de pesos, DeGuzman et al. (DEGUZMAN et al. 1995) 

reúne os componentes do PAR em 5 características: alinhamento ântero-superior (x 

1), oclusão do segmento posterior (x 2), trespasse horizontal (x 5), trespasse vertical  

(x 3) e discrepâncias na linha média (x 3). Os autores atribuíram maior importância 

ao trespasse vertical e aos segmentos posteriores. Em contraste, a versão britânica 
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dá maior ênfase ao trespasse horizontal. Assim como o sistema de pesos de 

Richmond et al. (RICHMOND et al. 1992a), pouca ênfase dos examinadores foi dada 

aos diastemas, apinhamentos e impacções dos dentes posteriores, e por isso estes 

não foram considerados. O componente alinhamento ântero-inferior foi excluído na 

avaliação do sistema norte-americano pelo mesmo motivo. Segundo os autores, 

como o apinhamento se encontra associado a outras características morfológicas da 

má oclusão, estas características e não o apinhamento foram as preocupações 

primárias dos examinadores. 

Embora tenha se mostrado válido e reproduzível, o PAR britânico apresenta 

dúvidas sobre a contribuição dos componentes no escore somado. Críticas surgiram 

quanto aos pesos atribuídos aos seus componentes individuais, devido 

principalmente ao alto peso designado ao trespasse horizontal (peso 6) (AL YAMI et 

al. 1998; FOX 1993; KERR et al. 1993; RICHMOND et al. 1992b; TURBILL; 

RICHMOND; WRIGHT 1996). Por exemplo, a redução de um trespasse horizontal 

acentuado de 8 para 2 mm somente pela lingualização dos incisivos superiores 

causará uma redução do PAR em 18 pontos. Em contrapartida, o peso atribuído ao 

trespasse vertical é baixo (peso 2). No tratamento de um caso de trespasse vertical 

acentuado com cobertura total dos incisivos inferiores, onde existe injúria traumática 

sobre a mucosa palatina, sendo esta uma indicação clara para tratamento nos 

sistemas europeus de saúde pública, uma redução de no máximo 6 pontos pode ser 

esperada (PARKER 1998). Uma limitação adicional é que oclusões com escores 

iniciais abaixo de 22 pontos não podem obter a classificação “houve bastante 

progresso” após o tratamento, pois a redução ou porcentagem de redução do PAR é 

menor (HAMDAN; ROCK 1999). 

Ao originar o PAR, os autores atribuíram pesos aos componentes da má 

oclusão com o propósito de melhor refletir a opinião ortodôntica contemporânea, e 

dessa maneira uma fórmula genérica de pesos foi deduzida (RICHMOND et al. 

1992a). No entanto, Hamdan e Rock (HAMDAN; ROCK 1999) indicaram que o PAR 

teria a sua validade aumentada quando os pesos fossem derivados separadamente 

para cada Classe de má oclusão. Foi solicitado a 14 ortodontistas britânicos que 

identificassem a importância relativa de algumas características oclusais em uma 

amostra de 80 pares de modelos iniciais e finais, divididos igualitariamente para a 

Classe I, Classe II, divisões 1 e 2 e Classe III. Pela análise de regressão múltipla, 



Revisão de Literatura 

 

109 

quatro sistemas de pesos foram desenvolvidos de acordo com a classificação 

oclusal. O trespasse vertical/mordida aberta anterior se tornou o componente com o 

maior peso na Classe II, divisão 2 e Classe III, ao passo que para a Classe I, a linha 

média deteve o maior peso. O trespasse horizontal permaneceu a característica 

oclusal mais importante na Classe II, divisão 1. 

Não obstante, ao utilizar o sistema de pesos britânico do PAR na mesma 

amostra de modelos, os autores verificaram que os casos de Classe III 

apresentaram os escores iniciais mais elevados (41.6 pontos), e os casos de Classe 

I, os mais reduzidos (21.6 pontos) (HAMDAN; ROCK 1999; RICHMOND et al. 

1992a) . Neste último, os três componentes oclusais que recebem o peso com maior 

valor (trespasses horizontal, trespasse vertical e linha média) ofereceram 

contribuição mínima ao escore somado. O escore inicial médio dos casos de Classe 

I se encontrou bastante próximo dos 22 pontos de redução necessários para atingir 

um resultado “houve bastante progresso”. Sendo assim, observaram que em 

pacientes com má oclusão de Classe I torna-se mais difícil de obter maiores 

alterações oclusais com o tratamento, quando medido pelo sistema de pesos 

padrão. Por outro lado, com os novos sistemas de pesos sugeridos, a diferença 

entre a severidade inicial nas quatro principais Classes de má oclusão pode diminuir. 

Dessa forma, passa a existir a possibilidade de casos com má oclusão de Classe I 

experimentar grandes alterações oclusais com o tratamento. 

 

 

2.7  FINALIZAÇÃO ORTODÔNTICA X ESTABILIDADE 

 

É amplamente aceito que mudanças oclusais no período pós-tratamento são 

inevitáveis (NEET; HUANG 2005; SINCLAIR; LITTLE 1983).  Sendo assim, seria de 

grande benefício se os ortodontistas fossem capazes de predizer, com precisão, 

quais componentes oclusais apresentam-se mais susceptíveis à mudanças no 

período pós-tratamento. Por esta razão, as alterações ocorridas, a curto e em longo 

prazo, tem sido amplamente investigadas (LITTLE 1999; VADEN; HARRIS; 

GARDNER 1997). 

Embora a maioria de pesquisadores afirmem que um tratamento ortodôntico 

bem finalizado seja garantia de estabilidade (ANDREWS 1972; ROTH 1981; 
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SOLOW 1980),  estudos recentes não confirmam esta relação, pois ao avaliarem a 

relação entre os casos bem finalizados e mal finalizados em relação à estabilidade, 

verificaram que os casos bem finalizados tendem-se a deteriorar, após a remoção 

das contenções (WOODS; LEE; CRAWFORD 2000; NEET; HUANG 2005; 

ORMISTON et al. 2005; FREITAS et al. 2007). 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 
 
 
 
 
 

PPrrooppoossiiççããoo  
  
  

“O pensamento só começa com a dúvida” 
 

(Roger Martin) 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

� A presente investigação teve como objetivo principal testar, a partir da 

análise estática em modelos, a seguinte hipótese nula: a qualidade da finalização 

ortodôntica não exerce influência na estabilidade do tratamento da Classe II 

completa bilateral tratada sem extrações, com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores e com extrações dos primeiros pré-molares superiores e primeiros ou 

segundos pré-molares inferiores.  

 

� Secundariamente, propôs-se a avaliar a influência da recidiva do 

apinhamento ântero-inferior em relação às alterações oclusais ocorridas no período 

pós-tratamento.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  
  

  
"Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para 

qualquer sociedade" 
 

(Albert Einstein) 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  MATERIAL 

 

Amostra  
 

Procedeu-se à seleção da amostra, de caráter retrospectivo, a partir do 

arquivo de casos tratados, antes de 2003, nos cursos de Pós-Graduação (Lato e 

Stricto sensu) da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB-USP). Os critérios para a seleção da amostra 

incluíram as seguintes características: 
 

� Má oclusão de Classe II completa bilateral tratada sem extrações, com 

extrações dos primeiros pré-molares superiores e com extrações de 

quatro pré-molares, dois superiores e dois inferiores; 

� Mecânica Edgewise 

�  Documentação ortodôntica completa, incluindo modelos de estudo das 

fases inicial e final e controle pós-tratamento de, no mínimo 5 anos; 

� Ausência de supranumerários, dentes impactados ou anomalias quanto 

ao número, ao tamanho e/ou forma dos dentes;  

� Presença de todos os dentes permanentes até os primeiros molares, 

nos modelos pós-tratamento; 

� Exclusão de casos tratados com cirurgia ortognática; 

� Exclusão de casos submetidos ao retratamento ortodôntico; 

� Não submetidos a nenhum tipo de tratamento ortodôntico previamente 

ao planejamento inicial. 
 

Num total de aproximadamente 4173 casos tratados, com todos os tipos de 

más oclusões (1.116 tratados por alunos do curso Stricto sensu; 2.239 tratados por 

alunos do curso Lato- sensu, em nível de especialização e 818 tratados por alunos 

do curso Lato-sensu, em nível de aperfeiçoamento), foram encontrados 147 

pacientes que apresentavam má oclusão de Classe II completa bilateral, ao início do 

tratamento ortodôntico.  
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Durante a seleção dos casos, utilizavam-se inicialmente os modelos de 

estudo e, em seguida, as pastas ortodônticas. Os modelos de estudo foram 

inicialmente selecionados para quantificar a severidade inicial da má oclusão de 

Classe II completa bilateral. Como referência, utilizava-se a cúspide mesiovestibular 

do primeiro molar superior permanente em relação ao sulco mesial e mediano do 

primeiro molar inferior permanente, para uma relação de Classe II completa (ANGLE 

1899). Os casos que se apresentavam na fase da dentadura mista, ao início do 

tratamento, utilizou-se a chave dos caninos decíduos como referência para 

classificação da má oclusão de Classe II completa bilateral (SILVA FILHO 2005). 

Esse exame minucioso nos modelos foi necessário porque as fichas encontradas 

dentro das pastas dos pacientes pré-selecionados, continham apenas a informação 

descrita da Classificação de Angle de Classe II, sem considerar a severidade da 

relação molar.   

Durante a seleção da amostra, nenhuma consideração foi dada à etnia, ao 

gênero, ou à qualidade dos resultados oclusais ao término do tratamento; ou seja, o 

foco principal na coleta da amostra foi a padronização da severidade da relação 

molar de Classe II completa bilateral.  

Dos 147 casos encontrados no arquivo de casos tratados, apenas 58 casos 

preenchiam os quesitos de acordo com os critérios de seleção adotados para este 

estudo. O principal motivo desse número reduzido de pacientes foi a ausência de 

uma documentação ortodôntica completa, com modelos no tempo de avaliação pós-

tratamento, superior a 5 anos. Por outro lado, existiu a possibilidade de chamar para 

uma consulta de retorno (controle), 89 casos tratados (147 casos com má oclusão 

de Classe II completa bilateral, tratados – 58 casos com documentação de acordo 

com os critérios de seleção = 89); entretanto, apenas 76 casos apresentavam 

documentação ortodôntica completa, nas fases inicial e final. Dessa forma, foram 

excluídos mais 13 pacientes (89 – 13 = 76), que poderiam ter a chance de serem 

encontrados para realizar uma consulta de retorno.  Dos 76 casos selecionados para 

realizarem a consulta de retorno, 20 casos pertenciam ao grupo tratado sem 

extrações, 31 pertenciam ao grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores e 25 ao grupo tratado com extrações de quatro pré-molares (dois 

superiores e dois inferiores). 
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Contato com os pacientes para consulta de retorno  

 

Inicialmente, a busca pelos pacientes foi realizada com a ajuda da ficha de 

dados cadastrais, que continham o nome completo dos pacientes, dos pais, de dois 

parentes próximos, de um amigo próximo e do dentista da família. Quando não eram 

encontrados pelos telefones cadastrados na ficha, tentava-se pelo sobrenome, com 

auxílio da internet, no site da telefônica (http://www.telefonica.com.br/residencial/). O 

primeiro contato, geralmente era conseguido por meio de um parente próximo, o 

qual passava o recado para o paciente em questão, ou fornecia um telefone para 

falar diretamente com o próprio paciente. A maioria dos pacientes foram encontrados 

dessa forma e, de imediato, respondiam se poderiam comparecer ou não à consulta. 

Para os casos que não foram encontrados por esse meio de comunicação 

(principalmente os casos tratados com extrações de quatro pré-molares, pois era o 

grupo mais carente de uma documentação no período pós-tratamento), foi 

necessário ir pessoalmente aos endereços residenciais ou de trabalho. Se por acaso 

o endereço não fosse o mesmo, tentava-se pelos vizinhos ou nos endereços de 

parentes, quando registrados na ficha. Com a obtenção de um número mínimo (25 

pacientes) para compor a amostra do presente estudo, deu-se por encerrada a 

busca pelos pacientes.  

 

Seleção dos pacientes para a consulta de retorno  

 

� Casos encontrados, mas não compareceram, ou porque não puderam 

(moram fora da cidade de Bauru/SP) ou porque não qu iseram (alegando 

motivo de trabalho) – 13 pacientes: 

 

• 3 pacientes do grupo tratado sem extrações; 

• 8 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores; 

• 2 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores e inferiores. 
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� Foram encontrados e poderiam realizar o controle, m as foram  excluídos 

pois se submeteram a um novo tratamento ortodôntico  com aparelho 

fixo (retratamento) – 4 pacientes: 

 

• 1 paciente do grupo tratado sem extrações; 

• 2 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores; 

• 1 paciente do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores e inferiores. 

 

� Pacientes desaparecidos (nenhum dos dados coletados  foram capazes 

de localizá-los) – 26 pacientes : 

 

• 7 pacientes do grupo tratado sem extrações; 

• 14 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores; 

• 5 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores e inferiores. 

 

� Foram encontrados e realizaram controle - 33 pacien tes: 

 

• 10 pacientes do grupo tratado sem extrações; 

• 7 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros pré-molares 

superiores; 

• 16 pacientes do grupo tratado com extrações dos primeiros quatro pré-

molares. 

 

Durante a consulta de retorno, foram realizadas as moldagens superior e 

inferior, para obtenção dos modelos de estudo, das fotografias intrabucais (frontal, 

lateral direita e esquerda e oclusais, superior e inferior) e extra-bucais (de frente e 

perfil com selamento labial passivo e de frente sorrindo), seguindo o protocolo de 

padronização da equipe de professores da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru (ALMEIDA; PINZAN; SANTOS 1993; PINZAN et al. 1997). 
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Apesar deste estudo ser em modelos, durante essa consulta também foram 

realizadas as radiografias panorâmica e telerradiografia lateral, na clínica de 

Radiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, pensando em futuros trabalhos 

que poderão ser realizados, com a amostra do presente estudo. 

 

Seleção Final da Amostra   

 

Apesar da dificuldade encontrada para a realização de uma consulta de 

retorno, determinou-se ainda ser necessária, uma nova avaliação dos 91 casos 

finais selecionados (58 casos iniciais selecionados + 33 casos em que foram 

realizados o controle). Observou-se que o grupo tratado com extrações de quatro 

pré-molares (dois superiores e dois inferiores) não apresentou nenhum caso de 

Classe II completa bilateral, divisão 2, e nos outros demais grupos, sim. Como a 

distribuição não ficou homogênea nos  outros dois grupos (3 pacientes  no grupo 

tratado sem extrações e 7 pacientes no grupo tratado com extrações dos primeiros 

pré-molares superiores), foi decidido excluir estes casos eliminando, assim, mais 10 

pacientes.  

A outra situação encontrada, ao analisar a amostra final e também motivo de 

exclusão, foi a presença de apenas um caso ter-se submetido ao protocolo de 

extrações dos segundos pré-molares superiores e inferiores, no grupo tratado com 4 

extrações de pré-molares. Por fim, um inconveniente observado na consulta de 

retorno e motivo para exclusão foi a observação de 2 pacientes apresentarem 

perdas dentárias na região posterior, sendo um do grupo tratado com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores (21 anos pós-tratamento) e um do 

grupo tratado sem extrações (11 anos pós-tratamento); sendo assim, foram 

eliminados mais dois pacientes. 

Com a eliminação desses 13 casos, a amostra utilizada no presente estudo 

constituiu-se de 78 pacientes (91 (casos finais selecionados) – 13 (últimos casos 

excluídos) = 78), que foram divididos em 3 grupos, com distintos protocolos de 

tratamento utilizados para a correção da má oclusão de Classe II completa bilateral. 

Os mesmos foram avaliados nos períodos inicial (T1), final de tratamento (T2) e pós-

tratamento (T3), totalizando 234 pares de modelos de estudo.  
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FIGURA 1 – Reprodução esquemática do histórico da coleta da amostra. 

Amostra com 91 pacientes 

Amostra Final: 78 pacientes 
 

� 25 tratado sem extrações; 
� 25 tratados com extrações dos 1 os pré-molares superiores; 
� 28 pacientes tratados com extrações dos 1 os pré-molares 

superiores \ 1 os ou 2os pré-molares inferiores. 

Excluídos: 
 

• 10 pacientes Cl II, divisão 2; 
• 1 paciente com protocolo diferenciado de extrações; 
• 2 pacientes com perdas dentárias na fase pós-

tratamento  (T3). 

      147 pacientes pré-selecionados 
 

 

Amostra Arquivo 
FOB-USP 

4173 pacientes 

•   13 pacientes não 
compareceram; 

•   4 pacientes retrataram  
ortodonticamente; 

•   26 pacientes desaparecidos. 

76 pacientes para serem chamados  

 

33 pacientes 
realizaram 
controle 

13 excluídos 
(documentação inicial e 

final incompleta) 

58 enquadraram-se nos 
critérios de seleção 
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4.1.1 Grupo 1 (F IGURAS 2, 3 e 4) 
 

O grupo 1 foi constituído por 25 pacientes, sendo 13 do gênero feminino e 

12 do gênero masculino, com idade inicial média de 12,74 anos (D.P.: 1,95, mín.: 

10,12 e máx.: 20,19), que apresentavam, ao início do tratamento, má oclusão de 

Classe II completa bilateral, divisão 1 e foram tratados sem extrações.  

Em relação ao nível de formação do operador (Lato e Stricto sensu), 16 

pacientes foram tratados por alunos do curso de especialização, 2 pacientes pelo 

curso de atualização e 7 pacientes por alunos do curso de Mestrado. Todos foram 

orientados pela mesma equipe de professores da Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru.  

Quanto ao protocolo de tratamento, 12 pacientes iniciaram o tratamento com 

aparelho fixo nos arcos superior e inferior (Subgrupo 1A) e 13 pacientes foram 

tratados com aparelhos ortopédicos removíveis (Bionator, Ativador associado ao 

AEB, AEB associado à placa lábio ativa (PLA) ou somente o AEB), no intuito de 

corrigir a relação molar para Classe I (Subgrupo 1B), e em seguida, o tratamento foi 

complementado com aparelhos fixos nos arcos superior e inferior, (TABELAS 1 e 2). 

De acordo com o estágio dentário (BJÖRK; KREBS; SOLOW 1964; VAN DER 

LINDEN 1986), dos 25 pacientes pertencentes ao grupo 1, cinco encontravam-se na 

fase da dentadura mista, sendo 3 com a completa irrupção dos primeiros pré-

molares superiores e inferiores; e somente dois pacientes na fase do período 

intertransitório; ou seja, presença dos molares e dos caninos decíduos (VAN DER 

LINDEN 1986). 

O tempo médio do tratamento para o grupo 1 (n=25) foi de 2,41 anos (D.P.: 

0,87, mín.: 0,87 e máx.: 4,12), com idade média de 15,11 anos (D.P.: 1,92, mín.: 

12,77 e máx.: 21,27). O tempo médio de tratamento com aparelho ortopédico 

removível (subgrupo 1B) foi de 1,00 ano (D.P.: 0,59, mín.: 0,48. e máx.: 2,50.) e o 

tempo médio com aparelho fixo (associado ou não ao aparelho ortopédico) foi de 

1,32 anos (D.P.: 0,94, mín.: 0,82 e máx.: 2,94). 

O tratamento com aparelhos fixos foi realizado pela mecânica Edgewise, 

utilizando-se acessórios do tipo padrão, com ranhura 0.022” x 0.028”. Como 

dispositivos de ancoragem, utilizaram-se aparelhos extrabucais, com intensidade de 

força entre 400 e 600 gramas por lado do extrabucal e recomendação de uso entre 

10 e 18 horas por dia, dependendo do propósito de uso do dispositivo durante o 
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tratamento; ou seja, se de manutenção do posicionamento dos molares ou de 

distalização (ANDREWS 1975). Entretanto, alguns pacientes utilizaram outros 

recursos de ancoragem juntamente com aparelho extrabucal (5 pacientes – Placa 

Lábio Ativa (PLA) e 4 pacientes - aparelho Bionator Padrão (AHN et al. 2001; 

HENRIQUES et al. 1997),  (tabelas 1 e 2). Freqüentemente foram utilizados elásticos 

intermaxilares de Classe II, estendidos obliquamente, desde os primeiros molares 

inferiores até a região mesial dos caninos superiores, como auxiliares para a 

correção ântero-posterior dos molares. Quando necessário, para correção das 

discrepâncias de linhas médias entre os arcos dentários, fez-se uso dos elásticos 

assimétricos de rotação das linhas médias dentárias. Nessa situação, os elásticos 

diagonais anteriores podem ser complementados com os elásticos intermaxilares 

assimétricos (no lado da Classe II adaptava-se o elástico de Classe II e no lado onde 

a relação de molar estava correta, o uso de elásticos de Classe III). Como 

informação adicional, dos 25 pacientes do grupo 1 apenas um paciente foi 

submetido à terapia de desgastes interproximais entre os incisivos inferiores, durante 

o tratamento ortodôntico. 

