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RESUMO 

 

 

PROPOSIÇÃO:  O objetivo deste trabalho foi descrever as alterações das dimensões 

dos arcos dentários e das inclinações dos incisivos produzidas pelo Sistema Damon, 

durante a fase de alinhamento e nivelamento. Outro objetivo foi verificar a correlação 

destas alterações com o padrão de crescimento dos indivíduos. MATERIAL E 

MÉTODOS: modelos de estudo, telerradiografias convencionais e telerradiografias 

reconstruídas a partir de tomografias computadorizadas cone-beam de 22 casos 

tratados com o bráquetes Damon 3MX™ foram avaliados durante a fase de 

alinhamento e nivelamento. Os modelos de estudo foram obtidos ao início do 

tratamento (T0), após a primeira troca de fio (T1) e na inserção do fio de aço 0,019” 

x 0,025” (T2). Foram verificados os comprimentos de arco e as dimensões 

transversais nas regiões de caninos, primeiros e segundos pré-molares e primeiros 

molares mensuradas a partir das pontas de cúspides e margens gengivais linguais 

dos dentes, a cada etapa. Nas telerradiografias foram verificadas as alterações das 

inclinações dos incisivos inferiores e superiores, bem como o padrão de crescimento 

dos indivíduos. RESULTADOS:  os comprimentos dos arcos e todas as distâncias 

transversais apresentaram aumentos significantes, com exceção da distância 

intercervical dos caninos superiores; houve aumento significante das inclinações 

vestibulares dos incisivos superiores e inferiores; o padrão de crescimento dos 

pacientes apresentou correlação significante com os aumentos transversais na 

região de pré-molares inferiores. CONCLUSÕES:  o alinhamento e nivelamento de 

casos tratados sem extrações com o uso do Sistema Damon resultou no aumento 

significante das dimensões dos arcos dentários e das inclinações dos incisivos para 

vestibular. 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Ortodontia. Bráquetes ortodônticos. Bráquetes Autoligáveis. 

Expansão dentoalveolar. 

  



 

 

 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Arch width and incisor torque changes produced by t he Damon System  

 

 

OBJECTIVE:  This study aimed to evaluate the dental arch widths and incisor torque 

changes produced by the Damon System during leveling and alignment. Other 

objective was to verify the correlation between these changes and the growth 

pattern. MATHERIAL AND METHODS:  study casts and lateral radiographs derived 

from cone-beam computed tomographies of 22 subjects treated with Damon 3MX™ 

brackets were evaluated. The study casts were obtained at the start of treatment 

(T0), the first archwire change (T1), and the placement of the final 0,019” x 0,025”-in 

archwire (T2). Arch depth and widths (intercanine, interpremolar and intermolar) were 

assessed at each stage. The incisor torques changes and the growth pattern were 

measured on the cephalometric records at T0 and T2. RESULTS:  There was 

significant increase of the arch depths and lateral expansion of the arches for all 

measures, except for the intercervical of maxillary canines. The maxillary and 

mandibular incisors were significantly tipped labially; the growth pattern showed 

significant correlation with the lateral increases in lower premolars region. 

CONCLUSIONS:  nonextraction cases treated with Damon System show significant 

increases in arch dimensions and incisors proclination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, podemos notar uma propagação de aparelhos autoligáveis 

que, segundo os idealizadores, quando associados aos fios superelásticos com 

formato mais expansivo, resultam em excelentes resultados com menor necessidade 

de extrações. Tais aparelhos, segundo os fabricantes, agem com uma força leve e 

contínua para movimentação dentária, gerando baixo atrito e resultando num menor 

tempo de tratamento. 

O Sistema Damon de bráquetes autoligáveis atribui ao uso de forças leves 

promovidas por seus fios superelásticos a capacidade de promover aumento 

transversal dos arcos dentários, com mínima protrusão dentária. Isto está associado 

à sua teoria de que forças biologicamente aceitáveis não se sobrepõem à 

musculatura, resultando num alinhamento do arco dentário pelo caminho de menor 

resistência, a região lateral posterior. Os músculos periorais como o orbicular da 

boca e mentual agiriam como uma placa lábio ativa minimizando o movimento 

anterior dos dentes (DAMON, 1998a). 