Ao final do tratamento ortodôntico ativo, 24 pacientes utilizaram, como 

contenção, uma placa de Hawley removível no arco superior e um 3x3 colado de 

canino a canino no arco inferior. Somente uma paciente não seguiu esse protocolo 

de contenção, sendo preestabelecido o  aparelho Bionator, como contenção, sem a 

presença do  3x3 colado de canino a canino no arco inferior. 

A média de tempo de avaliação entre as fases final de tratamento e pós-

tratamento foi de 10, 08 anos (D.P.: 5,32, mín.: 5,08 e máx.: 31,27), com idade 

média de 25,23anos (D.P.: 5,34, mín.: 19,32 e máx.: 44,04). Nessa fase, nenhum 

paciente fazia uso da contenção no arco superior e no arco inferior, 13 pacientes 

ainda apresentavam 3x3 colado de canino acanino e 12, não. Como na ficha de 

procedimentos terapêuticos de alguns pacientes não estava descrito, por meio de 

anotações, o período de suspensão do uso da placa de Hawley superior e nem da 

remoção do 3x3 inferior, essa informação não poderá ser discutida, neste estudo. 

Vale ressaltar que a equipe de professores que orientaram os alunos de pós-

graduação preconizam 1 ano de contenção superior, sendo 6 meses de uso integral, 

e 6 meses de uso noturno e 3x3 colado de canino a canino, por um período mínimo 

de 2 anos pós-tratamento. 
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TABELA 1 –  Protocolo de tratamento para o Subgrupo 1A. 

Subgrupo 1A  

(n = 12) 

AP 
Ortopédico + 

AP Fixo I 

AP Fixo 

 S e I 
ERM Formação do 

operador 

Dispositivos de 
Ancoragem + AP Fixo 

S e I 

1 jovem 

 (AEB 
Conjugado) 

11 jovens 2 jovens 

Stricto Sensu      
(4 jovens)    

Lato Sensu        
(8 jovens) 

AEB (9 jovens) 
AEB + PLA + EL. CL. III 

(2jovens) 
 

AEB + PLA (1 jovem) 
 

 

TABELA 2 –  Protocolo de tratamento para o Subgrupo 1B. 

Subgrupo 1B  

 (n = 13) 

AP Ortopédico Jovens ERM Formação do 
operador 

Dispositivos de 
Ancoragem + AP 

Fixo S e I 

Bionator + AEB 3 jovens Stricto Sensu (3 
jovens)  

Bionator 

Ativador + AEB 

3 jovens 

4 jovens 
                                                                      

Lato Sensu (10 
jovens) 

Bionator Padrão (4 
jovens) 

AEB + PLA + El. CL 
III 1 jovem AEB (13 jovens) 

Somente AEB 2 jovens 

--- 

  

 

AP = Aparelho / S = Superior / I = Inferior 

ERM = Expansão Rápida da Maxila / AEB  = Ancoragem Extrabucal  

PLA  = Placa Lábio Ativa / El. CL III  = Elástico de Classe III 
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FIGURA 2 – Caso de má oclusão Classe II completa bilateral, tratado sem extrações. A – 

Inicial. B – Final. C – 8,28 anos pós-tratamento. 
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FIGURA 3 – Caso de má oclusão Classe II completa bilateral, tratado sem extrações. A – 

Inicial. B – Final. C – 12,44 anos pós-tratamento. 
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FIGURA 4 – Caso de má oclusão Classe II completa bilateral, tratado sem extrações. A – 
Inicial. B – Final. C – 13,04 anos pós-tratamento. 
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4.1.2  Grupo 2 (FIGURAS 5, 6 e 7) 
 
 

O grupo 2 foi constituído de 25 pacientes, sendo 11 do gênero feminino e 14 

do masculino, com idade inicial média de 13,42 anos (D.P.: 1,57, mín.: 11,06 anos e 

máx.: 16,86 anos), que apresentavam inicialmente má oclusão de Classe II 

completa, bilateral, divisão 1, e foram tratados com extrações dos primeiros pré-

molares superiores.  

Em relação ao nível de formação do operador (Lato e Stricto sensu), 21 

pacientes foram tratados por alunos do curso de especialização, 2 pacientes pelo 

curso de atualização e 2 pacientes por alunos do curso de Mestrado. Todos foram 

orientados pela mesma equipe de professores da Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru.  

Quanto ao protocolo de tratamento, devido à tentativa mal sucedida de se 

corrigir a Classe II completa bilateral sem extrações, 7 pacientes (Subgrupo 2A) 

foram replanejados e extraíram os primeiros pré-molares superiores, durante o 

tratamento (TABELA 3). Os pacientes que seguiram o planejamento inicial (subgrupo 

2B); ou seja, extraíram os primeiros pré-molares superiores juntamente à fase da 

montagem do aparelho nos arcos, superior e inferior, composto de 18 pacientes 

(Tabela 4). 

De acordo com o estágio de maturação da oclusão, todos os pacientes do 

grupo 2 (n=25) apresentava dentadura permanente completa até os segundos 

molares, superiores e inferiores, ao início do tratamento (BJÖRK et al. 1964; VAN 

DER LINDEN 1986).  

O tempo médio do tratamento ortodôntico para o grupo 2 (n=25) foi de 2,10 

anos (D.P.: 0,66, mín.: 1,09 e máx.: 4.18), e idade final média de 15,52 anos (D.P.: 

1,71, mín.: 12,44 e máx.: 19,22). Separando os pacientes que se submeteram ao 

replanejamento ortodôntico durante o tratamento (n=7), o tempo médio de 

tratamento foi de 2,51 anos (D.P.: 0,85, mín.: 1,67. e máx.: 4,18.). 

O tratamento com aparelhos fixos foi realizado pela mecânica Edgewise, 

utilizando-se acessórios do tipo padrão, com ranhura 0.022” x 0.028”. Como 

dispositivos de ancoragem, utilizaram-se aparelhos extrabucais, com intensidade de 

força entre 400 e 600 gramas por lado do extrabucal e recomendação de uso entre 

10 e 14 horas por dia, com o objetivo de manter o molar em sua posição inicial de 
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Classe II completa bilateral. Somente 4 pacientes utilizaram a barra transpalatina, 

como reforço de ancoragem, juntamente com o aparelho extrabucal, e 5 pacientes 

utilizaram a placa lábio ativa (PLA). O fechamento dos espaços iniciava-se , muitas 

vezes, com a retração inicial dos caninos, com o intuito de alcançar o alinhamento 

dos incisivos superiores. Após o alinhamento, realizou-se, quando necessário, a 

retração do segmento anterior até que todo o espaço da extração fosse fechado, 

corrigindo a discrepância cefalométrica (OLIVEIRA JR et al. 1988). Essa mecânica 

de retração foi utilizada com arco de aço inox .019” x .025 (no segmento posterior 

passava-se pelo processo de anodização do fio), de secção transversal retangular ; 

porém a mecânica ocorreu de formas diferentes, ou por meio de um arco seccionado 

com alça vertical – “bull loop” ou com arco contínuo – com ganchos ou “hice loop”.  

Os mecanismos de retração com arco contínuo foram:  

 

1. Alastiks corrente (elásticos intramaxilares) distendidos dos ganchos dos 

caninos (soldados na mesial dos caninos superiores) aos ganchos dos 

molares. A força imprimida pelo alastik, durante a retração anterior, varia 

de 400 a 600g de cada lado (OLIVEIRA JR et al. 1988). À medida que o 

espaço diminui, a quantidade de elos também pode ser diminuída, 

observando-se que a troca do elástico deve ser realizada a cada 21 dias.  

A outra forma era com fio de amarrilho unido a um elo de elástico 

corrente. O elástico é posicionado no gancho do tubo molar e estendido 

com o fio de amarrilho que é preso no gancho anterior. Esse mecanismo, 

também conhecido como “peixinho”, deve ser substituído a cada 3 ou 4 

semanas. 

2. “Hice loop” soldado à distal do canino e ativado a cada 21 dias. O mesmo 

era confeccionado com fio de 0,6mm ou 0,7mm. 

 

Freqüentemente foram utilizados elásticos intermaxilares de Classe II, 

estendidos obliquamente, desde os primeiros molares inferiores até a região mesial 

dos caninos superiores, como auxiliares para a correção ântero-posterior dos 

molares. Quando necessário, para correção das discrepâncias de linhas médias 

entre os arcos dentários, fez-se uso dos elásticos assimétricos de rotação das linhas 

médias dentárias. Nessa situação, os elásticos diagonais anteriores podem ser 
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complementados com os elásticos intermaxilares assimétricos ou de rotação, 

adaptando o elástico de Classe II no lado da Classe II, e elástico de Classe III no 

lado oposto.  

Como informação adicional, dos 25 pacientes do grupo 2, cinco pacientes 

foram submetidos à terapia de desgastes interproximais, entre os incisivos inferiores, 

durante o tratamento ortodôntico. 

Ao final do tratamento ortodôntico ativo, 25 pacientes utilizaram, como 

contenção, uma placa de Hawley removível no arco superior e 24 pacientes, um 3x3 

colado de canino a canino no arco inferior. Somente 1 paciente não seguiu esse 

protocolo de contenção, pois não foi instalado o 3x3 no arco inferior. 

A média de tempo de avaliação entre as fases final de tratamento e pós-

tratamento foi de 10, 84 anos (D.P.: 2,56, mín.: 5,79 e máx.: 15,13), com idade 

média de 26,35 anos (D.P.: 3,10, mín.: 20,19 e máx.: 33,58). Nessa fase, nenhum 

paciente fazia uso da contenção no arco superior e no arco inferior, 10 pacientes 

apresentavam 3x3 colado de canino a canino e 15, não. Assim como no grupo 

anterior (grupo 1), o período de tempo com os aparelhos contensores, não poderão 

ser discutidos no presente estudo.  
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TABELA 3  – Protocolo de tratamento para o subgrupo 2A. 

Subg rupo 2A                                                                                                                                          
Replanejamento – XP dos 1 os pré-molares superiores  

(n= 7) 

Protocolo de tratamento 
Inicial ERM Formação do operador 

Dispositivos de 
Ancoragem + AP 

Fixo S e I 

Ativador + 
AEB  2 jovens   

AEB 
Conjugado 

1 jovem  

Lato Sensu (6 alunos) 

AEB (6 jovens) 

AEB + PLA + 
Fixo S e I 

2 jovens --- 

Stricto Sensu (1 aluno) 
AEB + Fixo S 

e I 
2 jovens  

 

AEB + BTP (1 
jovem) 

 

 

 

TABELA 4 –  Protocolo de tratamento para o subgrupo 2B. 

Subgrupo 2B                                                                                                                     
Planejamento inicial - XP  dos 1 os pré-molares Superiores 

 (n = 18)                                                                

AP Fixo S e I ERM Formação do operador Dispositivos de Ancoragem 
+ AP Fixo S e I 

  
Lato Sensu (17 alunos) 

AEB + BTP (3 jovens) 
 

18 jovens 2 jovens  AEB (10 jovens) 
 

  Stricto Sensu (1 alunos) AEB + PLA (5 jovens) 
 

 

XP = Extração 

AP = Aparelho / S = Superior / I = Inferior 

ERM = Expansão Rápida da Maxila  

AEB  = Ancoragem Extra-bucal / PLA = Placa Lábio Ativa / BTP = Barra Transpalatina 
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FIGURA 5 – Caso de má oclusão Classe II completa bilateral, tratado com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores. A – Inicial.  B – Final. C – 14,63 anos pós-
tratamento. 
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FIGURA 6 – Caso de má oclusão de Classe II completa bilateral, tratado com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores. A – Inicial. B – Final. C – 5,79 anos pós-
tratamento. 
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FIGURA 7 – Caso de má oclusão de Classe II completa bilateral, tratado com extrações dos 
primeiros pré-molares superiores. A – Inicial. B – Final. C – 8,95 anos pós-
tratamento. 
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4.1.3  Grupo 3 (FIGURAS 8, 9 e 10) 

 

O grupo 3 foi constituído de 28 pacientes (12 do gênero feminino e 16 do 

masculino), com idade inicial média de 12,98 anos (D.P.: 1,70, mín.: 10,93 anos e 

máx.: 18,59), que apresentavam inicialmente má oclusão de Classe II completa 

bilateral, divisão 1, e foram tratados com extrações de quatro pré-molares, dois 

superiores e dois inferiores.  

 Em relação ao nível de formação do operador (Lato e Stricto sensu), 15 

pacientes foram tratados por alunos do curso de especialização e 13 pacientes por 

alunos do curso de Mestrado. Todos foram orientados pela mesma equipe de 

professores da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru.  

Quanto ao protocolo de tratamento, todos os pacientes foram planejados 

inicialmente com protocolo de extrações, sendo 22 pacientes tratados com extrações 

dos primeiros pré-molares superiores e inferiores (subgrupo 3A) e 6 pacientes com 

extrações dos primeiros pré-molares superiores e dos segundos pré-molares 

inferiores, com objetivo de acertar a relação molar em Classe I (subgrupo 3B) 

(TABELAS 5 e 6). Os pacientes (n=28) apresentavam idade inicial média de 12,98 

anos (D.P.: 1,70, mín.: 10,93 anos e máx.: 18,59 anos). De acordo com o estágio de 

maturação da oclusão, todos os pacientes do grupo 2 (n=28) apresentavam a 

dentadura permanente, com a completa irrupção de todos os dentes até os 

segundos molares, superiores e inferiores, ao início do tratamento (BJÖRK et al. 

1964; VAN DER LINDEN 1986).  

O tratamento com aparelhos fixos foi realizado pela mecânica Edgewise, 

utilizando-se acessórios do tipo padrão, com ranhura 0.022” x 0.028”. Como 

dispositivos de ancoragem, utilizaram-se aparelhos extrabucais, placas lábio-ativas 

(PLA) ou cursor (para apoiar o elástico de Classe II), com intensidade de força entre 

400 e 600 gramas por lado do extrabucal e recomendação de uso entre 10 e 18 

horas por dia, dependendo do propósito de uso do dispositivo, durante o tratamento, 

se de manutenção do posicionamento dos molares ou de distalização (ANDREWS 

1975). O fechamento dos espaços iniciava-se, muitas vezes, com a retração inicial 

dos caninos, com o intuito de alcançar o alinhamento dos incisivos superiores e 

inferiores. Após o alinhamento, realizou-se, quando necessário, a retração do 

segmento anterior até que todo o espaço da extração fosse fechado, corrigindo a 
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discrepância cefalométrica (OLIVEIRA JR et al. 1988). Essa mecânica de retração 

foi utilizada com arco de aço inox .019” x .025, de secção transversal retangular; 

porém a mecânica ocorreu de formas diferentes, ou por meio de um arco seccionado 

com alça vertical – “bull loop” ou com arco contínuo – com ganchos ou “hice loop”, 

soldados no arco retangular.  

Os mecanismos de retração com arco contínuo foram:  

 

1. Alastiks corrente (elásticos intramaxilares) distendidos dos ganchos dos 

caninos (soldados na distal dos caninos superiores) aos ganchos dos 

molares. A força imprimida pelo alastik, durante a retração anterior, varia 

de 400 a 600g de cada lado (OLIVEIRA JR et al. 1988). À medida que o 

espaço diminui, a quantidade de elos também pode ser diminuída, 

observando-se que a troca do elástico deve ser realizada a cada 21 dias. 

A outra forma foi fio de amarrilho unido a um elo de elástico corrente. O 

elástico é posicionado no gancho do tubo molar e estendido com o fio de 

amarrilho, que é preso no gancho anterior. Esse mecanismo, também 

conhecido como “peixinho” deve ser substituído a cada 3 ou 4 semanas. 

2. “Hice loop” soldado à distal do canino e ativado a cada 21 dias. O mesmo 

era confeccionado com fio de 0,6mm ou 0,7mm. 

 

Freqüentemente foram utilizados elásticos intermaxilares de Classe II, 

estendidos obliquamente, desde os primeiros molares inferiores até a região mesial 

dos caninos superiores, como auxiliares para a correção ântero-posterior dos 

molares. Quando necessário, para correção das discrepâncias de linhas médias 

entre os arcos dentários, fez-se uso dos elásticos assimétricos de rotação das linhas 

médias dentárias. Nessa situação, os elásticos diagonais anteriores podem ser 

complementados com os elásticos intermaxilares, assimétricos ou de rotação, 

adaptando o elástico de Classe II no lado da Classe II, e elástico de Classe III no 

lado oposto.  

Como informação adicional, nenhum dos 28 pacientes do grupo 3 se 

submeteram à terapia de desgastes interproximais durante o tratamento ortodôntico. 

Ao final do tratamento ortodôntico ativo, 27 pacientes utilizaram, como 

contenção, uma placa de Hawley removível no arco superior e um 3x3 colado de 
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canino a canino no arco inferior. Somente uma paciente não seguiu esse protocolo 

de contenção, sendo preestabelecido o aparelho Ativador associado à ancoragem 

extrabucal (AEB), como contenção, sem a presença do  3x3 colado de canino a 

canino no arco inferior. 

A média de tempo de avaliação entre as fases final de tratamento e pós-

tratamento foi de 11,20 anos (D.P.: 4,43, mín.: 5,07 e máx.: 21,15), com idade média 

de 26,56 anos (D.P.: 4,24, mín.: 18,38 e máx.: 33,81). Nessa fase, nenhum paciente 

fazia uso da contenção no arco superior e no arco inferior, 5 pacientes 

apresentavam 3 x 3 colado de canino a canino e 23, não. Assim como nos grupos 

anteriores (grupos 1 e 2), o período de tempo com os aparelhos contensores, não 

poderão ser discutidos no presente estudo.  
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TABELA  5 – Protocolo de tratamento para o subgrupo 3A. 

Subgrupo 3A 

XP dos 1 os pré-molares Superiores e Inferiores 

(n = 22)                                                                

AP Fixo S e 
I ERM Formação do operador Dispositivos de Ancoragem + 

AP Fixo S e I 

  
 

AEB + PLA + El Cl II (9 jovens) 

  Lato Sensu (12 alunos) AEB (4 jovens) 
 

22 jovens ---  AEB + PLA (6 jovens) 
 

 
 Stricto Sensu (10 alunos) AEB + BTP + Arco lingual de 

Nance (1 jovem) 
 

   
AEB + dd (2 jovens) 

 

 

TABELA 6  – Protocolo de tratamento para o subgrupo 3B. 

Subgrupo 3B 

XP 2 dos 1 os pré-molares Superiores e 2 os pré-molares Inferiores  

(n = 6)                                                                 

AP Fixo  

S e I 
ERM Formação do operador Dispositivos de Ancoragem + AP 

Fixo S e I 

   AEB + PLA + El. Cl III (1 jovem) 
  Lato Sensu (3 alunos)  

6 jovens ---  AEB + PLA (3jovens) 
 

  Stricto Sensu (3 alunos) AEB (2 jovens) 

 

XP = Extração 

AP = Aparelho / S = Superior / I = Inferior  

ERM = Expansão Rápida da Maxila / AEB  = Ancoragem Extra-bucal / PLA = Placa 

Lábio Ativa / BTP = Barra Transpalatina  

El Cl III  = Elástico de Classe III / dd = Degraus distais –“tip back bends” 
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FIGURA 8 – Caso de má oclusão de Classe II completa bilateral, tratado com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores. A – Inicial. B – Final. C – 12,21 
anos pós-tratamento. 
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FIGURA 9 – Caso de má oclusão de Classe II completa bilateral, tratado com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores. A – Inicial. B – Final. C – 14,01 
anos pós-tratamento. 

 

 
 
 
 

A B C 



Material e Métodos 

 

 

150 

 



Material e Métodos 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10 – Caso de má oclusão de Classe II completa bilateral, tratado com extrações 

dos primeiros pré-molares superiores e inferiores. A – Inicial. B – Final. C – 
16,74 anos pós-tratamento. 
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4.2  MÉTODOS 

 

 

4.2.1  Pastas Ortodônticas 

 

As pastas ortodônticas relativas à amostra selecionada no arquivo da 

Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru foram utilizadas 

para a obtenção de alguns dados relevantes à realização deste trabalho: 

� Utilizou-se a ficha de dados cadastrais para o registro do nome completo dos 

pacientes, gênero e data de nascimento. 

� As fichas de procedimentos terapêuticos foram examinadas quanto às datas 

de início e término do tratamento, e da realização dos controles pós-tratamento. 

Esses dados, em conjunto com a data de nascimento do paciente, permitiram a 

determinação exata do tempo total de tratamento, controle pós-tratamento e da 

idade dos pacientes nas fases estudadas. 

� A ficha do planejamento terapêutico inicial de cada paciente foi consultada 

quanto ao protocolo de tratamento proposto, sobretudo com referência à técnica 

utilizada, ao protocolo de extrações, de expansão ou de desgastes interproximais 

nos incisivos inferiores e principalmente, quanto à ancoragem preconizada e à 

colaboração dos pacientes diante do protocolo preconizado para a correção da má 

oclusão de Classe II completa bilateral.  

� O relatório final do tratamento foi avaliado, principalmente, quanto ao 

cumprimento do planejamento inicial, identificando os casos em que as dificuldades 

encontradas durante o tratamento levaram ao replanejamento. Vale ressaltar que 

esse relatório foi analisado somente após esmiuçar toda ficha de planejamento 

terapêutico, pois muitos dados importantes não se encontravam detalhados, nessa 

única ficha, em alguns pacientes.   
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4.2.2   O Tempo de Tratamento 

 

O tempo de tratamento foi calculado pela subtração da data da remoção do 

aparelho fixo pela data da colocação dos elásticos de separação para o 

procedimento de bandagem. Para os casos onde inicialmente foram planejados o 

uso de aparelhos ortopédicos removíveis (Bionator, AEB conjugado, AEB com 

ativador), o tempo de tratamento foi calculado pela subtração da data da remoção do 

aparelho fixo pela data da obtenção da moldagem nos arcos, superior e inferior, e 

confecção da mordida construtiva. Ambos foram expressos em meses e anos e as 

idades médias iniciais, finais e pós-tratamento e os períodos médios de avaliação 

dos três grupos estudados encontram-se dispostos na TABELA 7, a fim de permitir 

uma visualização global dos grupos estudados.  
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Tabela 7 – Médias, desvios-padrão (D.P.), valores mínimo (Min.) e máximo (Max.) 

das idades iniciais, finais e pós-tratamento e os períodos médios de 

avaliação dos três grupos estudados, respectivamente. 

 

 

4.2.3  Modelos de Estudo 

 

Todos os modelos de estudo referentes às fases inicial, final e pós-

contenção de cada paciente foram obtidos de moldagens efetuadas com alginato e 

vazados com gesso branco ortodôntico, com auxílio de um vibrador. Utilizaram-se 

também placas de mordida confeccionadas com cera rosa n° 7, para articular os 

modelos em intercuspidação, para posterior recorte e acabamento, segundo a 

técnica preconizada Ameida; Pinzan e Santos (ALMEIDA; PINZAN; SANTOS et al. 

1993). 

Grupo 1 
(n=25) 

Grupo 2 
(n=25) 

Grupo 3 
(n=28) 

Variáveis 
Média  
(D.P.) 

Mín. 
(Max.) Média (D.P.) Mín. 

(Max.) Média (D.P.) Mín. 
(Max.) 

Id T1 12,74 (1,95) 10,12 
(20,19) 13,42 (1,57) 11,06 

(16,86) 12,98 (1,70) 10,93 
(18,59) 

T TRAT A 2,41 (0,87) 0,87 
(4,12) 2,10 (0,66) 1,09 

(4,18) 2,39 (0,66) 1,30 
(3,61) 

T TRAT M 28,92 (10,40) 10,45 
(49,38) 25,22 (7,89) 13,05 

(50,14) 28,66 (7,93) 15,65 
(43,27) 

Id T2 15,11 (1,92) 12,77 
(21,27) 15,52 (1,71) 12,44 

(19,22) 15,37 (1,93) 12,66 
(21,79) 

T Pós A 10,08 (5,32) 5,08 
(31,27) 10,84 (2,56) 5,79 

(15,13) 11,20 (4,43) 5,07 
(21,15) 

T Pós M 120,99(63,85) 61,02 
(375,25) 130,07(30,70) 69,47 

(181,61) 134,48(53,23) 60,85 
(253,78) 

Id T3 25,23 (5,34) 19,32 
(44,04) 26,35 (3,10) 20,19 

(33,58) 26,56 (4,24) 18,85 
(33,81) 
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4.2.4  Método de obtenção das medidas 

 

4.3 ÍNDICE DE IRREGULARIDADE DE LITLLE (LITTLE 1975) 

 

Em virtude da possibilidade das posições dos dentes ântero-inferiores serem 

um fator limitante no tratamento e estabilidade, seria lógico desenvolver um índice 

de diagnóstico que refletisse precisamente na posição desses dentes. Sendo assim, 

em 1975, Little (LITTLE 1975) propõe um método quantitativo para avaliar as 

irregularidades dos dentes ântero-inferiores. O método envolve as medições da 

distância linear atual dos pontos de contato anatômicos de cada incisivo inferior até 

o ponto de contato anatômico do dente adjacente e as somas destas cinco 

irregularidades representam a distância para o qual os pontos de contato devem ser 

movidos para atingir um alinhamento. As medidas são obtidas diretamente em 

modelos de gesso inferiores dos pacientes, com auxílio de um paquímetro (calibrado 

em até décimos de milímetros e possuindo pontas finas), mantido o mais paralelo 

possível ao plano oclusal. Cada uma das cinco medidas representa uma distância 

horizontal linear entre a projeção vertical do ponto de contato anatômico do dente 

adjacente. Mesmo que os pontos de contatos dos dentes anteriores possam variar 

no plano vertical, correções do apinhamento vertical não terão efeito no comprimento 

do arco; além disso, todas as discrepâncias verticais dos pontos de contatos devem 

ser ignoradas, assegurando deste modo, apenas o registro do apinhamento 

horizontal. O autor (LITTLE 1975) também sugeriu que os espaços mesiodistais 

sejam desconsiderados desde que os dentes em questão situem-se na forma correta 

do arco. Na primeira fase desse estudo, 7 Ortodontistas com diversas graduações e 

experiências clínicas avaliaram o apinhamento anterior em 50 modelos selecionados 

para representar a amplitude do apinhamento. Cada modelo foi subjetivamente 

posicionado na escala de medição de 0 a 10, usando o seguinte critério: 

� 0 - 1 = alinhamento perfeito 

� 1 - 3 = apinhamento mínimo 

� 4 - 6 = apinhamento moderado 

� 7 - 9 = apinhamento severo 

� 10    = apinhamento muito severo 
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Todos os examinadores avaliaram os modelos nessa escala subjetiva de 

apinhamento; houve uma interação significante entre os examinadores e os 

modelos. Na segunda fase desse estudo, cinco destes Ortodontistas usaram o 

índice de apinhamento para determinar quantitativamente os escores do índice de 

vinte e cinco desses mesmos modelos inferiores. Os examinadores determinaram o 

escore de apinhamento em duas ocasiões, no mínimo 1 mês antes e um mês após a 

avaliação subjetiva do apinhamento. Os resultados confirmam a eficácia, validade e 

a confiabilidade do método, pois além de determinarem as condições pré-

tratamento, também avaliam as possíveis mudanças pós-tratamento. O índice de 

Little (LITTLE 1975) não tem uma avaliação do comprimento do arco, não leva em 

conta a análise cefalométrica, análise facial, idade, morfologia dentária, efeito de 

hábitos, entre outros. Mas, por outro lado, oferece um guia para quantificar o 

apinhamento ântero-inferior. Este índice auxilia muitos Ortodontistas em suas 

pesquisas e é útil nos programas de saúde públicas e assistenciais.  

 

4.3.1  Medição do Índice de irregularidade de Littl e 

 

Objetivando melhor padronização durante as medições, decidiu-se, neste 

estudo, utilizar um paquímetro digital da marca MITUTOYO CORPORATION com 

capacidade de 150 mm, com precisão de 0,01 mm, modelo/código CD-6” CSX 

(certificado de calibração em anexo) para medição dos deslocamentos dos pontos 

de contato entre os dentes ântero-inferiores, para as medidas obtidas do índice de 

Little (LITTLE 1975) nos modelos inferiores iniciais (LITTLE T1), finais (LITTLE T2) e 

pós-tratamento (LITTLE T 3) (Figura 11).  
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FIGURA 11 – Paquímetro digital MITUTOYO com visão aproximada da ponta ativa. 

 

RCastro 
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Cálculo do índice de irregularidade de Little  

 

Índice de irregularidade de Little: é definido como o somatório 

(A+B+C+D+E) do deslocamento dos cinco pontos de contato anatômico dos dentes 

ântero-inferiores (Figura 13A e 13B). A medição foi realizada com o paquímetro 

digital posicionado paralelamente ao plano oclusal. Os dados foram coletados a 

partir de três modelos inferiores dos pacientes, em períodos correspondentes ao 

início do tratamento (T1), final do tratamento (T2) e período pós-tratamento médio de 

5,12 anos (T3), sendo este último relativo ao registro do modelo inferior sem e com a 

presença da barra lingual (3x3 inferior) colada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Alinhamento perfeito - Índice de irregularidade de Little igual a zero. 
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FIGURA 13 – A+B+C+D+E = Ìndice de irregularidade de Little – Técnica que envolve a 

mensuração da distância linear de um ponto de contato anatômico ao outro 
adjacente, dos dentes anteriores inferiores. 13 A – B = apinhamento ântero-
inferior com variações do deslocamento, nos pontos de contato. 
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4.3.2  O índice oclusal PAR (RICHMOND et al. 1992a;  DEGUZMAN et al. 1995) 

 

O índice PAR foi utilizado para avaliação quantitativa dos resultados oclusais 

e das relações intra e interarcos, observadas nos 78 modelos de estudo 

confeccionados ao início, ao final do tratamento e no pós-tratamento. A utilização 

desse índice possibilita: 1) Avaliar a severidade da má oclusão previamente ao 

tratamento ortodôntico; 2) Avaliar a melhora da má oclusão após o tratamento 

ortodôntico; 3) Avaliar a oclusão no período pós-tratamento; 4) Comparar a 

influência da qualidade da finalização (T2) e a relação oclusal encontrada no pós-

tratamento (T3). 

 

4.3.3  Medição do índice de PAR 

 

Cada um dos componentes do índice PAR apresenta critérios de 

mensuração bem definidos (Tabela 14). Para todas as medidas obtidas nos modelos 

iniciais, finais e pós-tratamento, foi utilizada a régua PAR, que consiste em uma 

régua de plástico desenvolvida especialmente (RICHMOND et al. 1992a). Nessa 

régua encontram-se resumidas as características oclusais a serem avaliadas no 

índice PAR, bem como os escores atribuídos para cada uma delas (Figura 14). Para 

melhor compreensão, ao lado esquerdo da figura 14 encontra-se a explicação das 

abreviaturas encontradas na régua PAR. 
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FIGURA 14 – Reprodução esquemática da régua do índice PAR original (fora de escala – 
Victoria University of Manchester).   

 

Componente 1 

 

ABREVIAÇÕES  
 

t = dente 
1/ 2 unit dis  = deslocamento de 
meia unidade  
tend =  tendência 
xbite =  mordida cruzada 
openb =  mordida aberta 
sb =  mordida cruzada total por 
vestibular 
Pt = ponto 
xb =  mordida cruzada anterior 
0 t oe =  topo a topo 

Componente 2 

Componente 5 

Componente 4 
 

O comprimento entre as linhas equivale à quantidade 
de deslocamento dos pontos de contato. Se a 
distância entre eles for maior do que a linha, o maior 
valor é registrado. 

Componente 3 
 

A mordida aberta é registrada tomando-se como 
referência o comprimento das linhas localizadas à 
esquerda. 
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Cálculo do índice PAR   

 

O índice PAR foi calculado em pares de modelos de gesso obtidos no início, 

no final do tratamento e no pós-tratamento ortodôntico e consiste, no somatório, de 

escores que são atribuídos a 5 componentes (Tabela 14). São eles:   

 

 

1. Oclusão Posterior (OP - avaliada nos 3 planos do espaço); 

2.  Linhas médias dentárias (LM);  

3.  Trespasse Vertical (TV); 

4. Deslocamentos dentários ântero-superior (DAS); 

5. Trespasse horizontal (TH). 

 

 

1. Oclusão posterior (Componente 1) 

 

A oclusão na região posterior dos lados direito e esquerdo foi avaliada nos 

três planos do espaço e com os modelos de gesso em oclusão. A zona de avaliação 

foi do canino ao último molar em oclusão, podendo ser o primeiro, segundo ou 

terceiro molar. Em seguida, os escores nos sentidos ântero-posterior (avaliação da 

relação molar), vertical (presença ou não de mordida aberta posterior) e transversal, 

com a contagem total do número de dentes posteriores com tendência a mordida 

cruzada (cúspide topo a topo) ou cruzados por lingual ou vestibular. Ao final, os 

escores foram somados, obtendo o valor de um escore total (TABELA 8). 
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TABELA 8  – Avaliação da oclusão na região posterior nos lados direito e esquerdo. 

                           Característica Oclusal Escore 

Ântero-posterior 

Boa intercuspidação Classe I, II (completa)  e III (completa) 0 

Menos de 3,5 mm de discrepância (1/4 Classe II) 1 

3,5 mm de discrepância (1/2 Classe II) 2 

Vertical 

Intercuspidação adequada entre os dentes posteriores 0 

Mordida aberta posterior, maior que 2 mm em pelo menos 2 dentes 1 

Transversal 

Sem mordida cruzada 0 

Tendência a mordida cruzada (cúspide topo a topo) 1 

Um dente em mordida cruzada 2 

Mais de um dente em mordida cruzada 3 

Mais de um dente em Brodie 4 
 

 

Nos modelos pré-tratamento, a relação molar teve sempre um mesmo 

escore de valor zero atribuído, pois todos os pacientes apresentavam, neste estudo, 

más oclusões de Classe II completa bilateral ao início do tratamento. Porém, na 

análise dos modelos ao final do tratamento, o escore atribuído à relação molar pôde 

variar de acordo com a relação molar observada nessa fase (FIGURAS 15 à 17). 

Nos casos pertencentes ao grupo 2, o escore final (T 2) deixará de ser zero se 

durante o tratamento ocorrer uma perda de ancoragem refletindo em uma relação 

molar final de “super” Classe II completa, associada à inclinação incorreta do molar 

(Figura 16). Nos grupos 1 e 3, o objetivo inicial do tratamento foi corrigir a relação 

molar para Classe I. Porém, se ainda forem encontrados resíduos de uma relação 

sagital de Classe II, ou pela falta de correção ideal da relação transversal dos arcos 

dentários (Figura 18), ao final do tratamento (T2), o escore também não será zero. 

No pós-tratamento (T3), o raciocínio é o mesmo: na ausência de uma boa oclusão 

posterior, o escore também não será zero (FIGURA 16 A).  
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FIGURA 15 – Angulação final ideal, dos molares superiores em Classe II, tratados com 
extrações dos primeiros pré-molares superiores (vista lateral direita ao início 
e ao final do tratamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Caso tratado com extrações dos primeiros pré-molares superiores e ao 
término encontra-se com angulação final incorreta do canino e perda de 
ancoragem, dos molares superiores (Fig.16 A). À direita, angulação ideal do 
molar e “aceitável” do canino superior (Fig.16 B). 

 

 

Final de tratamento Início do Tratamento 

 

Fig 16 A Fig. 16 B 
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FIGURA 17 – Angulação final ideal, dos molares superiores em Classe I, tratados sem e 
com extrações de quatro pré-molares (vista lateral direita). 

 

 

A inclinação dos molares, em oclusão, no sentido transversal, também é 

registrada no componente posterior. Casos que se apresentam instáveis no sentido 

transversal também são registrados no componente posterior, e o escore não será 

zero (FIGURA 18).  
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Figura 18 –  Cúspides vestibulares dos molares inferiores ocluindo fora da fossa central, do 

dente antagonista. Se ocorrer durante o tratamento, será necessário torque 
lingual; por outro lado, se finalizar o tratamento dessa forma, será considerado 
resíduo de má oclusão e a pontuação do escore não será zero, no componente 
posterior. Esse mesmo raciocínio foi seguido na avaliação pós-tratamento. 

 

 

2. Linhas médias dentárias (Componente 2) 

 

A discrepância entre as linhas médias dentárias foi registrada adotando-se a 

largura das coroas dos incisivos centrais inferiores como referência (TABELA 9).  
 

 

Vestibular 

RCastro 

Lingual 
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TABELA 9  – Escores atribuídos na avaliação linhas médias dentárias. 

 

 

3. Trespasse vertical (Componente 3) 

 

O trespasse vertical (positivo ou negativo) é avaliado na região anterior. O 

incisivo que apresentava o maior trespasse vertical foi adotado como ponto de 

referência para essa avaliação.  A zona de avaliação do trespasse vertical (positivo 

ou negativo) inclui os incisivos centrais e laterais. Em casos de trespasse vertical 

negativo (mordida aberta), avaliou-se em milímetros o grau de sua severidade, pela 

régua PAR. Apenas 2 pacientes, em toda amostra estudada, apresentavam mordida 

aberta no pré-tratamento, e estes pertenciam ao grupo 2.  

A medição do trespasse vertical positivo dos 76 pacientes restantes foi 

registrada como a proporção da altura dos incisivos inferiores que se encontravam 

recoberta pelo incisivo superior com maior sobreposição (TABELA 10).  

 

Discrepância Escore 

Linhas médias coincidentes ou desvio de até ¼ da largura do 
incisivo inferior 0 

Desvio entre ¼ e ½ da largura do incisivo inferior 1 

Desvio ≥ ½ da largura do incisivo inferior 2 
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TABELA 10  – Escores atribuídos ao componente trespasse vertical (positivo ou 

negativo). 

Característica Oclusal Escore 

Trespasse vertical negativo  

Sem mordida aberta 0 

Mordida aberta ≤ 1 mm 1 

Mordida aberta entre 1,1 – 2 mm 2 

Mordida aberta entre 2,1 – 3 mm 3 

Mordida aberta ≥ 4 mm 4 

Trespasse vertical positivo  

≤ 1/3 da coroa do incisivo inferior 0 

Entre 1/3 e 2/3 da coroa do incisivo inferior 1 

≥ 2/3 da coroa do incisivo inferior 2 

≥ que a coroa total do incisivo inferior 3 

 

 

4. Deslocamentos (Componente 4) 

 

A quantidade de deslocamento nos segmentos posteriores direito e 

esquerdo, entre primeiro, segundo, e terceiro molares, de ambos os arcos dentários 

não recebe peso (é igual a zero) e, portanto, não foi mensurada. Isso porque os 

pontos de contato entre os dentes posteriores apresentam muita variação 

(DEGUZMAN et al. 1995; RICHMOND et al. 1992a). Um deslocamento dentário mais 

acentuado resultaria em mordida cruzada, e esta característica é avaliada no 

componente oclusão posterior. 

A zona de avaliação no segmento anterior foi do ponto de contato mesial do 

canino, de um lado, ao ponto de contato mesial do canino do lado oposto, no arco 

dentário superior e inferior. As características oclusais avaliadas foram a presença 

de apinhamentos, diastemas e dentes impactados. Os deslocamentos dentários 

(terminologia utilizada de forma geral para designar apinhamentos e/ou diastemas) 

foram avaliados como a menor distância entre os pontos de contato de dentes 

adjacentes medidos paralelamente ao plano oclusal, com auxílio da régua PAR. Um 
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dente foi considerado impactado quando o espaço a ele destinado foi menor ou igual 

a 4 mm (quando o dente não se encontrava completamente irrompido).  

 

TABELA 11  – Escores atribuídos aos componentes da quantidade de apinhamento, 

diastema ou presença de dente impactado. 

Quantidade de apinhamento, diastema ou presença de dente 
impactado Escore 

0 mm até 1 mm 0 

1,1 mm até 2 mm 1 

2,1 mm até 4 mm 2 

4,1 mm até 8 mm 3 

Maior que 8 mm 4 

Dente impactado 5 

 

 

Apenas cinco pacientes do grupo 1 e uma paciente do grupo 2, de toda 

amostra, se encontravam na dentadura mista no pré-tratamento. Desses seis 

pacientes, quatro estavam com os primeiros pré-molares irrompidos (dentadura 

mista tardia). Usando a nomenclatura do Van Der Linden (VAN DER LINDEN 1986), 

ambos encontravam-se na fase do segundo período transitório da dentadura mista.  

Nas dentaduras decídua e mista, a relação inter-arcos é definida pela chave 

de caninos decíduos, enquanto os pré-molares não chegam no plano oclusal e a 

escolha da chave de caninos explica-se pela confiabilidade, praticidade e 

objetividade com que isso é feito. Entretanto o principal motivo que leva a ignorar a 

chave de primeiros molares permanentes, no início da dentadura mista, é a sua 

mudança normal e esperada de uma relação de Classe II cúspide-a-cúspide para 

uma relação de Classe I, no segundo período transitório da dentadura mista, desde 

que a chave de caninos esteja em Classe I. Essa acomodação sagital refinada na 

relação de molares deve-se à mesialização em maior escala dos molares inferiores, 

em relação aos superiores, proporcionada pelo “Leeway space” (ARYA; SAVARA; 

THOMAS 1973; BISHARA et al. 1988) e pelo crescimento mandibular (YOU et al. 

2001). O conceito de desenvolvimento normal da oclusão admite que os caninos 

tendem a manter a relação sagital na transição da dentadura decídua para a 
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permanente, e esse é o outro motivo importante na escolha da chave de caninos 

decíduos como referência de diagnóstico da relação inter-arcos enquanto os pré-

molares não estabelecem oclusão (SILVA FILHO 2005). 