Atualmente, os fabricantes têm indicado em suas campanhas publicitárias a 

utilização de bráquetes autoligáveis, associados a fios ortodônticos de formato mais 

expansivo para qualquer tipo de má oclusão ou mesmo padrão facial do paciente 

(DAMON, 2004). Nos casos de apinhamento severo, o uso desse sistema resultaria 

numa expansão dos arcos, no aumento da inclinação vestibular dos incisivos, de 

forma a alinhar e nivelar todos os dentes, como consequência da falta de um 

diagnóstico e plano de tratamento adequados, gerando um prognóstico de 

estabilidade incerto (LENZA, 2008). 

O tratamento de dentes apinhados sem extrações mostra que a eliminação do 

apinhamento está significantemente relacionada a um aumento do perímetro do 

arco, avanço dos incisivos e aumento da distância transversal intermolares e inter 

pré-molares (WEINBERG; SADOWSKY, 1996). 

A fase de alinhamento e nivelamento dentário constitui a primeira etapa do 

tratamento ortodôntico, na qual ocorre a maior parte das alterações nas dimensões 

dos arcos dentários em casos tratados sem extrações. Especialmente nos casos de 
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má oclusão de Classe I de Angle, na qual existe harmonia entre as bases ósseas no 

sentido anteroposterior, apenas pequenas mudanças nas dimensões dos arcos 

ocorrem após a fase de alinhamento. 

Vista a escassez de estudos que elucidam as mudanças resultantes do 

tratamento com sistemas autoligáveis sem extrações e considerando que nenhum 

estudo averiguou as modificações geradas a cada fase do alinhamento com uso do 

Sistema Damon, este trabalho se propõe a descrever as alterações das dimensões 

transversais e dos comprimentos dos arcos dentários, promovidas a cada etapa do 

alinhamento, bem como as alterações das inclinações dos incisivos superiores e 

inferiores promovidas pelo alinhamento e nivelamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS 

 

Quando uma mecânica de deslize é realizada, a fricção gerada entre o 

bráquete e o fio resulta em maior efeito nas direções das forças aplicadas ao dente. 

Desta forma, deve-se saber qual a força de fricção, para que esta seja superada e 

se obtenha uma força ótima para o movimento dentário. Para o sucesso na 

aplicação de uma força ortodôntica ótima, muitas inovações têm sido realizadas nos 

designs dos bráquetes, ligas metálicas dos fios e biomecânica. As mudanças dos 

bráquetes foram, inicialmente, nos materiais de composição, largura (distância 

interbráquetes) e técnicas de ligação. Com o objetivo de superar as desvantagens 

da técnica de ligação convencional, surgiram os bráquetes autoligáveis (ARAÚJO, 

2008).   

Os bráquetes autoligáveis são aqueles que não necessitam de ligaduras, 

sejam elas elásticas ou metálicas, pois possuem um mecanismo que pode ser 

aberto ou fechado para prender o arco ao bráquete (HARRADINE, 2008). 

O primeiro bráquete autoligável descrito foi o Russel Lock, proposto por 

Stolzenberg, em 1935. Ele consistia de um mecanismo no qual um parafuso era 

responsável por manter o fio no interior da canaleta (HARRADINE, 2009). A partir 

disso, diversos designs foram patenteados, porém apenas uma minoria tornou-se 

disponível comercialmente. 

Fatores como facilidade de abertura e fechamento do dispositivo com o uso 

de forças leves, independentemente do fio e do material empregado; abertura 

inesperada da tampa, resultando em perda de controle do dente; quebra ou 

distorção do mecanismo de fechamento durante o período de tratamento, etc. 

fizeram com que essa inovação não se popularizasse. 