Com base nesses dados, vale ressaltar que, nesses seis casos, os caninos 

decíduos se encontravam anteriormente à distal do canino inferior, em relação de 

Classe II completa, e os valores médios para a largura mesiodistal dos dentes 

permanentes foram atribuídos para estimar a presença de apinhamentos ou 

diastemas conforme preconizado por Richmond et al. (RICHMOND et al. 1992a) 

(TABELA 12). 

 

TABELA 12  – Valores médios para a largura mesiodistal dos dentes permanentes 

que foram utilizados quando o paciente se encontrava na fase da 

dentadura mista. 

Superior 

canino 8 mm 

1º pré-molar 7 mm 

2º pré-molar 7 mm 

Total = 22 mm (impacção ≤ 18 
mm) 

Inferior 

canino 7 mm 

1º pré-molar 7 mm 

2º pré-molar 7 mm 

Total = 21 mm (impacção ≤ 17 
mm) 

 

 

5. Trespasse horizontal (Componente 5)  

A zona de avaliação do trespasse horizontal (positiva ou negativa) se 

estende do incisivo lateral direito até o incisivo lateral esquerdo, tomando-se como 

referência a face mais proeminente de qualquer incisivo. Para a avaliação, a régua 

PAR é mantida paralela ao plano oclusal e radial à linha do arco. O incisivo mais 

protruído foi adotado como ponto de referência para a avaliação. Quando o dente se 

encontrava girovertido, considerou-se o ponto médio da distância mesiodistal 

(TABELA 13).  
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TABELA 13  – Escores atribuídos ao componente trespasse horizontal (positivo ou 

negativo). 

Característica Oclusal Escore 

Trespasse horizontal  positivo 

0 – 3 mm 0 

3,1 – 5 mm 1 

5,1 – 7 mm 2 

7,1 – 9 mm 3 

Maior que 9 mm 4 

Trespasse horizontal negativo 

Sem discrepância 0 

Um ou mais dentes em mordida topo a topo 1 

Um único dente em mordida cruzada 2 

Dois dentes em mordida cruzada 3 

Mais que dois dentes em mordida cruzada 4 

 

 

Após a atribuição de escores aos componentes oclusais avaliados, estes 

eram multiplicados pelo respectivo peso segundo o sistema de pesos americano 

proposto por De Guzman et al. (DEGUZMAN et al. 1995). Logo após, esses valores 

eram somados e o valor do PAR total era encontrado, para cada paciente, nas três 

fases estudadas (inicial, final e pós-tratamento) (TABELA 14).  A diferença no valor 

atribuído aos pesos está de acordo com o componente PAR que oferece uma maior 

grau de dificuldade de correção durante o tratamento. 
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TABELA 14  – Pesos atribuídos aos diversos componentes do índice PAR segundo o 

sistema norte-americano (DEGUZMAN et al. 1995).  

Componentes Discrepância Escore Peso 

Boa intercuspidação – Classe I, II (completa)  
ou III (completa) 

0 

< 1/2 unidade de discrepância (¼ Cl II) 1 
Ântero-

posterior 

1/2 unidade de discrepância (1/2 Cl II) 2 

Sem discrepância na intercuspidação 0 
Vertical Mordida aberta posterior de pelo menos 2 

dentes e >2mm 1 

Sem mordida cruzada (MC) 0 

Tendência à MC (cúspide topo a topo) 1 

1 dente em MC 2 

+ de 1 dente em MC 3 

(1
) 

O
cl

us
ão

 p
os

te
rio

r 

Transversal 

+ de 1 dente em Brodie 4 

2 

0 – 1/4 do incisivo inferior 0 

1/4 – 1/2 1 (2) Linha média 
≥ 1/2 2 

3 

Sem MA / 0 – 1/3 0 

≤ 1 mm / 1/3 – 2/3 1 

1.1 a 2 mm / > 2/3 2 

2.1 a 3 mm / ≥ cobertura do dente 3 
(3) Mordida aberta / 
Trespasse vertical 

≥ 4 mm / --- 4 

3 

0 – 1 mm 0 

1.1 – 2 mm 1 

2.1 – 4 mm 2 

4.1 – 8 mm 3 

> 8 mm 4 

(4) Deslocamentos 

(ântero-superior) 
Dente impactado 5 

1 

 

0 – 3 mm / Sem discrepância 0 

3.1 – 5 mm / Topo a topo 1 

5.1 – 7 mm / 1 dente em MCA 2 

7.1 – 9 mm / 2 dentes em MCA 3 
(5) Trespasse horizontal / 
Mordida cruzada anterior 

(MCA) 
> 9 mm / + de 2 dentes em MCA 4 

5 

 

- Um valor de índice PAR igual a 0 (zero) significa oclusão e alinhamento perfeitos, 
ao passo que valores elevados desse índice indicam a presença de severas 
discrepâncias em uma má oclusão. Quanto maior o valor numérico desse índice, 
maior será o desvio da oclusão analisada em relação à normalidade. 
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4.3.4  Percentual de redução do índice PAR 

 

Calculou-se também o percentual de redução do índice PAR a fim de 

representar a quantidade de melhora em relação à severidade inicial da má oclusão. 

O PAR foi denominado PAR inicial (PAR T1) quando obtidos a partir dos modelos 

pré-tratamento e PAR final (PAR T2) quando calculados nos modelos final de 

tratamento, respectivamente. A diferença entre os valores inicial e final do índice 

PAR foi calculada para se obter a redução numérica do PAR (PARred), os quais 

expressam a quantidade de alterações oclusais decorrida com o tratamento 

(RICHMOND et al. 1992a; RICHMOND et al. 1992b). O seu cálculo obedece à 

equação: PARred = PAR final – PAR inicial. Para tanto, aplicou-se o seguinte cálculo 

matemático: 

 

 

 

 

 

 

O mesmo é válido para o percentual de recidiva. Pelo fato de alguns 

pacientes finalizarem o tratamento com oclusões ideais (PAR T2 = 0), nos grupos 

estudados, não  será possível calcular o percentual de recidiva, pois não é possível 

dividir por zero.  Para tanto, o cálculo matemático seria: 

 

 

 

 

PAR T3  – PAR T2 
 

PAR T2 

Percentual de redução 
do índice PAR 

PAR T2 – PAR T1 

 

PAR T1 

Percentual de recidiva 
do índice PAR 

==== 

x 100 

x 100 

==== 
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4.3.5  Índice de Eficiência 

 

A eficiência de um protocolo de tratamento é definida como a correção da 

má oclusão em um menor tempo de tratamento (HSIEH; PINSKAYA; ROBERTS 

2005; JACOBS; SAWAENGKIT 2002; JANSON et al. 2007b; ROBB et al. 1998; VON 

BREMEN; PANCHERZ 2002). Como o presente estudo apresentou a mesma 

severidade inicial da relação molar (Classe II completa bilateral) nos três grupos 

estudados, porém tratada com distintos protocolos de tratamento, seria de grande 

valia o uso deste índice de eficiência, para expressar o relacionamento entre o 

percentual de redução PAR e o tempo de tratamento. Para tanto, aplicou-se o 

seguinte cálculo matemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eficiência do índice PAR e o percentual de redução do índice PAR são 

grandezas diretamente proporcionais; por outro lado, a eficiência e o tempo de 

tratamento são grandezas inversamente proporcionais. Desta forma, o valor da 

eficiência do tratamento aumenta na medida em que percentuais de melhora 

maiores são alcançados em tempos de tratamento menores.  

 

Índice de Eficiência 
==== 

Percentual de redução  
do índice PAR 

Tempo de Tratamento 

==== 
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4.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

a.  Erro do Método 

 

Realizou-se, inicialmente, o erro intra-examinador, tomando-se novas 

medidas e calculando-se novos índices para 39 pares (metade da amostra) de 

modelos de gesso selecionados aleatoriamente, iniciais, finais ou pós-tratamento, 

após um intervalo de 30 dias da primeira medição. Os erros sistemáticos foram 

analisados pela aplicação do teste t dependente, de acordo com Houston 

(HOUSTON 1983). 

Para avaliação da magnitude dos erros casuais, foi empregado o teste de 

Dahlberg (DAHLBERG 1940), o qual demonstra a variação média entre a primeira e 

a segunda medição. O teste é calculado pela seguinte fórmula matemática: S2= 

Σd2/2n, onde S2 é a variação do erro, d representa a diferença entre a primeira e a 

segunda medição e n é o número de medições duplas. O cálculo do erro casual foi 

realizado mediante o emprego de uma planilha do Microsoft Excel Xpa. A magnitude 

do erro de medição no índice PAR e no índice de Little foi calculada (TABELA 15). 

 

b.  Teste de normalidade 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a distribuição das 

variáveis, tendo sido observada uma distribuição normal na maior parte das 

grandezas avaliadas (TABELA 16).  

 

A partir da confirmação dessa distribuição normal, denotando a possibilidade 

de comparação dos resultados, utilizou-se a aplicação de testes paramétricos e não 

paramétricos, quando necessário. 

 

c.  Estatística Descritiva de todas variáveis estudadas (TABELA 17).  

 

                                                 
a Copyright 1985-2003 Microsoft Corporation, EUA. 



Material e Métodos 

 

 

184 

d. Compatibilidade intragrupo – teste t independent e: 

 

� Grupo 1: Comparação do tratamento realizado diretamente com aparelho fixo 

(subgrupo 1A) e o tratamento precedido com aparelhos removíveis (subgrupo 1B),  

com o tempo de tratamento, o PAR T2 - PAR T1 e o PAR T3 – PAR T2 (TABELA 

18); 

 

� Grupo 2: Comparação do tratamento de acordo com o planejamento inicial 

(subgrupo 2 A) e os casos que foram replanejados durante o tratamento (subgrupo 2 

B), com o tempo de tratamento, o PAR T2 - PAR T1 e o PAR T3 – PAR T2 (TABELA 

19); 

 

� Grupo 3: Comparação entre os diferentes protocolos de extrações no arcos 

inferior representado pelo subgrupo 3A - extrações dos primeiros pré-molares 

inferiores e subgrupo 3B, tratado com extrações segundos pré-molares inferiores, 

com as variáveis tempo  de tratamento, o PAR T2 - PAR T1 e o PAR T3 – PAR T2 

(TABELA  20).  

 
e. Compatibilidade intergrupos:  

 
 

� Teste não paramétrico do Qui-quadrado ( X2) - para detectar diferenças 

entre os grupos quanto ao grau de formação do operador (Lato ou Stricto sensu) e a 

distribuição por gêneros (TABELA 21). 

� Teste t independente:  Comparação entre o grau de formação do operador 

(Lato ou Stricto sensu) com o tempo total de tratamento em anos, com o PAR T2 - 

PAR T1 e com o PAR T3 – PAR T2 (TABELA 22).  

 

� Teste t independente:  Comparação entre os casos bem (50 pacientes = 

PAR T2 ≤ 5) de acordo com Burden et al (BURDEN et al. 1999) e mal finalizados (28 

pacientes = PAR T2 > 5), em relação à alteração no período pós-tratamento para as 

variáveis PAR T3 – T2 e LITTLE T3 – T2 (TABELA 23). 
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� Análise de Variância a um critério (€) entre as var iáveis quantitativas:  

 

� Idades T1,T2,T3;  

� Tempo de tratamento em anos e meses; 

� Tempo de tratamento pós-tratamento em anos e meses; 

� PAR T1, PAR T2 e PAR T3; 

� Little T1, LittleT2 e Little T3,  

� PAR T2 – PAR T1; 

� PAR T3 – PAR T2;  

� Little T2 – T1;; 

�  Little T3 – T2; 

� Percentual de melhora com o tratamento (% PARred); 

� Eficiência do tratamento (PARef).  

 

**O teste de Tukey  foi utilizado para determinar entre quais grupos havia diferença 

estatisticamente significante quando detectada previamente pela ANOVA a um 

critério (TABELA 24). 

 

� Teste não paramétrico de Friedman: Comparação intragrupos entre os 

cinco componentes do índice PAR nas três fases estudadas (TABELA 25). 

 

� Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis:  comparação intergrupos quanto 

aos escores inicial, final e pós-tratamento de cada um dos componentes do índice 

PAR. Deve-se ressaltar que os escores atribuídos aos diversos componentes do 

índice PAR representam uma variável quantitativa de escala discreta justificando, 

dessa maneira, a utilização de um teste não paramétrico. Uma vez que os pesos 

aplicados aos componentes do índice PAR são conhecidos e, conseqüentemente, 

podem ser mais facilmente removidos, essa investigação pode, então, ser realizada 

(TABELA 26). 
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� Teste de correlação de Pearson : 

 

� Para aferir a influência do tempo de tratamento na estabilidade pós-

tratamento, dividiu-se a amostra em dois grupos, independente do tipo de 

tratamento (TABELA 27) 

� Para avaliar a existência de correlação entre o período pós-tratamento (PAR 

T3 – T2), com o PAR T1, PAR T2 e a quantidade de redução ocorrida durante 

o período de tratamento (PAR T2 – T1) (TABELA 28). 

�  Para avaliar a existência de correlação entre as variáveis do índice de Little 

nas fases T1, T2, T3 e no período pós-tratamento (LITTLE T3 - T2) com a 

alteração oclusal ocorrida no pós-tratamento (PAR T3 – T2), a amostra foi 

dividida de em 2 grupos (com 3x3 e sem 3x3 inferior no pós-tratamento) 

(TABELA 29). 

 

� Teste de correlação de Spearman : Para avaliar a existência de correlação 

entre a recidiva da correção do apinhamento ântero-inferior com o trespasse 

horizontal e vertical (componentes 3 e 5 do índice PAR, sem os pesos aplicados), na 

fase pós-tratamento (T3) (TABELA 30).  

 

 

Todos os testes estatísticos foram realizados com o programa Statisticab e os 

resultados foram considerados estatisticamente significantes para p < 0,05*; 

p<0,01** e p<0,001***. 

 

 

 

                                                 
b  Statistica for Windows – release 6.0 – Copyright Statsoft, Inc. 2001. http://www.statsoft.com/ 



 

 

   

            

            

            

  
RReessuullttaaddooss  

  
"O fator decisivo para vencer o maior obstáculo é, 
invariavelmente, ultrapassar o obstáculo anterior" 

 
(Henry Ford)  
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5  RESULTADOS 

 

 

a. Erro do Método:  Nenhum erro sistemático significante foi encontrado 

um mês após a primeira medição, e os erros casuais foram considerados reduzidos 

(TABELA 15). 

 

b. Teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov):  Houve uma 

distribuição de normalidade em praticamente todas as variáveis estudadas (TABELA 

16), com exceção do Little T1 (Grupo 1), o Little T2 (Grupo 3), o Little T2 – T1 (Grupo 

1) e o PAR T2 (Grupo 3).  

 

c. Estatística descritiva: Média, desvio-padrão (D.P.), valores mínimo 

(Min.) e máximo (Max.), para todas as variáveis estudadas do índice de Little e PAR 

e o percentual de redução do PAR (%PARred), respectivamente (TABELA 17). 

 

d. Compatibilidade Intragrupos (teste t independent e): As variáveis 

PAR T2 – T1, PAR T3 – T2 e o tempo de tratamento, encontraram-se compatíveis 

com o protocolo inicial de tratamento, nos grupos estudados (TABELAS 18-20). 

 

e. Compatibilidade intergrupos:  

 

� Teste do Qui-quadrado  (χχχχ2): Os grupos encontraram-se proporcionais 

em relação à variável gênero; porém, quanto à formação do operador, não houve 

proporção quanto ao número de pacientes (TABELA 21). Desta forma, realizou-se 

em seguida o teste t para comparar o grau de formação do operador (Lato ou Stricto 

sensu) com às variáveis PAR T2 – T1, PAR T3 – T2 e o tempo de tratamento. O 

resultado mostrou-se significante para a variável PAR T2 – T1; ou seja, a formação 

do operador influenciou na quantidade de redução do PAR, durante o tratamento 

(TABELA 22).  

 

� Teste t independente: Os grupos bem e mal finalizados 

apresentaram-se semelhantes com a alteração ocorrida no período pós-tratamento, 



Resultados 

 

 

190 

avaliadas pelas variáveis PAR T3 – T2 e Little T3 – T2 (TABELA 23). O número de 

casos bem finalizados nos grupos estudados: 

 
• 15 casos no grupo 1; 

• 14 casos para o grupo 2; 

• 21 casos para o grupo 3. 

 
� Análise de variância a um critério (€): Os grupos foram semelhantes 

em quase todas as variáveis estudadas. Somente as variáveis Little T1, PAR T1 e 

LITTLE T2 – T1, não foram compatíveis. Para comparações múltiplas aplicou-se o 

teste de tukey , representado pelas letras sobrescritas (TABELA 24). 

 

� O percentual médio de redução do PAR (%PARred), com o tratamento foi 

semelhante entre os três grupos estudados: 

 

•  -72,78%  para o grupo 1; 

•  -80,17 % para o grupo 2; 

•  -79,37 % para o grupo 3. 

 

� O índice de eficiência do PAR (PARef) foi semelhante em ambos os grupos 

estudados:  

 

• -36,71 para o grupo 1; 

• -40,91 para o grupo 2; 

• -36,31 para o grupo 3. 

O sinal negativo representa melhora. Quanto mais alto este valor, maior o 

percentual de redução do PAR e a eficiência do tratamento. 

 

� Teste não paramétrico de Friedman: a avaliação intragrupo entre os 

cinco componentes do índice PAR permite uma visualização mais clara do peso que 

cada componente representa, nas fases estudada. Para comparações múltiplas 

aplicou-se o teste de Student Newman Keuls , representado por letras sobrescritas 

(TABELA 25). 
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� Teste não paramétrico de Kruskal Wallis: Para fornecer maiores 

detalhes das diferenças entre os valores dos cinco componentes oclusais do índice 

PAR, resolveu-se realizar a comparação intergrupos em cada fase estudada (T1, T2 

e T3). Como os componentes individuais do índice PAR são expressos em escores, 

utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis, onde as variáveis avaliadas 

são melhor expressas pela mediana e pelos quartis. Os quartis são definidos como 

os valores que dividem os dados ordenados ao meio, um quarto e três quartos. 

Dessa forma, seria possível constatar diferenças significantes entre dois grupos com 

valores iguais da mediana e dos quartis (LANGFORD 2006). Para comparações 

múltiplas aplicou-se o teste de Dunn , representado pelas letras sobrescritas 

(TABELA 26). 

 

� Correlação de Pearson: 

 

• Entre o tempo de tratamento menor ou maior que 2 an os : Nem a redução 

do PAR (PAR T2-T1), nem a alteração do PAR durante o período pós-tratamento (T3 

– T2), mostraram-se correlacionadas com o tempo de tratamento, maior ou menor 

que 2 anos (TABELA 27).  

 

• Entre as variáveis do índice PAR : os três grupos estudados apresentaram 

ausência de correlação entre a qualidade da finalização (PAR T2) e a alteração do 

PAR durante o período pós-tratamento (PAR T3 – T2). No entanto, para avaliação 

intragrupo, algumas particularidades foram encontradas: nem o grupo 1 e nem o 

grupo 2 apresentaram correlação entre a severidade inicial da má oclusão de Classe 

II (PAR T1) com a alteração ocorrida no período pós-tratamento (PAR T3 – T2). Por 

outro lado, o grupo 3 apresentou correlação positiva entre o PAR T1 e o PAR T3 – 

T2 (TABELA 28). 

 

• Entre as variáveis do índice de Little (com e sem 3 x3): nenhuma variável 

estudada correlacionou-se com a alteração ocorrida no período pós-tratamento 

(LITTLE T3 – T2 e PAR T3 – T2) (TABELA 29). 
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� Teste de correlação de Spearman: o apinhamento ântero-inferior na fase T3 

(Little T3) não correlacionou-se nem com o trespasse horizontal (TH), nem com 

trespasse vertical (TV), na fase pós-tratamento (T3) (TABELA 30). 

 

A partir de agora, os resultados deste trabalho estão apresentados sob a 

forma de tabelas.  Os resultados assinalados em vermelho demonstram diferença 

estatisticamente significante para p<0,05*; p<0,01**; p<0,001***. 
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TABELA 15 –  Avaliação do erro intra-examinador, Resultados do teste t dependente 

(erro sistemático) e do erro casual (fórmula de Dahlberg). 

1ª Medição  2ª Medição 
Variáveis 

Média D.P. Média D.P. 

Dahlberg 
(erro casual)  p 

PAR T1 27,07 6,37 26,87 6,46 0,84 0,363 
PAR T2 6,23 6,13 6,27 6,13 0,29 0,662 
PAR T3 10,33 7,88 10,20 7,95 0,61 0,403 

LITTLE T1 3,10 2,97 3,12 2,99 0,05 0,062 
LITTLE T2 0,21 0,55 0,20 0,55 0,06 0,469 
LITTLE T3 2,15 2,13 2,16 2,14 0,02 0,387 

 

 
 

TABELA 16  – Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov (valores de p) para todas 

variáveis estudadas.  
 

Variáveis 
Grupo 1 
(n=25) 

Grupo 2 
(n=25) 

Grupo 3 
(n=28) 

Id T1 p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 
Id T2 p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

TTRAT a p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

TTRAT m p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

Id T3 p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 
T PT a (T3) p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

T PT m (T3) p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

LITTLE T1 p< 0,05* p< 0,15 p> 0,20 

LITTLE T2 p> 0,20 p> 0,20 p< 0,01* 
LITTLE T3 p> 0,20 p> 0,20 p< 0,10 

LITTLE T2 – T1 p< 0,05* p< 0,15 p> 0,20 

LITTLE T3 – T2 p> 0,20 p> 0,20 p< 0,10 

PAR T1 p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

PAR T2 p> 0,20 p> 0,20 p< 0,01* 
PAR T3 p> 0,20 p< 0,15 p> 0,20 

PAR T2 – T1 p> 0,20 p> 0,20 p> 0,20 

%PARred p> 0,20 p> 0,20 p< 0,10 

PARef p> 0,20 p> 0,20 p> 0,10 

PAR T3 – T2 p< 0,10 p> 0,20 p> 0,20 
 

Diferença estatisticamente significante - p < 0,05* 
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TABELA 17 –  Resultados da estatística descritiva (média, desvio-padrão (D.P.), 

valores mínimo (Min.) e máximo (Max.), para as variáveis do índice 

de Little e PAR.  

� Valores com sinal negativo durante o período de tratamento (T2 – T1) e durante o período de 
avaliação pós-tratamento (T3 – T2), significam redução (melhora). 

 

Grupo 1 
(n=25) 

Grupo 2 
(n=25) 

Grupo 3 
(n=28)  

Variáveis 
Média (D.P.) Mín. 

(Max.) Média (D.P.) Mín. 
(Max.) Média (D.P.) Mín. 

(Max.) 

LITTLE T1 1,08 (1,68) 0,00 
(5,24) 2,09 (2,21) 0,00 

(8,90) 6,37 (3,57) 0,00 
(14,73) 

LITLLE T2 0,00 (0,00) 0,00 
(0,00) 0,00 (0,00) 0,00 

(0,00) 0,06 (0,24) 0,00 
(1,21) 

LITTLE T3 1,21 (1,38) 
0,00 

(4,78) 
1,70 (1,58) 

0,00 

(6,95) 
2,14 (2,33) 

0,00 

(9,89) 

LITTLE T2-T1 - 1,08 (1,68) - 5,24 
(0,00) - 2,09 (2,21) - 8,90 

(0,00) - 6,31 (3,59) - 14,73 
(0,00) 

LITTLE T3-T2 1,21 (1,38) 0,00 
(4,78) 

1,70 (1,58) 
0,00 

(6,95) 2,08 (2,25) 0,00 
(9,89) 

PAR T1 24,84 (4,53) 17,00 
(34,00) 26,08 (6,10) 16,00 

(39,00) 28,89 (6,30) 17,00 
(42,00) 

PAR T2 6,16 (6,50) 0,00 
(22,00) 5,20 (3,67) 0,00 

(16,00) 5,79 (5,61) 0,00 
(19,00) 

PAR T3 8,48 (7,53) 0,00 
(27,00) 9,00 (7,48) 0,00 

(36,00) 10,18 (7,79) 0,00 
(29,00) 

PAR T2-T1 - 18,68 (8,90) - 34,00 
(1,00) - 20,88 (5,98) - 35,00 

(- 11,00) - 23,11 (7,71) - 40,00 
(- 2,00) 

% PARred - 72,58 
(31,83) 

- 100,00 
(6,00) 

- 80,17 
(13,19) 

-100,00 
(-52,17) 

- 79,37 
(20,51) 

- 100,00 
(- 10,53) 

PARef - 36,71 
(25,55) 

-114,94 
(1,68) 

- 40,91 
(13,13) 

-81,12  
(-22,08) 

- 36,31 
(14,56) 

-67,92 
(-4,01) 

PAR T3-T2 2,32 (4,96) - 7,00 
(21,00) 3,80 (5,31) - 2,00 

(20,00) 4,89 (5,18) - 4,00 
(19,00) 
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TABELA 18  – Resultados do teste t independente para compatibilidade intragrupo 

do tratamento realizado diretamente com aparelho fixo (subgrupo 1A) 

e o tratamento com aparelho fixo precedido de aparelhos ortopédicos 

removíveis (subgrupo 1B), com o tempo total de tratamento em anos, 

o PAR T2 – T1 e o PAR T3 – T2, no grupo 1.  

Subgrupo 1A  
(n = 12) 

Subgrupo 1B  
 (n = 13) Variáveis 

Média (D.P.) Média (D.P.) 
p 

T TRAT a 2,30 (0,98) 2,51 (0,78) 0,553 

PAR T2 – T1 - 15,58 (9,10) - 21,54 (8,00) 0,095 

PAR T3 – T2 3,33 (5,93) 1,38 (3,88) 0,337 
 

 
 
 
 
TABELA 19  – Resultados do teste t independente, para compatibilidade intragrupo 

dos casos que foram replanejados (Subgrupo 2A) e os que seguiram 

o planejamento inicial (subgrupo 2B), com o PAR T2 – T1 e com o 

PAR T3 – T2, no grupo 2. 

Subgrupo 2A 

REPLANEJAMENTO - XP 

1os pré-molares superiores 

(n = 7) 

Subgrupo 2B 

PLANEJAMENTO INICIAL - 

XP 1 os pré-molares 

superiores 

(n = 18) 

Variáveis 

Média (D.P.) Média (D.P.) 

p 

T TRAT anos 2,51 (0,85) 1,94 (0,51) 0,051 

PAR T2 – T1 -22,14 (4,71) -20,39 (6,46) 0,522 

PAR T3 – T2 3,57 (5,06) 3,89 (5,54) 0,897 
 

      Xp = extração 
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TABELA 20  – Resultados do teste t independente, para compatibilidade intragrupo 

em relação ao protocolo diferenciado de extrações no arco inferior, 

com o tempo total de tratamento em anos, com o PAR T2 – T1 e com 

o PAR T3 – T2, no grupo 3. 

Subgrupo 3 A 

Xp dos 1 os pré-molares 

superiores e inferiores 

(n = 22) 

Subgrupo 3 B 

Xp dos 1 os pré-molares 

superiores e 2 os  pré-

molares inferiores 

(n = 6) 

Variáveis 

Média (D.P.) Média (D.P.) 

p 

T TRAT anos 2,33 (0,70) 2,58 (0,48) 0,425 

PAR T2 – T1 - 23,64 (7,17) - 21,17 (9,95) 0,497 

PAR T3 – T2 5,18 (4,90) 3,00 (6,26) 0,369 

 Xp = extração 
 
 
 
 

TABELA 21  – Resultado do teste não paramétrico do Qui-quadrado (χχχχ2), para as 

variáveis qualitativas, formação do Operador (Lato ou Stricto-sensu) 

e a distribuição por gêneros.  

Variáveis 
Grupo 1 
(n=25) 

Grupo 2 
(n=25) 

Grupo 3 
(n=28) 

p 

Stricto Senso  
Lato Senso 

7 
18 

2 
23 

13 
15 

0,0081q** 

χχχχ2 =9,6326 
GL=2 

Masculino 
Feminino 

12 
13 

14 
11 

16 
12 

0,7738 q 

χ2 =0,5129 
GL=2 

 Diferença estatisticamente significante p < 0,01** 
 

q – qui-quadrado (χ2) 
GL – grau de liberdade 
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TABELA 22  – Resultados do teste t independente, para compatibilidade intergrupos 

quanto ao grau de formação do operador, Lato ou Stricto sensu, com o 

tempo total de tratamento em anos, PAR T2 – T1 e PAR T3 – T2. 

Lato Sensu  

(n = 56) 

Stricto sensu 

(n = 22) Variáveis 

Média (D.P.) Média (D.P.) 

p 

T TRAT anos 2,23 (0,74) 2,48 (0,71) 0,185 

PAR T2 – T1 -19,43 (7,62) -24,91 (6,75) 0,004** 

PAR T3 – T2 3,21 (4,88) 4,77 (5,85) 0,234 

Diferença estatisticamente significante p < 0,01*  
 

 
 
 

TABELA 23 –  Resultados do teste t independente entre os grupos bem finalizado (PAR 

T2 ≤ 5) e mal finalizado (PAR T2 > 5), em relação às variáveis PAR T3 – 

T2 e Little T3 – T2.  

Bem finalizado 

PAR T2 ≤ 5 

(n = 50) 

Mal finalizado 

PAR T2 > 5 

(n = 28) Variáveis 

Média (D.P.) Média (D.P.) 

p 

PAR T3 – T2 3,42 (4,79) 4,18 (5,83) 0,228 

Little T3 – T2 1,80 (1,93) 1,46 (1,59) 0,284 
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TABELA 24 –  Resultado da Análise de Variância a um critério (€) para 

compatibilidade intergrupos e o teste de Tukey para comparações 

múltiplas das variáveis quantitativas estudadas. 

    Diferença estatisticamente significante p<0,05*; p<0,001***. 
 

- Grupos com letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de  Tukey  

(sentido horizontal da linha). 

 
Variáveis 

Grupo 1 

(n=25) 

Média (D.P.) 

Grupo 2 

(n=25) 

Média (D.P.) 

Grupo 3 

(n=28) 

Média (D.P.) 

 
p 

Id T1 12,74 (1,95) A 13,42 (1,57) A 12,98 (1,70) A 0,385 

TTRAT A 2,41 (0,87) A 2,10 (0,66) A 2,39 (0,66) A 0,256 

Id T2 15,11 (1,92) A 15,52 (1,71) A 15,37 (1,93) A 0,739 

TPOS A 10,08 (5,32) A 10,84 (2,56) A 11,20 (4,43) A 0,632 

Id T3 25,23 (5,34) A 26,35 (3,10) A 26,56 (4,24) A 0,498 

LITTLE T1 1,08 (1,68)  A 2,09 (2,21) A 6,37 (3,57)B    0,000*** 

LITTLE T2 0,00 (0,00) A 0,00 (0,00) A 0,06 (0,24) A 0,223 

LITTLE T3 1,21 (1,38) A 1,70 (1,58) A 2,14 (2,33) A 0,192 

LITTLE T2-T1 - 1,08 (1,68) A - 2,09 (2,21) A - 6,31 (3,59) B 0,000*** 

LITTLE T3-T2 1,21 (1,38) A 1,70 (1,58) A 2,08 (2,25) A 0,221 

PAR T1 24,84 (4,53) A 26,08 (6,10) AB 28,89 (6,30) B 0,035* 

PAR T2 6,16 (6,50) A 5,20 (3,67) A 5,79 (5,61) A 0,819 

PAR T3 8,48 (7,53) A 9,00 (7,48) A 10,18 (7,79) A 0,706 

PAR T2-T1 - 18,68 (8,90) A - 20,88 (5,98) A - 23,11 (7,71) A 0,115 

% PARred - 72,58 (31,83) A - 80,17 (13,19) A - 79,37 (20,51) A 0,440 

PARef - 36,71 (25,55) A - 40,91 (13,13) A - 36,31 (14,56) A 0,616 

PAR T3-T2 2,32 (4,96) A 3,80 (5,31) A 4,89 (5,18) A 0,243 
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TABELA 25 –  Comparação intragrupos entre os cinco componentes do índice PAR, 

pelo teste não paramétrico de Friedman e teste de Student Newman 

Keuls para comparações múltiplas, em cada fase estudada. 

 

    Diferença estatisticamente significante p <0,05* 
 

- Grupos (1, 2 e 3) com letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Student Newman Keuls  (sentido vertical da linha), em cada fase estudada.  

- Q = §Quartil  /  - Md = Mediana      

Grupo 1 (n=25) 

FASE T1 FASE T2 FASE T3 
Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

OP 0,0 0,0 D 0,0 0,0 1,0 A 2,0 0,0 1,0A 2,0 

LM 0,0 0,0D 1,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 

TV 1,0 2,0 C 2,0 0,0 0,0 B 1,0 0,0 0,0 B 1,0 

DAS 1,0 3,0B 3,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 

TH 2,0 3,0 A 4,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 

Grupo 2 (n=25) 

FASE T1 FASE T2 FASE T3 
Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

OP 0,0 0,0 A 0,0 1,0 1,0 A 2,0 2,00 2,0A 3,0 

LM 0,0 0,0A 1,0 0,0 0,0 B 0,0 0,00 0,0 B 0,0 

TV 1,0 2,0 C 2,0 0,0 0,0 B 0,0 0,00 0,0 B 1,0 

DAS 2,0 3,0B 7,0 0,0 0,0 B 0,0 0,00 0,0 B 0,0 

TH 2,0 3,0 B 4,0 0,0 0,0 B 0,0 0,00 0,0 B 1,0 

Grupo 3 (n=28) 

FASE T1 FASE T2 FASE T3 
Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

OP 0,0 0,0 A 2,0 1,0 1,0 A 2,0 1,0 2,0A 2,0 

LM 0,5 1,0A 1,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 

TV 0,0 1,0 A 2,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 1,0 B 1,0 

DAS 3,5 8,5C 10,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 

TH 2,0 3,0 B 4,0 0,0 0,0 B 0,0 0,0 0,0 B 1,0 
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TABELA 26 –  Comparação intergrupos entre os cinco componentes do índice PAR, 

em cada fase estudada, pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis 

e teste de Dunn para comparações múltiplas.  

 

 

Diferença estatisticamente significante p<0,05*; p<0,01**; p<0,001***. 
 

- Grupos com letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Dunn  
(sentido horizontal da linha).   
- Q = §Quartil   /  Md = Mediana   

FASE T1 (n=78) 

Grupo 1 (n=25) Grupo 2 (n=25) Grupo 3 (n=28) Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

p 

OP 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 2,0 0,084 

LM 0,0 0,0A 1,0 0,0 0,0A 1,0 0,5 1,0B 1,0 0,001** 

TV 1,0 2,0 A 2,0 1,0 2,0 A 2,0 0,0 1,0 A 2,0 0,051 

DAS 1,0 3,0A 3,0 2,0 3,0AB 7,0 3,5 8,5B 10,0 0,000*** 

TH 2,0 3,0 A 4,0 2,0 3,0 A 4,0 2,0 3,0 A 4,0 0,328 

FASE T2 (n=78) 

Grupo 1 (n=25) Grupo 2 (n=25) Grupo 3 (n=28) Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

p 

OP 0,0 1,0 A 2,0 1,0 1,0 A 2,0 1,0 1,0 A 2,0 0,612 

LM 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,537 

TV 0,0 0,0 A 1,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,117 

DAS 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,617 

TH 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,889 

FASE T3 (n=78) 

Grupo 1 (n=25) Grupo 2 (n=25) Grupo 3 (n=28) Variáveis 

Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 
Q 1 
25% Md Q 3 

75% 

p 

OP 0,0 1,0A 2,0 2,00 2,0B 3,0 1,0 2,0AB 2,0 0,026* 

LM 0,0 0,0 A 1,0 0,00 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 1,0 0,197 

TV 0,0 0,0 A 1,0 0,00 0,0 A 1,0 0,0 1,0 A 1,0 0,078 

DAS 0,0 0,0 A 1,0 0,00 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 1,0 0,879 

TH 0,0 0,0 A 1,0 0,00 0,0 A 1,0 0,0 0,0 A 1,0 0,904 
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TABELA 27 –  Resultados do teste de correlação de Pearson entre a redução do 

PAR (PAR T2-T1) e a alteração oclusal no pós-tratamento (PAR T3 – 

T2), com o tempo de tratamento menor ou maior que 2 anos. 

Tempo de tratamento < que 2 anos 

(n=33) 

Variáveis r p 

T TRAT < 2 anos x PAR T2 – T1  0,02 0,932 

T TRAT < 2 anos x PAR T3 – T2   -0,16 0,366 

Tempo de tratamento > que 2 anos 

(n=45) 

Variáveis r p 

T TRAT > 2 anos x PAR T2 – T1  0,08 0,619 

T TRAT > 2 anos x PAR T3 – T2   -0,15 0,333 
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TABELA 28 –  Resultados do teste de correlação de Pearson para avaliar a 

existência de correlação inter e intragrupos, entre as variáveis do 

índice PAR. 

Grupos 1, 2 e 3 

(n = 78) 

Variáveis r p 

PAR T1 x PAR T2 – T1 -0, 725 0,000*** 

PAR T1 x PAR T3 – T2 0,336 0,003** 

PAR T2 x PAR T3 – T2 0,076 0,508 

PAR T2 – T1 x PAR T3 – T2 -0,203 0,074 

Grupo 1 (n = 25) 

Variáveis r p 

PAR T1 x PAR T2 – T1 -0,712 0,000*** 

PAR T1 x PAR T3 – T2 0,206 0,323 

PAR T2 x PAR T3 – T2 -0,158 0,451 

PAR T2 – T1 x PAR T3 – T2 -0,220 0,290 

Grupo 2 (n = 25) 

Variáveis r p 

PAR T1 x PAR T2 – T1 -0,815 0,000*** 

PAR T1 x PAR T3 – T2 0,253 0,223 

PAR T2 x PAR T3 – T2 0,368 0,071 

PAR T2 – T1 x PAR T3 – T2 0,032 0,879 

Grupo 3 (n = 28) 

Variáveis Variáveis Variáveis 

PAR T1 x PAR T2 – T1 -0,696 0,000*** 

PAR T1 x PAR T3 – T2 0,407 0,031* 

PAR T2 x PAR T3 – T2 0,162 0,409 

PAR T2 – T1 x PAR T3 – T2 -0,215 0,273 
 

         Correlação estatisticamente significante – p<0,05*; p< 0,01**; p<0,001*** 
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TABELA 29 –  Resultados do teste de correlação de Pearson para avaliar a 

existência de correlação entre as variáveis do índice de Little, 

considerando os casos sem (n= 50) e com 3x3 inferior (n=28) na 

fase T3, nos grupos estudados. 

Grupos 1 (n= 12), 2 (n= 15) e 3 (n= 23) 

Sem 3x3 inferior(n = 50) 

Variáveis r p 

LITTLE T1 x LITTLE T2 0,076  0,600 

LITTLE T1 x LITTLE T2 – T1 -0,999 0,000*** 

LITTLE T1 x LITTLE T3 – T2 0,230 0,108 

LITTLE T2 x LITTLE T3 – T2 0,226 0,115 

LITTLE T2 – T1 x LITTLE T3 – T2 -0,220 0,125 

LITTLE T3 – T2 x PAR T3 – T2 0,160 0,266 

Grupos 1 (n= 13), 2 (n= 10) e 3 (n= 5) 

Com 3x3 inferior (n = 28) 

Variáveis r p 

LITTLE T1 x LITTLE T2 0,076  0,600 

LITTLE T1 x LITTLE T2 – T1 1,000 --- 

LITTLE T1 x LITTLE T3 – T2 0,082 0,679 

LITTLE T2 x LITTLE T3 – T2 --- --- 

LITTLE T2 – T1 x LITTLE T3 – T2 -0,082 0,679 

LITTLE T3 – T2 x PAR T3 – T2 0,249 0,201 

Correlação estatisticamente significante – p<0,001*** 

 

r = --- (Correlação inexistente) 

r = 1,000 (Correlação positiva perfeita) 

 

 

p = ---  (O programa Statistica não 
apresenta o valor de p, para esses 
resultados). 
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TABELA 30  – Resultados do teste de correlação de Spearman para avaliar a 

existência de correlação intergrupos, entre o apinhamento ântero-

inferior na fase T3 (Little T3) com o trespasse horizontal (TH) e 

vertical (TV), na fase pós-tratamento (T3). 

Grupos 1, 2 e 3 

(n = 78) 

Variáveis r p 

LITTLE T3 x TH T3 0,140 0,222 

LITTLE T3 x TV T3 0,001 0,996 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DDiissccuussssããoo  
  
 

“O conhecimento não nos faz líderes, mas pode nos auxiliar qual 
líder seguir” 

 
(Riedel)  
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6   DISCUSSÃO 

 

 

6.1  A AMOSTRA UTILIZADA 

 

Seleção da amostra  

 

A dificuldade de obtenção de um maior número de casos selecionados para 

compor a amostra final do presente estudo, deve-se, em maior parte, aos critérios de 

seleção da mesma.  Pelo fato de a maior parte dos casos selecionados pertencerem 

a amostra tratadas por alunos do curso de pós-graduação em nível Lato sensu (56 

pacientes), e por estes não apresentarem documentação ortodôntica no período 

pós-tratamento, a dificuldade aumentou. Não é de hoje que os estudos que avaliam 

as alterações ocorridas no pós-tratamento, relatam dificuldade na obtenção de um 

número grande de pacientes (GLENN et al. 1987; LIMA FILHO; LIMA 2003; 

LINKLATER; FOX 2002). No afã de encontrar respostas para as dúvidas clínicas 

diárias que surgem, pesquisadores conscientes desse empecilho na obtenção de 

amostras em um estudo retrospectivo, optam em oferecer uma quantia financeira ao 

paciente, com o objetivo de estimulá-lo a aceitar o convite para uma consulta de 

retorno (JANSON et al. 2007a; LINKLATER; FOX 2002).  