Somente desde a década de 1970, com o lançamento do Edgelock (Ormco 

Corporation), o primeiro a ser produzido em grande escala, outras marcas 

começaram a fabricar e comercializar seus bráquetes autoligáveis. Desde a virada 
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do século, o desenvolvimento destes acessórios evoluiu de forma acelerada, com 

visível aumento de sua utilização (HARRADINE, 2009). 

Estes bráquetes dividem-se em duas categorias de acordo com o mecanismo 

de fechamento da canaleta. Os ativos possuem um dispositivo que exerce pressão 

sobre o fio na canaleta do bráquete, para melhor controle de rotação e torque, 

enquanto os passivos normalmente possuem uma tampa que abre e fecha 

verticalmente de forma que não pressiona o arco contra a canaleta (CHEN et al., 

2010). Time 2, SPEED, In-Ovation R e Quick Bráquetes são exemplos de bráquetes 

ativos e Damon, Praxis Glide, Carrière LX, Vision LP e SmartClip são bráquetes 

passivos, apesar deste último ter aparência semelhante ao convencional e não 

possuir tampa. 

Vantagens associadas ao uso dos bráquetes autoligáveis envolvem menor 

atrito (KHAMBAY; MILLETT; MCHUGH, 2004; HENAO; KUSY, 2005), ligação 

completa e segura do arco (TALOUMIS et al., 1997) e menor tempo de cadeira 

devido a rapidez na ligação (BERGER; BYLOFF, 2001; HARRADINE, 2001). Quanto 

ao benefício de proporcionar melhor higiene oral ou menor acúmulo de placa, devido 

a não utilização de ligaduras elásticas (FORSBERG et al., 1991; PELLEGRINI et al., 

2009), há evidência que bráquetes com ligaduras metálicas e autoligáveis acumulam 

menos placa que os que possuem ligaduras elásticas (GARCEZ et al., 2011). Outros 

autores, entretanto, afirmam não haver diferença na colonização bacteriana nos 

dentes, independente do tipo de bráquete utilizado após um ano de tratamento 

(BUCK et al., 2011). 

Sugere-se que a utilização de bráquetes autoligáveis resulta num tratamento 

mais eficiente, pois ao apresentar menor atrito e garantir melhor encaixe do arco ao 

bráquete, imagina-se que o tratamento seja mais rápido. Esta eficiência também 

está associada à duração do tratamento e número de visitas, adicionados à redução 

do tempo de atendimento clínico (MAIJER; SMITH, 1990; BERGER; BYLOFF, 2001). 

Até o momento, não é possível mensurar as forças aplicadas por um aparelho 

ortodôntico fixo aos dentes in vivo (KRISHNAN; DAVIDOVITCH, 2006). Entretanto, 

dois modelos experimentais foram desenvolvidos utilizando transdutores mecânicos 

multi-axiais para medir forças tridimensionais e momentos. Tais dispositivos tem sido 

utilizados para simular tratamento ortodôntico de um arco dentário e quantificar os 
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efeitos de extrusão de um canino superior posicionado em infraoclusão (BADAWI et 

al., 2009) ou alinhando um arco dentário mandibular apinhado utilizando os fios 

0,014” ou 0,018” de CuNiTi, respectivamente (PANDIS; ELIADES; BOURAUEL, 

2009). 

No estudo de Badawi (2009), avaliou-se o efeito sobre o canino utilizando 

bráquetes do Sistema Damon, ligados passivamente e com adição de ligaduras 

elásticas. O modelo ligado passivamente produziu uma menor força extrusiva na 

posição mais distante do canino e uma curva de carga de deflexão relativamente 

plana. A adição de ligaduras elásticas resultou em maior carga de deflexão linear e 

maior força na posição de deslocamento máximo. As forças mesiodistais ou fricção e 

forças vestibulolinguais também foram maiores para todos os dentes quando da 

presença de ligaduras convencionais. Esta investigação sugere que este sistema de 

ligação passiva pode produzir forças menores, qualitativamente diferentes que as 

observadas na presença de ligaduras elásticas. 