O curso Stricto sensu é realizado em regime de dedicação exclusiva, com 

carga horária destinada a cumprir as atividades didáticas, de pesquisa, e clínicas, 

onde todos os alunos comprometem-se em realizar a consulta de retorno 

anualmente, para todos os pacientes tratados neste curso. Quando esses alunos se 

formam como Mestres ou Doutores, existe o comprometimento das novas turmas 

iniciantes, nos cursos Strictu sensu, em continuar acompanhando os casos tratados 

deixados pelos docentes anteriores, no período pós-tratamento. Dessa forma,os 

casos só serão arquivados quando a consulta de retorno no período de 5 anos pós-

tratamento é realizada. Por outro lado, nos cursos Lato sensu, o acompanhamento 

dos pacientes ocorre somente até a obtenção da documentação ortodôntica final, a 

qual normalmente coincide com o término desses cursos. Vale ressaltar que, 

independente da realização das consultas de retorno, todos os casos são 

arquivados, em uma sala única; porém separada, de acordo com o grau de formação 
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do operador. 

O número reduzido de alunos ingressos nos cursos Strictu sensu, em nível 

de Mestrado e Doutorado, não é suficiente para atender os pacientes inscritos 

anualmente, nos cursos Lato sensu e, assim, seria praticamente impossível os 

alunos do curso Stricto sensu realizar o acompanhamento pós-tratamento de todos 

os pacientes tratados, fora os do seu curso. Por esses motivos é que normalmente 

encontram-se na literatura estudos que avaliam as alterações no pós-tratamento, de 

caráter basicamente retrospectivos (GLENN et al. 1987; LIVIERATOS; JOHNSTON 

JR 1995; YAVARI 2000), limitados a uma modalidade de tratamento (ELMS et al. 

1996a; ELMS et al. 1996b; FOTIS; MELSEN; WILLIANS 1985; FREITAS. et al. 2007; 

SADOWSKY et al. 1994; YAVARI 2000), apresentando amostras com poucos 

pacientes (SADOWSKY et al. 1994) e relatando a estabilidade dos resultados do 

tratamento, a curto prazo (FOTIS et al. 1985; MILLS; MCCULLOCH 2000; 

SADOWSKY et al. 1994).  

Mesmo existindo condições que não puderam ser controladas durante o 

tratamento, como a experiência do operador, preferências dos pacientes, seqüência 

variada dos arcos e intervalos de atendimento diversos, todos os tratamentos foram 

supervisionados pela mesma equipe de professores, garantindo uniformidade nos 

protocolos terapêuticos (VON BREMEN; PANCHERZ 2002). 

 

Severidade da relação molar de Classe II  

 

Muito embora a inclusão de casos com ¼, ½ ou ¾ de Classe II oferecesse 

maior generalização dos resultados, aproximando-se mais da realidade dos 

consultórios, a restrição aos casos com Classe II completa permitiu a obtenção de 

resultados mais precisos quanto à comparação de protocolos de tratamento 

destinados a tratar a mesma severidade oclusal.  Ao início do tratamento todos os 

casos apresentavam a cúspide mésiovestibular do primeiro molar superior ocluindo 

com o contato interproximal entre o segundo pré-molar inferior e o primeiro molar 

(ANGLE 1899; CASKO et al. 1998) e, dessa forma, foi possível realizar a 

comparação de distintos protocolos de tratamento baseado nas quantidades de 

movimentações “extremas” dos molares (grupos 1 e 3) e no cuidado em demasia da 

ancoragem necessária (grupo 2). 
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Ausência de supranumerários, dentes impactados ou a nomalias quanto ao 

número, tamanho e/ou forma dos dentes  

 

Como a perda precoce de dentes permanentes e a presença de dentes 

supranumerários ou impactados podem interferir no desenvolvimento normal da 

oclusão, e conseqüentemente na mecânica do tratamento, casos com essas 

condições não foram considerados (ALMEIDA et al. 1997; LIN; LIOU; YEH 2006; 

MARTINS et al. 1998). A presença de anomalias de forma e tamanho dentários foi 

fator de exclusão visto que podem ser um dos fatores etiológicos que causam más 

oclusões assim como podem aumentar a complexidade do tratamento (GARIB; 

PECK 2006; PINZAN; MARTINS; FREITAS 1991; ROSSOUW; PRESTON; 

LOMBARD 1999; ZACHRISSON 1986). As menores discrepâncias de tamanho 

dentário, passíveis de detecção apenas pela análise de Bolton, não foram 

consideradas. 

 

Análise em modelos  

 

Sabe-se que as más oclusões associadas a um padrão de crescimento 

vertical ou a um relacionamento ântero-posterior deficiente entre as bases ósseas 

oferecem um prognóstico pobre no tratamento ortodôntico (FOGLE et al. 2004). 

Entretanto, essa condição se refere ao resultado estético final e não especificamente 

aos resultados oclusais (FISHER 1941; JANSON et al. 2008; KIM et al. 2000; 

MCGUINNESS; MCDONALD 1998). Sendo assim, as características cefalométricas 

esqueléticas iniciais não foram fatores para a seleção da amostra. Sendo assim, a 

melhor forma de prever os resultados do tratamento seria utilizando os índices 

oclusais, em vez de variáveis cefalométricas (KEELING et al. 1989; KIM et al. 2000; 

MCGUINNESS; MCDONALD 1998), pois o modelo de estudo é o registro que, 

sozinho, reúne a maior quantidade de informações relacionadas ao diagnóstico e ao 

tratamento (HAN et al. 1991). 
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Estágio do desenvolvimento dentário   

 

Alguns autores questionam que o estágio de desenvolvimento dentário se 

encontra relacionado ao tempo de tratamento (quanto mais precoce o estágio de 

desenvolvimento dentário, mais longo é o tratamento) (FIRESTONE; HASLER; 

INGERVALL 1999; VON BREMEN; PANCHERZ 2002). Apesar da evidência desses 

trabalhos, a inclusão de apenas cinco pacientes que inciaram o tratamento ainda na 

dentadura mista, não influenciou no tempo de tratamento, pois os grupos mostraram-

se semelhantes na avaliação dessa variável.  Ressalta-se que 2 desses 5 pacientes 

encontravam-se no período intertransitório, enquanto que os outros 3 pacientes 

estavam no segundo período transitório da dentadura mista, segundo VAN DER 

LINDEN (VAN DER LINDEN 1986) e desta forma, pouco influenciaram no tempo de 

tratamento.  

 

Protocolo de expansão rápida da maxila  

 

Alguns autores consideram como critério de exclusão da amostra, os casos 

que realizaram expansão rápida da maxila (POPOWICH et al. 2005; SKIDMORE et 

al. 2006a), por acreditarem que esse procedimento aumentaria o tempo de 

tratamento. Não podemos esquecer que a má oclusão de Classe II comumente 

agrega erro nas dimensões transversais do arco dentário superior, as quais 

encontram-se reduzidas (BACCETTI et al. 1997; BISHARA et al. 1996; BUSCHANG 

et al. 1994; MCNAMARA JR 1981; SILVA FILHO et al. 2008d; STALEY et al. 1985). 

Apesar dessas características estarem embasadas na literatura, na amostra do 

presente estudo, apenas 4 pacientes (TABELAS 3, 4 e 5) se submeteram ao 

protocolo de expansão rápida da maxila ao início do tratamento (Grupo 1= 2 jovens 

e Grupo 2= 2 jovens). Durante a pontuação do componente posterior do índice PAR 

(TABELA 8), a discrepância transversal é pontuada por meio de escores que variam 

de 0 à 4 e ao final são multiplicados por 2; sendo assim, um caso que finalizou com 

a inclinação incorreta do(s) dente(s) posterior(es) (FIGURA 18) não pontuará o 

escore zero. Os três grupos estudados apresentaram resíduos de má oclusão ao 

avaliar o componente posterior (TABELAS 25 e 26), tanto na fase T2 como na fase 

T3 e uma das características oclusais responsáveis pelo aumento da pontuação do 
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PAR nessas fases foi a observação de inadequadas inclinações das coroas dos 

dentes posteriores, como por exemplo, a figura 9. Compensar atresias maxilares ou 

descruzar dentes por meio de elásticos intermaxilares podem levar à resultados mais 

pobres pois dependem em grande parte da colaboração do paciente e além disso, 

uma inadequada inclinação ao final do tratamento leva à traumas de oclusão e 

conseqüentemente, ao aparecimento de recessões gengivais (FIGURA 26). Sendo 

assim, torna-se indispensável finalizar o tratamento com corretas inclinações dos 

dentes anteriores e posteriores. 

 

Extrações dos segundos pré-molares inferiores  

 

A realização de extrações de pré-molares parece não se relacionar com a 

porcentagem de redução do PAR e o PAR final (HOLMAN et al. 1998; O'BRIEN et 

al. 1995; VIG et al. 1998). Como o PAR não avalia os deslocamentos dentários dos 

dentes posteriores, especialmente os espaços remanescentes das extrações, pouco 

ou nenhum acréscimo pode ser feito ao valor do índice nos casos tratados com 

extrações. Entretanto, não se consideraram as indicações das extrações, se para a 

correção de apinhamentos acentuados ou grande discrepância cefalométrica. 

Freqüentemente, pacientes com biprotrusão dentária são tratados com extrações 

dos 4 pré-molares e, embora os resultados do tratamento ortodôntico demonstrem 

melhora marcante nas inclinações dentárias e estética facial, a redução do PAR 

pode ser discreta devido ao PAR inicial baixo (CHEW; SANDHAM 2000). 

Apesar de alguns pesquisadores considerarem o protocolo de extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e dos segundos pré-molares inferiores mais 

favorável no tratamento da Classe II com extrações dentárias (BENNETT; 

MCLAUGHLIN 1992; WERTZ 1975), Steyn, Du Preez e Harris (STEYN; DU PREEZ; 

HARRIS 1997) e Geron et al. (GERON et al. 2003) tenham demonstrado que a 

resistência dos segmentos posteriores após as extrações dos primeiros ou segundos 

pré-molares inferiores é similar, Richmond, Andrews e Roberts (RICHMOND; 

ANDREWS; ROBERTS 1993a) verificaram que o protocolo de extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e dos segundos pré-molares inferiores 

promoveram a maior porcentagem de redução do PAR. Os outros protocolos de 

extrações avaliados (extrações dos 2 primeiros pré-molares superiores, dos 4 
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primeiros pré-molares e dos 4 segundos pré-molares) apresentaram porcentagem de 

redução do PAR semelhante entre si.  

 

Má oclusão de Classe II, divisão 2  

 

Para a compatibilização entre os grupos com relação ao tipo de má oclusão 

de Classe II, divisão 1, foram excluídos os pacientes que apresentavam má oclusão 

de Classe II, divisão 2. A má oclusão de Classe II divisão 2, naturalmente apresenta-

se diferente da má oclusão de Classe II divisão 1 quanto à prevalência dessa má 

oclusão (ALMEIDA 1970; ERICKSON; GRAZIANO 1966; FREITAS et al. 2002; 

KRZYPOW et al. 1975), nas características esqueléticas, dentárias e tegumentares 

(BREZNIAK et al. 2002; KARLSEN 1994). Estudos prévios não levaram em 

consideração a compatibilidade do tipo da má oclusão de Classe II inicial (divisão 1 

ou divisão 2) (JANSON et al. 2007b; JANSON et al. 2004a), e portanto, apresentam 

resultados distintos em relação ao presente estudo. Sendo assim, especula-se que 

essa diferença deve-se ao tipo de má oclusão inicial, ao tratamento em uma fase no 

grupo 1, aos melhores resultados oclusais no grupo 3 e ao número de pacientes 

reduzidos adotados no presente estudo.  

 

 

6.2  COMPATIBILIDADE DOS GRUPOS 

 

Devido ao fato de o gênero feminino apresentar época de maturação mais 

precoce e ritmo de crescimento mais acelerado em relação ao gênero masculino, e 

por isso melhores respostas ao tratamento ortodôntico podem ocorrer em idade 

cronológica menor, os grupos deveriam ser proporcionais quanto a essa variável 

(Tabela 21) (HAGG; TARANGER 1982). Além disso, a quantidade de colaboração 

com o tratamento pode variar, com os pacientes do gênero masculino apresentando 

maior tempo de tratamento ou menores alterações oclusais (JOHN et al. 1994; 

SKIDMORE et al. 2006b).  

É de conhecimento a relação da experiência do operador com a quantidade 

de alterações oclusais promovida pelo tratamento (O'BRIEN; SHAW; ROBERTS 

1993). Quanto maior a experiência do operador ou o nível de supervisão do 



Discussão 

 

213 

profissional, maior a porcentagem de redução do PAR. No presente trabalho, os 

grupos não se encontravam compatibilizados quanto a essa variável.  Por outro lado, 

encontraram-se compatibilizados quanto ao tempo de tratamento e à alteração do 

PAR no pós-tratamento (PAR T3 – T2). A redução do PAR com o tratamento (PAR 

T2 – T1) não foi semelhante entre os grupos (Tabela 22), reafirmando mais uma vez 

que o grau de experiência exerce papel significante na qualidade dos resultados 

com o tratamento ortodôntico. Trabalhos que realizaram avaliações semelhantes não 

procederam dessa maneira (CAMARDELLA 2006; JANSON et al. 2007b; JANSON 

et al. 2004a; VALARELLI 2006). 

O valor médio do Little T1, para o grupo 3 foi diferente em relação aos grupos 1 

e 2; ou seja, o apinhamento ântero-inferior foi mais severo para esse grupo.  Esse 

resultado já era esperado pois um dos principais motivos para o planejamento com 

extrações de quatro pré-molares foi devido a quantidade de apinhamento inicial 

(ANDREWS 1975; BISHARA et al. 1997; FREITAS et al. 2004) (TABELA 24).   

Em relação à pontuação do índice PAR T1 (severidade inicial da má oclusão 

representada pelos cinco componentes do índice PAR), o grupo 1 foi compatível 

com o grupo 2; porém diferente do grupo 3.  No entanto, ao final do tratamento e no 

pós-tratamento, os grupos foram semelhantes quanto à avaliação da oclusão (PAR 

T2 e PAR T3) (TABELA 24).  .  

Muitos trabalhos observaram que a severidade da má oclusão se encontra 

relacionada com a quantidade de alterações oclusais e com o tempo de tratamento 

(BIRKELAND et al. 1997; DYKEN; SADOWSKY; HURST 2001; JOHN et al. 1994; 

JOHNSTON 2002; TAYLOR; KERR; MCCOLL 1996), no entanto, o presente 

trabalho não foi compatível em relação à esta variável, mas por outro lado, o tempo 

de tratamento, a alteração com o tratamento, a finalização ortodôntica, o tempo pós-

tratamento e principalmente, as alterações no período pós-tratamento, foram 

semelhantes nos grupos estudados. 

A relação da idade dos pacientes ao início do tratamento com a quantidade 

de alterações oclusais e o tempo de tratamento permanece sem consenso, sendo 

que Robb et al. (ROBB et al. 1998) não verificaram diferenças na redução do PAR e 

no tempo de tratamento entre adultos e adolescentes, enquanto Chew; Sandham 

(CHEW; SANDHAM 2000) encontraram o PAR final e o tempo de tratamento 

maiores em adultos. Popowich et al. (POPOWICH et al. 2005) verificaram que o 
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tempo de tratamento diminuiu com o aumento da idade em sua amostra; 

provavelmente devido a uma melhor conscientização em relação à colaboração do 

paciente. No presente estudo, o grupo tratado sem extrações poderia apresentar um 

tempo maior de tratamento, por outro lado, o tempo de tratamento apresentou-se 

semelhantes nos grupos estudados.  

Sabe-se que o tempo de tratamento da Classe II pode ser favorecido em 

pacientes em crescimento, devido à restrição do deslocamento anterior da maxila 

pelo uso do extrabucal aliada ao deslocamento anterior da mandíbula pelo seu 

crescimento normal (BISHARA 1998; CARTER 1987; CHUNG; WONG 2002; 

HENRIQUES 1993; KERR; HIRST 1987; MCNAMARA JR et al. 1985; SILVA FILHO 

2005). Sendo assim, houve o cuidado em compatibilizar a amostra em relação à 

idade inicial. 

 

 

6.3 A METODOLOGIA 

 

Embora o uso dos índices oclusais seja um método prático, válido e 

reproduzível para a avaliação dos resultados oclusais, outros fatores como a 

melhora no relacionamento esquelético e no perfil facial, autopercepção, a ausência 

de complicações iatrogênicas e cooperação do paciente deveriam ser incluídos 

(ABEI et al. 2004; AL YAMI et al. 1999; DEGUZMAN et al. 1995). Em artigo de 

revisão sobre os índices oclusais, Otuyemi e Jones (OTUYEMI; JONES 1995) 

expressaram que “a natureza multifatorial e multivariável da má oclusão faz qualquer 

classificação singular não somente difícil, mas também de valor limitado na 

avaliação dos componentes dentofaciais”. 

O índice PAR avalia exclusivamente o relacionamento estático da oclusão. 

Como foram investigados a avaliação do relacionamento oclusal antes, durante, ao 

final do tratamento e no pós-tratamento, o PAR satisfaz os propósitos do presente 

estudo com benefícios significantes. Além disso, o PAR é amplamente divulgado e 

pode ser encontrado em mais de 80 publicações científicas. 

Para o cálculo da redução do PAR foi considerada a quantidade de alteração 

do PAR (PAR T2 – T1), pelo valor do PAR inicial (PAR T1). Isso porque a 

possibilidade de alterações do PAR depende do seu valor inicial. Berg (1991) (BERG 
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1991) assemelhou a melhora na oclusão ortodôntica com a melhora na ortopedia em 

geral, no qual o grau de melhora das deficiências particulares do paciente é 

freqüentemente expressado como uma porcentagem do ideal. Expressar a melhora 

como uma porcentagem não é, portanto, raro para a ortodontia. 

Como todos os índices oclusais, o PAR possui limitações. Devido à sua 

popularidade, restrições quanto ao seu uso podem ser encontradas na literatura e 

algumas foram observadas no presente estudo. O alinhamento dos dentes 

posteriores, alterações nas dimensões dos arcos dentários, inclinações 

desfavoráveis dos incisivos, dentes posteriores impactados, agenesia de pré-

molares e espaços residuais das extrações não são avaliados pelo PAR 

(BIRKELAND et al. 1997; DANIELS; RICHMOND 2000; HINMAN 1996). 

Os sistemas de pesos do PAR para as diferentes más oclusões, 

preconizados por Hamdan e Rock (HAMDAN; ROCK 1999), não foram aplicados. 

Isso porque o sistema americano ou o britânico possuem maior popularidade, e 

assim permitem a comparação dos resultados do presente trabalho com a literatura. 

Em adição, o sistema de pesos britânico não foi considerado no presente estudo, em 

que o principal motivo para a sua exclusão se encontra no alto peso atribuído ao 

trespasse horizontal (AL YAMI et al. 1998; FOX 1993; HAMDAN; ROCK 1999; KERR 

et al. 1993; TURBILL et al. 1996). 

Acreditou-se também que a mesma severidade da má oclusão poderia 

existir na progressão da relação molar de Classe I para a de Classe II ou III 

completa. Dessa forma, a pontuação final do PAR, aumentava de acordo com a 

severidade da má oclusão, encontrada nos outros quatro componentes do PAR 

(trespasse horizontal, trespasse vertical, desvio das linhas médias dentárias e 

deslocamento ântero-superior). Por exemplo: Um caso com relação molar de Classe 

II completa e trespasse horizontal de 7 mm apresenta uma pontuação total maior 

que um caso trespasse horizontal normal, e apinhamento ântero-superior, pois o 

escore é multiplicado pelo peso um; enquanto que o trespasse horizontal é 

multiplicado pelo peso 5. Por outro lado, casos com dentes impactados em ambos 

os lados, mesmo multiplicando pelo peso um, o dente impactado tem o escore de 5. 

A grande vantagem deste índice é que os escores dos componentes individuais são 

atribuídos de maneira independente uns dos outros.  
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Para o PAR, a relação ântero-posterior dos segmentos posteriores é 

avaliada de acordo com a relação cúspide/embrasura, e por isso não existe 

diferença entre a relação molar de Classe I e as de Classe II e III completas. Esta 

forma de avaliação considera o término do tratamento em relação molar de Classe II 

ou III com extrações somente nos arcos superior e inferior e, sem perda de 

ancoragem.  

 

 

6.4  PRECISÃO DA METODOLOGIA 

 

A confiabilidade de um índice pode ser testada pelo cálculo do nível de 

comparabilidade entre os resultados obtidos tanto quando um índice é aplicado a 

uma amostra por diferentes examinadores ao mesmo tempo, ou pelo mesmo 

examinador em ocasiões diferentes (ROBERTS; RICHMOND 1997). No presente 

estudo, trinta e nove modelos de gesso selecionados aleatoriamente entre os 3 

grupos, ao início e final do tratamento, foram reavaliados pela mesma examinadora, 

aproximadamente 1 mês após a primeira medição. 

As medições dos componentes oclusais foram realizadas com o auxílio da 

régua PAR, de acordo com Richmond et al. (RICHMOND et al. 1992a), por uma 

examinadora previamente calibrada (RCFRCastro) com o índice oclusal utilizado. A 

descrição da reprodução das medidas sugere confiabilidade satisfatória do PAR. A 

medição dos deslocamentos dos pontos de contato entre os dentes anteriores e 

inferiores foram realizadas com auxílio de um paquímetro digital, com resolução de 

0,01 mm, de acordo com a maioria dos estudos que utilizam o índice de Little para 

quantificar o apinhamento ântero-inferior.  

Os erros sistemáticos ocorrem quando uma medida é freqüentemente sub, 

ou superestimada. De acordo com Houston (HOUSTON 1983), estes erros podem 

resultar de uma alteração na técnica de mensuração ou de uma tendenciosidade 

subconsciente do examinador em direcionar os resultados de acordo com as 

próprias expectativas. Contudo, nenhuma diferença significante foi encontrada na 

avaliação dos erros sistemáticos (Tabela 15). 

Os erros casuais não afetarão a média da amostra, mas geralmente 

aumenta a variância e, dessa forma, o desvio-padrão. Isto não invalidará os 
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resultados, mas tornarão uma diferença estatisticamente significante mais difícil de 

ser obtida. Os requerimentos para o tamanho da amostra serão maiores se a forma 

de medição oferecer baixa confiabilidade, do que se a forma de medição for mais 

acurada. Como os erros casuais para os índices oclusais empregados foram 

reduzidos, conclui-se que os desvios-padrão encontrados sejam realmente os 

reflexos da variabilidade dos grupos. 

 

 

6.5  OS RESULTADOS 

 

Teste de normalidade (Kolmogorov Smirnov)  
 

A quantidade de apinhamento ântero-inferior ao início do tratamento variou 

de 0 a 5,24 mm no grupo 1. Para uma melhor compreensão, dos 25 casos 

pertencentes a este grupo, 14 apresentaram alinhamento perfeito (Little T1 = 0), 7 

apresentaram apinhamento menor que 3mm (mínimo de 0,39 e máximo de 1,89) e 

apenas 4 pacientes apresentaram apinhamento inicial acima de 3 mm (mínimo 3,68 

e máximo 5,24). Pelo fato de o planejamento inicial do grupo 1 ser sem extrações, 

admitiu-se, em menor proporção tratar casos que ao início do tratamento 

apresentassem um apinhamento ântero-inferior moderado (< que 6 mm) (LITTLE 

1975). No grupo 3, dos vinte oito casos tratados, apenas dois pacientes não 

obtiveram a correção completa do alinhamento dos pontos de contato (Little T2 = 0) 

e, dessa forma, esse grupo, na fase final de tratamento, não apresentou distribuição 

normal, devido à estes 2 pacientes. No grupo 3, os valores do Little T2 foi diferente 

de zero para dois pacientes; ou seja, esses pacientes não alcançaram o alinhamento 

perfeito ao final do tratamento e desta forma, esta variável não apresentou 

distribuição normal. 

A variável Little T2 – T1 não apresentou distribuição normal (grupo 1) porque 

a quantidade de redução do apinhamento ântero-inferior durante o tratamento 

ocorreu de acordo com a severidade do apinhamento inicial (LITTLE T1), que variou 

de 0 à 5,24 mm. Além disso, dos 25 pacientes avaliados, 14 apresentavam 

alinhamento perfeito (LITTLE T1 = 0), 6 apresentavam apinhamento menor que 2mm 

e apenas 4 pacientes apresentavam apinhamento maior que 3 mm, porém menor 

que 6mm, ao início do tratamento.    
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Em relação à variável PAR T2 (no grupo 3), dos 28 pacientes avaliados, 21 

apresentavam oclusões aceitáveis (PAR final ≤ a 5) e 6 apresentavam resultados 

inadequados (Par T2 > 5); justificando assim, a falta de distribuição normal para 

esse grupo, ao final do tratamento.  

Das 56 variáveis estudadas, apenas 4 não apresentaram distribuição normal 

em toda a amostra. Sendo assim, a aplicação de testes paramétricos ocorreu na 

maior parte dos testes estatísticos do presente estudo (TABELA 16).  

 

Percentual de redução PAR (%PARred)  

 

Os grupos estudados demonstraram altos padrões de tratamento, com 

valores acima dos 65 ou 70% sugeridos por Deguzman et al. (DEGUZMAN et al 

1995) e Richmond et al. (RICHMOND et al 1992b), respectivamente.  

Ao compararem duas técnicas de aparelhos fixos, Buchanan, Russell e Clark 

(BUCHANAN, RUSSELL e CLARK 1996) verificaram valor médio de 74%, Holman et 

al. (HOLMAN et al 1998) encontraram 79.41% e 77.63% em casos tratados com e 

sem extrações, e Robb et al. (ROBB et al 1998) observaram valores de 84.5% e 

88.1% em adultos e adolescentes. Janson et al. (JANSON et al 2004a) verificaram 

valores da porcentagem de redução do IPT (Índice de Prioridade de Tratamento – 

Grainger 1969) de 90.94% e 76.03% no tratamento da Classe II completa tratada 

com extrações de 2 ou 4 pré-molares. As diferenças desses valores com o presente 

estudo, em relação ao grupo 2, podem ser atribuídas à heterogeneidade da amostra, 

pois os autores (JANSON et al 2004a) avaliaram casos de Classe II divisão 1 e 

divisão 2 e também, quanto ao número de pacientes avaliados.   

 
Eficiência do tratamento (PARef)  

 
Se a eficiência do tratamento encontra-se relacionada com a obtenção de 

melhores resultados oclusais em um menor tempo de tratamento possível, os grupos 

apresentaram-se eficientes, no tratamento da má oclusão de Classe II completa 

bilateral, divisão 1. Apesar de outros estudos terem encontrado resultados diferentes 

(JANSON et al. 2007b; JANSON et al. 2004a); especula-se que essa diferença seja 

devido ao número reduzido da amostra e pela exclusão dos casos de Classe II 

completa bilateral, divisão 2 como comentado acima. De acordo com a metodologia 
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e diante dos resultados obtidos, concluiu-se que a eficiência (PARef) e a 

estabilidade (PAR T3 – T2) do tratamento da Classe II completa bilateral, divisão 1 

apresentou-se semelhante, nos três grupos estudados. Vale lembrar que os 

pacientes do grupo 3 apresentavam um maior apinhamento ântero-superior ao início 

do tratamento, em relação aos grupos 1 e 2 (TABELAS 25 e 26). Sendo assim, 

especula-se que corrigir o apinhamento seja mais rápido do que corrigir o trespasse 

horizontal e que por esse motivo, o tempo de tratamento do grupo 3 foi semelhante 

aos outros 2 grupos estudados (Grupos 1 e 2), e dessa forma, diferindo-se dos 

recentes trabalhos realizados na Disciplina de Ortodontia, da Faculdade de 

Odontologia de Bauru (JANSON et al. 2007b; JANSON et al. 2004a). 

 
 

Oclusão Posterior  (TABELAS 25 e 26) 

 

As comparações intragrupos, pelos componentes do índice PAR (Fase T1) 

apresentam-se diferentes quanto ao deslocamento dos dentes ântero-superiores 

(DAS), ao comparar o grupo tratado com extrações de quatro pré-molares com o 

grupo tratado sem extrações (TABELA 25). Por outro lado, os grupos 2 e 3, foram 

estatisticamente semelhantes quanto à avaliação da severidade destes 

componentes, justificando assim, a maior tendenciosidade em escolher o protocolo 

de tratamento com extrações, nestes grupos (BAUMRIND et al. 1996b; BISHARA et 

al. 1995; BRUSOLA 1989; FOSTER 1975; SAIN 1973; SHEPARD 1969; STRANG 

1957; TULLEY; CAMPBELL 1965; VADEN 1991). Por outro lado, o grupo 3 

apresentou desvio das linhas médias dentárias (LM) diferente dos grupos 1 e 2. 

Apesar de estatisticamente semelhante quanto ao DAS (grupos 2 e 3), nota-se uma 

maior quantidade de apinhamento ântero-superior (Md = 8,5), o que pode ter levado 

à um maior desvio das LM nesse grupo. 

Ao final do tratamento, segundo as categorias do PAR final sugeridas por 

Richmond et al. (RICHMOND et al. 1992a), ambos os grupos apresentavam 

resultados oclusais refinados. Contudo, observou-se que os componentes 

individuais menos beneficiados com o tratamento foram a oclusão posterior como 

verificado em estudos prévios (AL YAMI et al. 1998; HOLMAN et al. 1998). Pela 

pontuação do PAR, relações de ½ ou ¾ de Classe II apresentam maior escore que a 

relação de Classe II completa. Por isso verificou-se uma “piora” da relação molar 
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quando medido pelo PAR. Vale ressaltar que muito dessa piora foi devido à perda 

de ancoragem durante o tratamento (FIGURAS 19-27), e/ou pela deficiência da 

correção no sentido transversal (FIGURAS 9 e 18). O sucesso do tratamento 

ortodôntico é freqüentemente comprometido pela perda de ancoragem 

(BONDEMARK; THORNÉUS 2005; GERON et al. 2003; MELSEN; BOSCH 1997; 

MELSEN; VERNA 1999; WEHRBEIN et al. 1996). Sabe-se, porém, que a tentativa 

de preservar a ancoragem por meio de reforços como a barra palatina, o botão de 

Nance e o AEB nem sempre é bem sucedida, seja pela reduzida eficácia desses 

aparelhos em resistir às forças ortodônticas, ou pela necessidade de colaboração do 

paciente (CREEKMORE; EKLUND 1983; GIANELLY, A.A. 1998; MCSHERRY; 

BRADLEY 2000; RICHMOND et al. 2001; RUNGE; MARTIN; BUKAI 1999). Para 

evitar o deslocamento das unidades de ancoragem durante a movimentação 

dentária é preciso que o sistema de ancoragem apresente uma resistência às forças 

ortodônticas que seja significantemente maior em relação àquela oferecida pelos 

dentes a serem movimentados (RENFROE 1956). Vale ressaltar que no grupo 

tratado com extrações dos primeiros pré-molares superiores (Grupo 2), a angulação 

incorreta dos molares superiores associado à perda de ancoragem durante a fase de 

retração, favoreceu para o aumento na pontuação do componente posterior do 

índice PAR (FIGURAS 22, 23 e 24). Quando o plano de tratamento conduz à 

manutenção do molar na posição inicial de Classe II, torna-se necessário 

individualizar o posicionamento dos molares superiores, pois a inclinação 

recomendada para o término do molar em Classe I, não são apropriados para a 

Classe II (BENNET; MCLAUGHLIN 1998; CAPELOZZA FILHO 1999; ZANELATO et 

al. 2008).  Para tanto, os molares superiores devem ser posicionados com o longo 

eixo da coroa clínica perpendicular ao plano oclusal; ou seja, zero graus (0°) de 

angulação. (Figuras 15, 16 e 17). Para se obter a angulação desejada, dobras de 

angulação deverão ser feitas nos arcos de finalização, ou variar levemente a posição 

das bandas dos molares superiores, assentando-as mais para gengival na área 

mesial, o que colocará a coroa em uma posição mais verticalizada (BENNET; 

MCLAUGHLIN 1998). 

Para uma melhor compreensão da alteração do componente 1 do índice 

PAR (oclusão posterior), ao final do tratamento e no pós-tratamento, segue abaixo 

alguns exemplos dos grupos estudados (FIGURAS 19-27).  
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FIGURA 19 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado sem extrações e ao término 
do tratamento, os caninos e molares encontram-se com 1/4 de Classe II; no 
entanto, 16,87 anos pós-tratamento a oclusão apresentou uma melhora, 
devido à relação de Classe I, de molar e de canino. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 20 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado sem extrações e ao término 
do tratamento, os caninos e molares encontram-se praticamente sem 
alterações, devido à não colaboração da paciente; no entanto, 12,44 anos 
pós-tratamento a oclusão apresentou-se estável. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado sem extrações e ao término 

do tratamento, os caninos e molares encontram-se “bem finalizados”. Nota-se 
estabilidade e uma leve acomodação da oclusão, 8,28 anos pós-tratamento, 
com a posição ideal da chave de molar e canino. 
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FIGURA 22 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado com extrações dos primeiros 
pré-molares superiores e ao término do tratamento, os caninos encontravam-
se em Classe I, porém, a angulação dos molares superiores apresenta-se 
inadequada ao final do tratamento.  Ressalta-se a estabilidade da oclusão 
11,32 anos pós-tratamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado com extrações dos primeiros 
pré-molares superiores, e ao término do tratamento, os caninos encontravam-
se em Classe I, porém, com inadequada angulação da coroa, compensando a 
perda de ancoragem dos molares superiores, ao final do tratamento. Sendo 
assim, 8,95 anos pós-tratamento, o paciente apresentou uma grande recidiva 
oclusal (caso completo - FIGURA 7). 

 
 
 

 

 

 

 

As limitações de um estudo retrospectivo são primariamente devidas à 

tendenciosidade que pode surgir de fatores que determinaram a inclusão  

FIGURA 24 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado com extrações dos primeiros 
pré-molares superiores e ao término do tratamento, os caninos encontravam-
se em Classe I, porém um pouco verticalizado e os molares apresentando 
uma relação “cúspide – ameia”. No entanto, 14,63 anos pós-tratamento, o 
paciente apresentou uma estabilidade da relação molar, porém com recidiva 
na inclinação dos dentes anteriores com a abertura do espaço da extração e 
aumento da sobremordida (caso completo – FIGURA 5). 

 

 

   

   

  



 

 



Discussão 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 – Caso de má oclusão Classe II completa , tratado com extrações dos primeiros 
pré-molares superiores e segundos pré-molares inferiores e, ao término do 
tratamento, os caninos encontram-se verticalizados e os molares em uma 
relação de ¼ de Classe II. Observa-se a estabilidade da oclusão, somado à 
uma melhora no assentamento do componente posterior, 11,37 anos pós-
tratamento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado com extrações dos primeiros 
pré-molares superiores e inferiores e, ao término do tratamento, os caninos e 
molares encontram-se em ½ Classe II. Nota-se a estabilidade “da má 
oclusão”, 14,59 anos pós-tratamento, e o aparecimento de recessões 
gengivais nos dentes posteriores, devido à inclinação inadequada ao final do 
tratamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 27 – Caso de má oclusão Classe II completa, tratado com extrações dos primeiros 

pré-molares superiores e inferiores, e ao término do tratamento, os caninos e 
molares encontram-se com relação de ¼ de Classe II. Ressalta-se a 
estabilidade da oclusão, 16,74 anos pós-tratamento. 
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Baseando-se na evidência dos casos acima (Figuras 19 – 27) e dos 

resultados apresentados no presente trabalho, recomenda-se um cuidado extra em 

relação à individualização da angulação dos molares superiores (Bennet, 1998; 

Capelozza Filho, 1999; Zanelato, 2008) e, em relação aos dispositivos de 

ancoragem (BONDEMARK; THORNÉUS 2005; GERON et al. 2003; MELSEN; 

BOSCH 1997; MELSEN; VERNA 1999; WEHRBEIN et al. 1996), desde o início do 

tratamento ortodôntico.  

 

Finalização ortodôntica x estabilidade  

 

A finalização ortodôntica não correlacionou-se com a estabilidade no período 

pós-tratamento (PAR T3 – T2), pois a quantidade de alteração ocorrida nesse 

período foi semelhante para os casos bem e mal finalizados (TABELA 23); portanto, 

o alcance de resultados oclusais “aceitáveis”, não asseguram estabilidade. Outros 

pesquisadores econtraram resultados semelhantes a esses (WOODS; LEE; 

CRAWFORD 2000; NEET; HUANG 2005; ORMISTON et al. 2005; FREITAS et al. 

2007). 

Vale ressaltar que nem a oclusão normal apresenta-se inalterada com o 

passar dos anos e o reconhecimento dessas alterações oclusais maturacionais 

normais (BUSCHANG; SHULMAN 2003; PROFFIT 2002; SINCLAIR; LITTLE 

1983,1985) trouxe menor frustração para os ortodontistas. Apesar do grupo bem 

finalizado apresentar-se numericamente semelhante ao grupo mal finalizado em 

relação às alterações ocorridas no período pós-tratamento (PAR T3 – T2), pois 

ambos recidivaram (Grupo bem finalizado: PAR T3 – T2= 3,42; Grupo mal finalizado: 

PAR T3 – T2= 4,18) observou-se, que essas mudanças foram proporcionais à 

finalização ortodôntica; ou seja, a recidiva ocorrida no grupo bem finalizado não 

ocorreu em extensão suficiente para igualar-se à oclusão dos casos mal finalizados, 

pois estes apresentam resíduos de má oclusão considerados em extensão 

inaceitável, desde o término do tratamento. Além disso, uma boa finalização 

ortodôntica (PAR ≤ 5) resultou melhores resultados oclusais e funcionais, tanto ao 

final do tratamento como no pós-tratamento. 

O alto valor no desvio-padrão dos grupos bem e mal finalizados indicam que 

enquanto alguns casos deterioram-se no pós-tratamento, outros mantiveram-se 
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estáveis. Outros trabalhos também apresentaram valores do desvio-padrão elevados 

para esta variável (FREITAS et al. 2007; NEET; HUANG 2005; ORMISTON et al. 

2005), concluindo que os casos bem tratados tendem a piorar e os casos mal 

finalizados tendem a melhorar. No entanto, o presente estudo não conclui com esta 

analogia, pois os grupos apresentaram alterações semelhantes no período pós-

tratamento (TABELA 24). Por outro lado, o presente estudo não tem como explicar, 

baseando-se em evidências científicas, o motivo pelo qual alguns casos melhoraram 

no pós-tratamento, enquanto outros pioraram ou mativeram-se estáveis (observar a 

tabela 17, pois o sinal negativo significa melhora da oclusão); desta forma, será 

necessário um estudo que leve em consideração o padrão e a direção de 

crescimento, avaliando principalmente durante o período T3 – T2, por meio da 

avaliação da sobreposição de traçados cefalométricos nas fases T1, T2 e T3. Sendo 

assim, especula-se que essas alterações ocorridas no período pós-tratamento 

devem-se ao crescimento ocorrido nesse período, pois a maioria dos pacientes 

ainda apresentavam potencial de crescimento ao término do tratamento ortodôntico 

(Fase T2) (TABELA 7).  

Em 2006, Araki (ARAKI 2006) avaliou a estabilidade da má oclusão de 

Classe II completa bilateral, nos casos tratados sem e com extrações dos primeiros 

pré-molares superiores, concluindo que não há diferença na estabilidade da 

correção das relações dentárias em ambos os grupos estudados, pois as alterações 

das variáveis dentoalveolares e esqueléticas estudadas não influenciaram na 

estabilidade das relações dentárias corrigidas. Utilizando a mesma amostra desse 

estudo (ARAKI 2006), porém avaliando somente a estabilidade oclusal, Camardella 

(CAMARDELLA 2006) chegou a um resultado semelhante, pois não houve diferença 

estatisticamente significante na estabilidade oclusal do tratamento ortodôntico da má 

oclusão de Classe II completa, realizado sem extrações e com extrações de dois 

pré-molares superiores. Portanto o término de tratamento com uma relação molar 

em Classe II ou Classe I apresenta estabilidade semelhante (ARAKI 2006; 

CAMARDELLA 2005). Lembrando que, assim como Camardella (CAMARDELLA 

2005), o objetivo do presente estudo foi avaliar a estabilidade oclusal da correção da 

má oclusão de Classe II. Respostas baseadas em evidências científicas para a 

avaliação da importância do crescimento em relação às alterações ocorridas no 

período pós-tratamento (T3 – T2), estarão presentes no próximo estudo, por meio da 
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avaliação da Telerradiografia em norma lateral, nas fases T1, T2 e T3, utilizando a 

amostra do presente estudo.  

 

Recidiva do apinhamento ântero-inferior  

 

“Os dentes se movimentam enquanto vivemos, assim como nosso cabelo 

muda de cor durante nossa vida” (PARKER 1989).  

O comentário realista de Parker (PARKER 1989), dito desde 1989, continua 

atual, pois apesar do surgimento de vários avanços tecnológicos na área da 

ortodontia, contra a natureza humana (maturação da face e da oclusão) pouco 

poderá ser feito (SINCLAIR 1985, 1983). Apesar de muitos esforços já terem sido 

despendidos para resolver, minimizar ou compreender a recidiva do apinhamento 

ântero-inferior, ainda não foi encontrada uma resposta definitiva. Alguma 

instabilidade pós-tratamento dos incisivos inferiores é inevitável (LITTLE 1990, 

1999), bem como o apinhamento associado com a idade (BUSCHANG; STROUD; 

ALEXANDER 2003; SINCLAIR 1985, 1983). Mas quanto de apinhamento pós-

tratamento deve ser esperado, mínimo, moderado ou severo?  