No estudo de Pandis, Eliades e Bouraeul (2009), forças foram comparadas 

durante o alinhamento de um incisivo lateral inferior lingualizado, utilizando 

bráquetes Damon 2, In-Ovation e convencional Orthos. Os níveis de força 

encontrados também variaram entre os tipos de bráquetes, com heterogeneidade 

considerável dos valores obtidos. Surpreendentemente, os bráquetes de ligação 

passiva Damon 2 foram associados aos maiores níveis de força vestíbulo-lingual 

aplicada ao incisivo lateral em comparação ao bráquete de ligação convencional 

Orthos. Este resultado pode ser devido ao fato de no momento da amarração com 

ligaduras elásticas, estas se deslocam quando o fio se desencaixa da ranhura do 

bráquete, absorvendo parte da energia acumulada no arco. Como no bráquete 

Damon a tampa de fechamento da ranhura é rígida, toda a tensão acumulada no 

arco é aplicada ao dente. 

Outros estudos laboratoriais têm demonstrado resultados divergentes ao 

comparar níveis de força Sistema Damon e bráquetes convencionais durante o 

alinhamento. Um desses estudos utilizou um modelo composto por cinco dentes 

representando um hemiarco superior direito, para simular um caso de canino em 

infravestibuloversão e medir as forças liberadas durante o alinhamento (FRANCHI et 

al., 2009; BACCETTI et al., 2011). Em comparação aos outros tipos de bráquetes 
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autoligáveis passivos ou bráquetes convencionais com ligaduras de baixa fricção ou 

normais, os bráquetes Damon 3MX™ não atuaram quantitativamente de forma 

diferente. Demonstrou-se que em determinado arco e certo grau de irregularidade, a 

força residual aplicada ao dente é muitas vezes maior, particularmente em 

deslocamentos superiores a 3 mm. Entretanto, quando compararam níveis de força 

entre arcos superelásticos revestidos e não revestidos, usando bráquetes Damon 2 

e convencionais Orthos, demonstraram menores valores para o autoligável, 

principalmente em combinação com fios estéticos (ELAYYAN; SILIKAS; BEARN, 

2010). 

Pandis, Polychronopoulou e Eliades (2007) compararam o Sistema Damon 

com o Microarch (Orthos) durante o alinhamento de apinhamento suave (índice de 

irregularidade de Little de 5,45) tratado sem extração. Apesar da sequência de arcos 

ter sido diferente entre os grupos, havia uma boa equivalência pré-tratamento. De 

forma geral, não houve diferença significante entre as médias de tempo para 

conclusão de alinhamento. Contudo, demonstrou-se alinhamento mais eficiente para 

o Sistema Damon, nos casos de apinhamento moderado (índice de irregularidade < 

5 mm). Para apinhamentos mais severos, não houve diferença significante entre os 

bráquetes. 

No estudo de Scott et al. (2008) comparou-se o bráquete Damon e o bráquete 

convencional Synthesis (Ormco) em casos com apinhamentos severos dos incisivos 

inferiores, com extração de primeiros pré-molares e sequência de fios utilizados no 

Sistema Damon. Não houve diferença significante nem no alinhamento inicial, nem 

no tempo necessário para concluir o alinhamento. A única influência significante na 

taxa de movimentação dentária foi a quantidade de apinhamento inicial, pois os mais 

apinhados se moveram mais rápido, sendo o tipo de aparelho irrelevante. 

Em um modelo de estudo split-mouth, os bráquetes Damon 2 foram 

comparados aos bráquetes Victory MBT em indivíduos com apinhamento bastante 

suave (índice de irregularidade em torno de 2 mm), encontrando uma significante 

redução no índice de irregularidade no lado dos bráquetes convencionais durante as 

duas primeiras trocas de fios, em 10 e 20 semanas. Entretanto, os autores acreditam 

que a presença de ligaduras elásticas em uma metade do arco dental, inibe o livre 
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deslizamento do Sistema Damon na outra metade, reduzindo sua efetividade 

durante o alinhamento inicial (MILES; WEYANT; RUSTVELD, 2006). 