Os 3 grupos estudados foram estatisticamente semelhantes na avaliação da 

recidiva no período pós-tratamento (TABELAS 17 e 24); no entanto, os valores 

médios encontrados (LITTLE T3 – T2) não ultrapassaram os limites aceitáveis de 

3mm (LITTLE 1975). Por outro lado, ao avaliar os valores dos desvios-padrão 

(TABELA 17) observa-se que a recidiva do apinhamento ântero-inferior apresenta-se 

de forma imprevisível na fase T3, pois a posição dos incisivos inferiores variou de 

um alinhamento perfeito à severo de acordo com a variável LITTLE T3 – T2 (Grupo 

1: variou de 0 à 4,78mm; Grupo 2: de 0 à 6,95 mm; Grupo 3: de 0 à 9,89mm) 

(FIGURAS 28-32). Outros trabalhos que avaliaram as alterações no período pós-

contenção apresentam conclusões semelhantes (ARTUN et al. 1996; ERDINC et al. 

2006; KAHL-NIEKE et al. 1995; LITTLE 1999; LITTLE et al. 1990; LITTLE et al. 

1981; FREITAS et al 2007; CASTRO 2007). Vale lembrar que a média dos valores 

LITTLE T3 – T2 do presente estudo (TABELA 17), foi baseada nos 78 pacientes 

avaliados e que desses, 28 ainda se encontravam com contenção fixa no arco 

inferior, colada de canino a canino. Por esse motivo, ao avaliar as alterações 

ocorridas no período pós-tratamento nos 3 grupos estudados, a amostra foi dividida 
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em casos com e sem contenção fixa (3x3 inferior) na fase T3. No entanto, 

independente dessa divisão, ambos os grupos (com e sem 3x3 na fase T3) 

apresentaram resultados semelhantes pois não houve correlação entre o 

apinhamento inicial (LITTLE T1) com as alterações ocorridas no período pós-

tratamento (LITTLE T3 – T2) e nem em relação à recidiva do apinhamento ântero-

inferior (LITTLE T3 – T2) com a recidiva oclusal (PAR T3 – T2) (TABELA 29). 

Ressalta-se, que os 50 pacientes que não apresentavam 3x3 inferior na fase T3, 

possibilitou conclusões mais realistas em relação à recidiva do apinhamento ântero-

inferior, pois a manutenção da contenção permite que a distância intercanino não 

seja alterada. A ausência de correlação entre o Little T2 e o Little T3-T2 para esse 

grupo, deve-se ao fato de que nem todos os casos recidivaram no período pós-

contenção; confirmando assim, a característica imprevisível da posição dos incisivos 

inferiores após a remoção do 3x3 inferior. 

A justificativa pelo qual os testes de correlação foram também realizados 

para o grupo com contenção na fase T3 (n=28), foi devido à observação de alguns 

casos apresentarem a contenção colada, de canino a canino, de forma incorreta 

(FIGURAS 30 e 32). Entretanto, esses casos não afetaram os resultados desse 

grupo (sem 3x3), pois não houve correlação entre o LITTLE T2 com o LITTLE T3 – 

T2. Por outro lado, apesar dos resultados não serem significante estatisticamente, 

clinicamente podemos concluir que é indispensável que a colagem do 3x3 inferior 

seja realizada de forma correta (ao nível do ponto de contato e colada dente a 

dente), pois assim, os incisivos não ficariam livres para se movimentarem.  

Little (LITTLE 1975; LITTLE 1999) considerou que independente da etiologia 

da recidiva, a irregularidade dos incisivos inferiores é geralmente a precursora da 

recidiva do apinhamento superior, da sobremordida e da deterioração do tratamento. 

No afã de encontrar respostas para essas afirmações, o presente estudo verificou a 

correlação entre o posicionamento dos incisivos inferiores, com o trespasse 

horizontal (TH) e vertical (TV) na fase pós-tratamento (T3) porém, não foi encontrado 

correlação entre essas variáveis (TABELA 30). Sendo assim, concluiu-se que a 

posição dos dentes ântero-inferiores não se correlaciona com as alterações oclusais 

observadas na fase T3 (TABELA 30) e nem no período T3 – T2 (TABELA 29). 
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FIGURA 28 – Contenção colada corretamente, de canino a canino, ao término do 

tratamento. A sua remoção permite que os dentes ântero-inferiores fiquem 
vulneráveis às alterações maturacionais normais (BUSCHANG 2003; 
SINCLAIR 1983). 

 

 

 
FIGURA 29 – Contenção colada corretamente, de canino a canino, ao término do 

tratamento. Ressalta-se o alinhamento dos dentes ântero-inferiores devido 
à manutenção da contenção inferior, corretamente posicionada. 

 

 

 
FIGURA 30 – Contenção colada corretamente, de canino a canino, ao término do 

tratamento. No entanto, a re-colagem incorreta durante uma consulta de 
retorno no período pós-tratamento, possibilitou o deslocamento dos 
incisivos inferiores para vestibular.  
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FIGURA 31 – Contenção colada indevidamente, de canino a canino, ao término do 

tratamento. Nota-se no pós-tratamento, o deslocamento dos incisivos 
inferiores para vestibular.  

 

 

 

FIGURA 32 – Ausência de contenção ao final do tratamento. Ressalta-se que mesmo os 
casos que apresentavam alinhamento dos dentes ântero-inferiores ao início 
do tratamento, estão susceptíveis à alterações no pós-tratamento 
(BUSCHANG 2003; SINCLAIR 1983). 
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6.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Grande parte do tratamento ortodôntico ocorre por meio de compensações 

dentárias, pois as más oclusões, em sua maioria, apresentam um comprometimento 

esquelético envolvido. Sendo assim, o tratamento compensatório talvez seja o 

planejamento mais realizado no dia-a-dia clínico do ortodontista.  

A compensação dentária vem justamente para “mascarar” o erro 

esquelético, por meio da movimentação dentária compensatória. Ceylan, Yavuz e 

Arslan (CEYLAN; YAVUZ; ARSLAN 2003) definiram a compensação dentária como 

um mecanismo natural ou terapêutico que busca manter uma relação dentária 

interarcos normal a despeito das variações dos maxilares. Seguindo esse raciocínio, 

não somente “nós” realizamos a compensação dentária, como também, a própria 

natureza se encarrega de fazer diversos tipos de compensações. A primeira 

vantagem na correção desse processo de compensação, é a natureza agindo para 

realizar a compensação dentária como um mecanismo natural. Os processos 

naturais de crescimento dos maxilares vão sendo compensados juntamente aos 

dentes e à face do paciente, e a oclusão vai se mantendo ao longo do crescimento 

craniofacial. Casos onde o paciente apresenta uma discrepância mandibular, as 

vezes, pode não ficar tão evidente o trespasse horizontal porque ocorreu uma 

compensação dentária na relação molar e na região de incisivos, e isso pode ser 

observado em amostras com oclusões normais (KIM et al. 2005). Nesse trabalho 

(KIM et al. 2005), os autores concluíram que uma oclusão normal pode ser 

naturalmente estabelecida quando a discrepância esquelética é compensada pelo 

posicionamento dentário.   

Avaliando sob outra situação, se por alguma razão (hábitos, crescimento 

determinado geneticamente, ausência de equilíbrio muscular) a compensação 

dentária não ocorre, ou ocorre em um nível que não da para compensar 

naturalmente a discrepância esquelética que o paciente apresenta, surgirão então, 

as más oclusões. Essas apresentam uma forte influência da discrepância 

esquelética. Falando em especial da má oclusão de Classe II, grande parte  dos 

pacientes apresentam retrusão mandibular; ou seja, a retrusão da mandíbula se 

torna bastante associada ao desenvolvimento da Classe II (BACCETTI et al. 1997; 

BISHARA 1998; CARTER 1987; CHUNG; WONG 2002; HENRIQUES  et al. 1998; 
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KERR; HIRST 1987; KLOCKE et al. 2002; NGAN et al. 1997; ROTHSTEIN; PHAN 

2001; ROTHSTEIN; YOON-TARLIE 2000; SILVA FILHO 2005; VALE; MARTINS 

1987; YOU et al. 2001). Foi relatado não ser essa  a causa única, mas certamente 

favorece o surgimento e a manutenção da má oclusão de Classe II e se não for 

estabelecido um procedimento terapêutico, ela se manterá por toda vida. Quando a 

discrepância esquelética é mais severa, há uma tendência de a oclusão ficar mais 

severa também. 

A inclinação dos incisivos é essencial para alcançar a relação incisal normal 

e, conseqüentemente, com a correção dos trespasses horizontal e vertical, uma 

oclusão normal será restabelecida. Ishikawa (ISHIKAWA et al. 1999) avaliaram a 

movimentação dentoalveolar na relação dos maxilares e perceberam que a 

inclinação dos incisivos inferiores exerce um importante papel na correção dos 

trepasses horizontal e vertical em pacientes com discrepância esquelética. Para 

esses autores (ISHIKAWA et al. 1999), a inclinação do plano oclusal pouco 

influenciou na correção dos trespasses horizontal e vertical em relação à 

compensação observada na região dos incisivos. 

Consciente de que a má oclusão de Classe II apresenta um forte 

comprometimento esquelético, é óbvio que o ortodontista gostaria de resolver o 

problema esquelético, mas não é isso que acontece. De uma forma clássica, nós 

podemos falar que o tratamento das discrepâncias esqueléticas, quando o paciente 

está em crescimento, é considerado complexo quando é realizado com ortopedia 

(Funcional ou mecânica) e ortodontia, e é considerado compensatório quando 

realiza somente a ortodontia. Por outro lado, quando não há mais crescimento e o 

paciente é considerado adulto, o tratamento será complexo quando a discrepância 

dento - esquelética é tratada com ortodontia e cirurgia ortognática; ou então, um 

tratamento compensatório se for tratado somente com a ortodontia. 

A apresentação de resultados comparando protocolos de tratamento mais 

eficazes e estáveis apresentam um grande interesse clínico e científico. O presente 

estudo avaliou 3 distintos protocolos de tratamento para tratar a má oclusão de 

Classe II completa bilateral e, teoricamente, qualquer um desses protocolos servem 

para tratar a Classe II. O que poderia influenciar na escolha de um ou outro seria a 

avaliação da idade, queixa principal do paciente, a severidade do apinhamento 

ântero-inferior, discrepância cefalométrica, severidade do trespasse horizontal, 
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necessidade de colaboração do paciente e diante da avaliação destes subitens, o 

profissional já começa a definir o planejamento, com o objetivo de escolher o 

protocolo mais eficaz para controlar estes problemas, individualizando cada paciente 

a ser tratado. O ideal seria o profissional consultar o que já se encontra definido na 

literatura e adequar o que geralmente é melhor para o paciente.  

No presente estudo, a severidade inicial da relação molar, a idade inicial, o 

tempo de tratamento, os resultados oclusais ao final do tratamento, o tempo pós-

tratamento e a estabilidade pós-tratamento, foram semelhantes nos grupos 

estudados (PAR T3 - T2 / Tabela 24). Dessa forma, fica difícil o profissional decidir 

qual protocolo de tratamento seria melhor para o paciente, já que os três protocolos 

foram eficazes e apresentaram estabilidade semelhante. Sendo assim, extrapolar 

estes resultados para a clínica exige um bom senso de cada profissional ao realizar 

o planejamento inicial individualizado, pois a idade e a severidade da Classe II são 

variáveis que não podem ser controladas, porque são inerentes ao paciente e 

variam de  acordo com a época em que o paciente busca o ortodontista, para tratá-

lo. Então, o planejamento deve considerar a idade e a severidade da má oclusão e 

assim, o profissional define o tratamento mais eficaz, levando em consideração a 

relação custo-benefício.  

Tratar a má oclusão de Classe II completa, em pacientes adultos, leva o 

profissional a usar o seu bom senso e basear-se em evidências científicas, pois 

pouco ou nenhum crescimento mandibular poderá ser esperado. Outra situação que 

exige do profissional um grande discernimento, seria tratar jovens que, ao início do 

tratamento, demonstrem sinais de não-colaboração, pois essa situação oferece um 

prognóstico duvidoso. Nesses casos, pode-se empregar outros recursos clínicos, 

como o uso de aparelhos ortopédicos fixos (LIMA 2007; NEVES 2007, SIQUEIRA 

2007) no tratamento da Classe II sem extrações. Os aparelhos funcionais fixos são 

dispositivos adaptados juntamente ao aparelho fixo, na fase do arco retangular, e 

minimizam a necessidade de cooperação do paciente, encurtando o tempo de 

tratamento (KÜÇÜKKELES et al. 2007). Por outro lado, será necessário o uso dos 

elásticos de Classe II como contenção ativa, o que depende da colaboração do 

paciente. Dessa forma, nós não deveríamos nos sentir extremamente confiantes de 

que podemos resolver qualquer problema, mesmo sem a cooperação do paciente. 

Como no mercado foram lançados vários desses dispositivos ortopédicos fixos, a 
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escolha por um determinado protocolo de tratamento deve se basear no 

conhecimento dos efeitos esperados de cada terapia, bem como da correta 

indicação e das vantagens inerentes a cada tipo de aparelho. 

Ao escolher o tratamento com extrações, existe uma outra decisão a ser 

tomada: extrair somente no arcos superior ou extrair nos arcos superior e inferior? A 

decisão pelas extrações de pré-molares no arco inferior deve ser definida diante de 

um apinhamento ântero-inferior severo (acima de 6mm), pois os casos onde o 

apinhamento varia de suave a moderado (até 6mm) (LITTLE 1975) podem ser 

tratados somente com extrações no arco superior (ANDREWS 1975; JANSON et al. 

2004a). Além disso, a terapia por meio de desgastes interproximais, associada à 

desinclinação dos molares e pré-molares inferiores auxilia na correção de curva de 

Spee acentuada e na dissolução de apinhamentos suaves a moderados (4 a 6 

milímetros) (ZACHRISSON 2006). Independente da escolha do melhor protocolo, o 

profissional deve ter em mente que tratar uma severidade, como a do presente 

estudo, exige uma grande colaboração por parte do paciente para se alcançar uma  

finalização de excelência (PAR T2 = 0).  

O presente estudo apresentou resíduos de má oclusão de Classe II no 

componente posterior avaliado pelo índice PAR, esse resultado chama a atenção 

em estabelecer logo de início os dispositivos de ancoragem que lhe trarão melhores 

resultados oclusais para os casos que apresentam a severidade incial de Classe II 

completa, ao início do tratamento, pois a meta de todo tratamento ortodôntico é a 

excelência.  A amostra do presente estudo foram tratadas em uma época onde o uso 

dos miniimplantes ainda não era realizado como rotina no dia-a-dia dos consultórios 

e nem a literatura se encontrava embasada com pesquisas clínicas, como nos dias 

atuais. Dessa forma, se existe a chance de a excelência do tratamento ser 

alcançada, sem a necessidade de colaboração do paciente, seria sensato optar pelo 

recurso de ancoragem máxima, por meio dos miniimplantes (CHEN 1999; HUANG 

2005; ROBERTS 1996; ROBERTS 1994). Os miniimplantes representam um grande 

avanço na mecânica ortodôntica, pois possibilitam uma ancoragem ortodôntica 

totalmente rígida; simplificam a mecânica ortodôntica; dispensando os dispositivos 

intra e/ou extrabucais para controle da ancoragem; permitem a realização de 

movimentações dentárias difíceis de serem executadas com a mecânica 

convencional; tornam os objetivos do tratamento ortodôntico mais previsíveis; 
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diminuem a influência da cooperação do paciente sobre os resultados do tratamento 

e principalmente, diminuem o tempo e aumentam a eficiência do tratamento 

(MIYAZAKI 1998; OHNISHI et al. 2005; PAPADOPOULOS; TARAWNEH 2007; 

PARK; KWON 2004a; PARK; KWON; KWON 2004b; PARK et al. 2001; PARK et al. 

2003; PARK. et al. 2007; THIRUVENKATACHARI et al. 2006). Vale ressaltar que a 

possibilidade de previsão de resultados, favorece a não-frustração do profissional no 

seu dia-a-dia clínico.  

Sendo assim, para alcançar bons resultados, o profissional deve ser 

eficiente na escolha do tratamento mais eficaz. Um bom relacionamento profissional-

paciente, a informação ao paciente dos objetivos do tratamento, métodos e o seu 

papel para se obter um bom resultado, além de oferecer informações a respeito do 

uso do aparelho, podem aumentar potencialmente a colaboração do paciente 

(JOHNSON et al. 1998). 

Ao longo dos anos, o ortodontista pôde-se tornar excessivamente confiante 

em seu trabalho, tornando-se indiferente a alguns detalhes clínicos que separam o 

sucesso do insucesso, pois algumas falhas podem derivar de julgamentos clínicos 

indevidos. Estudando a estabilidade a longo prazo do tratamento da má oclusão de 

Classe II por meio do aparelho de Herbst, Hansen; Pancherz; Hägg (HANSEN; 

PANCHERZ; HÄGG 1991) observaram que quando a maxila e a mandíbula 

encontram-se bem relacionadas em uma relação estável de Classe I, a força do 

crescimento maxilar pode ser transmitida à mandíbula e vice-versa. Para tanto, 

torna-se fundamental finalizar o tratamento com a melhor intercuspidação possível 

(PANCHERZ; FACKEL 1990; PANCHERZ; HÄGG 1985), independente das 

alterações que podem vir a ocorrer, no período pós-tratamento.  

Uma pergunta final poderia ser realizada: como se encontra o grau de 

satisfação dos pacientes que apresentavam oclusões estáveis e não instáveis na 

consulta de retorno? A única queixa dos pacientes, quando presente, foi em relação 

à recidiva do apinhamento ântero-inferior e, apesar de o índice PAR americano 

(DEGUZMAN et al. 1995) não considerar o apinhamento ântero-inferior em sua 

pontuação, o presente estudo quantificou, pelo índice de Little, a insatisfação do 

paciente. Pelo fato de a autora do presente trabalho não ter realizado o controle 

(consulta de retorno) de todos os pacientes, especula-se que as expectativas dos 
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pacientes apresentavam-se diferentes em relação à pontuação do índice PAR no 

pós-tratamento.  

Os estudos longitudinais de oclusão normal esclarecem que, mesmo em 

indivíduos não tratados, a falta do alinhamento ântero-inferior pode ocorrer como 

parte do processo natural do envelhecimento maturacional da oclusão (BUSCHANG; 

SHULMAN 2003; PROFFIT 2002; SINCLAIR; LITTLE 1983/1985). Não é de hoje que 

essa preocupação prevalece; pois desde 1975, Little (LITTLE 1975) descreveu que 

os pacientes tendem a priorizar quase que exclusivamente o alinhamento dos seus 

incisivos e caninos. Sendo assim, será necessária uma conversa muito franca com o 

paciente, desde a apresentação do plano de tratamento, pois se ele almeja o 

alinhamento dos incisivos por toda vida, é imprescindível que esteja consciente do 

uso do 3x3 inferior por tempo indeterminado. 

Obter a documentação final dos pacientes deveria se tornar um hábito na 

vida diária de todo ortodontista clínico, pois somente por meio da avaliação criteriosa 

dos casos bem e mal finalizados será possível minimizar nossas deficiências e 

chegar à tão almejada excelência, na maior parte dos casos tratados. Somando a 

esse aprendizado, o ortodontista deveria também conferir se seu trabalho foi estável 

ou não, pois não há como se iludir se os modelos de gesso estão sobre a mesa.  

 

 

6.7 FUTUROS CAMINHOS A SEREM PERCORRIDOS, COM AUXÍLIO DA 

AMOSTRA DO PRESENTE ESTUDO 

 

1. Comparar as alterações do perfil facial nos três protocolos de tratamento das 

três fases estudadas. 

2. Comparar cefalometricamente as inclinações dentárias dos incisivos ao início, 

final e no pós-tratamento. 

3. Comparar em modelos e cefalometricamente as diferenças encontradas na 

Classe II completa bilateral, dentária e esquelética. 

4. Determinar um índice de satisfação do paciente com os resultados oclusais 

alcançados no pós-tratamento. 

5. Comparar a estabilidade da oclusão encontrada no presente estudo com 

amostras tratadas com ortopedia funcional fixa e o uso de miniimplantes. 
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6. Comparar a estabilidade oclusal da má oclusão de Classe I, com a má 

oclusão de Classe II completa bilateral, dentária, tratada com extrações dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores. 

 

 

 

 “Nunca ache que você não precisa aprender mais nada na Ortodontia, pois sempre 

haverá espaço para seu crescimento como ortodontista clínico” 

 
(Russell T. Kittleson)



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoonncclluussõõeess  
  
 
 

"A satisfação está no esforço e não apenas na realização final” 
 

(Mahatma Gandhi) 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a metodologia e evidência nos resultados apresentados, 

pode-se inferir que: 

 

� A hipótese nula foi aceita, pois a qualidade da finalização não influenciou 

na estabilidade oclusal do tratamento ortodôntico da má oclusão de Classe II, nos 

grupos estudados; no entanto, uma boa finalização ortodôntica resultou em 

melhores resultados oclusais e funcionais, nas fases T2 e T3.  

 

� A recidiva do apinhamento ântero-inferior não mostrou-se correlacionada 

com as alterações oclusais ocorridas no período pós-tratamento.  
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