 

 

2.2 SISTEMA DAMON 

 

Desde a concepção do primeiro bráquete autoligável, muitas limitações 

técnicas foram superadas e atualmente o ortodontista pode contar com uma 

variedade de marcas e desenhos. Dentre as opções disponíveis, o Sistema Damon 

é um dos mais conhecidos e utilizados. 

O primeiro bráquete idealizado por Dwight Damon foi lançado em 1996, o 

Damon SL, pela ‘A’ Company. Este bráquete possuía dois grandes problemas: 

abertura espontânea e muitas quebras. O acessório foi aprimorado, levando ao 

desenvolvimento do Damon 2, lançado em 2000 pela Ormco Corporation. Com o 

Damon 2, as quebras da tampa de fechamento foram praticamente resolvidas e a 

ocorrência de abertura espontânea foi eliminada. Apesar da grande melhoria, o 

problema passou a ser a dificuldade de abrir e fechar o acessório. O Damon 3™ 

surgiu em 2004, como um bráquete semiestético com bastante facilidade no 

mecanismo de abertura e fechamento, entretanto, apresentava falhas de colagem e 

quebras entre a parte metálica e a estética. 

A versão seguinte foi o Damon 3MX™ (Figura 1), totalmente metálico, que 

ficou disponível em 2005. Este conta com slot vertical para instalação de ganchos 

removíveis e outros dispositivos auxiliares. Posteriormente, disponibilizou-se a 

versão Damon Q™, de tamanho e perfil menores e dois slots auxiliares (horizontal e 

vertical). A última variação foi o Damon Clear™, totalmente estético, feito de alumina 

policristalina. 
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Fonte: Ormco – Orthodontic Products Catalog. Disponível em: 

 <http://www.ormco.com/downloads/ormco-productcatalog-2012.pdf> 
Acesso em: 27 nov 2012. 

 
Figura 1 -  Bráquete Damon 3MX™ 

 

 

O bráquete Damon possui canaleta com dimensão 0,022” x 0,028”, de forma 

que para alguns autores, uma maior eficiência na mecânica de deslize pode ser 

alcançada, pois há uma menor deflexão dos arcos e há um maior controle e 

estabilidade devido a possibilidade de uso de fios de maior calibre (RINCHUSE; 

KAPUR-WADHWA, 2007; SHERIDAN, 2009). Uma vantagem do sistema é a 

variedade nas opções de torque, o bráquete Damon 3MX™, por exemplo, tem a 

prescrição com “super” torque de +17º, a prescrição padrão com torque de +12º e a 

prescrição com baixo torque de +7º para os incisivos centrais superiores. Estas 

opções de prescrições são disponíveis para os incisivos e caninos superiores e 

inferiores.  

A atual disponibilidade de quatro tipos diferentes de bráquetes e a utilização 

de um sistema passivo associado a fios de alta tecnologia tornam o Sistema Damon 

uma escolha bastante atraente (WRIGHT et al., 2011). Este aparelho foi introduzido 

como parte de uma modalidade específica de tratamento, a Filosofia Damon. 

Seu idealizador desenvolveu uma teoria que enfatizava a importância do 

menor atrito e do uso de forças leves. Sua filosofia afirmava que o uso forças leves e 

contínuas produziriam resultados biologicamente estáveis (DAMON, 1998b, 1998a). 
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A Filosofia Damon está baseada no conceito de gerar forças míninas 

necessárias para iniciar o movimento dentário. Isto é obtido pela associação de um 

sistema passivo de ligação e fios superelásticos de níquel-titânio. Acredita-se que 

esta condição de forças leves em ambiente de baixo atrito, resulte em eficiência do 

movimento dentário por garantir que os dentes se mantenham numa “zona de força 

ótima” durante o tratamento. 

Teoricamente, mantendo os dentes dentro desta “zona de força ótima”, ocorre 

uma adaptação fisiológica, na qual o periodonto e os músculos orofaciais não são 

dominados pela força ortodôntica, permitindo que o osso alveolar e tecidos 

conjuntivos associados se movam com os dentes (ORMCO). 

O Sistema Damon sugere que as forças utilizadas são leves e os lábios são 

capazes de manter a posição dos incisivos inferiores, permitindo que o alinhamento 

ocorra sem movimento vestibular destes dentes. Em contraste, desenvolvimento 

transversal do arco pode ser obtido, enquanto mantém os dentes centralizados no 

osso, resultando numa forma de arco mais larga em equilíbrio com língua e 

bochechas (DAMON, 2004). As grandes vantagens atribuídas pelo fabricante a esta 

filosofia de tratamento incluem menor tempo de tratamento, menor número de 

visitas, maior conforto para os pacientes, excelentes resultados e aumento na 

dimensão transversal do arco com menos extrações e menor dependência de 

procedimentos como expansão rápida da maxila e expansão cirurgicamente 

assistida (http://www.ormco.com/index/damon-aboutthesystem-advantages-

fewerextractions-2). 

De acordo com o fabricante, o diferencial do Sistema Damon é a combinação 

do uso de bráquetes autoligáveis passivos e fios de alta tecnologia. A sequência de 

instalação dos arcos deve ser de tal forma que mantem os dentes na “zona de força 

ótima”, durante cada uma das quatro fases do tratamento. 

Na fase inicial, são utilizados fios redondos selecionados de forma a 

minimizar o contato entre estes e as paredes do slot. Esta condição permite que 

ocorra o deslizamento dos dentes e bráquetes ao longo dos fios logo que se inicia o 

alinhamento e nivelamento. A intenção inicial proposta pelo sistema é aplicar apenas 

a força necessária para estimular a atividade celular, sem que ocorra o colabamento 

dos vasos sanguíneos do ligamento periodontal. Se houver restrição do suprimento 
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sanguíneo no periodonto, há formação de áreas hialinas avasculares que aumentam 

a dor do paciente e dificultam a movimentação dentária (DAMON, 1998b). 

 

 

2.3 SISTEMA DAMON E PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

 

O fabricante propõe uma sequência de arcos que deve ser cuidadosamente 

seguida para que as forças aplicadas se mantenham dentro da “zona de força ótima” 

durante cada uma das quatro fases do tratamento. Ressalta-se que a resposta 

individual dos pacientes pode variar e ser influenciada pela idade, gênero, 

colaboração do paciente, etc (DAMON; BAGDEN). A seguir está descrita a 

sequência de fios indicadas na página da internet da Ormco Corporation e no guia 

rápido também disponível na página. 

Na Fase 1, são utilizados fios redondos para minimizar a fricção entre o “tubo” 

do bráquete e o arco. Esta etapa não tem como finalidade corrigir todas as rotações, 

mas alinhar os dentes e os slots apenas o suficiente para a segunda fase. A duração 

desta fase é de 10 a 20 semanas, com intervalo de 10 semanas entre as consultas. 

O fio inicial é o 0,014” Damon Copper Ni-Ti ou o 0,013” Damon Copper Ni-Ti, em 

casos de apinhamentos muito severos. Ocasionalmente, utiliza-se o 0,016 Ni-Ti 

como segundo fio nos casos de apinhamento severo em adultos, que ainda não 

estão prontos para a segunda fase. Todos os dentes são envolvidos, com exceção 

dos segundos molares, pois devido à grande distância interbráquetes entre os 

primeiros e segundos molares, o fio pode escapar dos tubos dos segundos molares.   

Na Fase 2, considerada o “coração e a alma” do sistema, inicia-se a 

expressão dos torques e angulações, controle de rotação, prossegue com o 

desenvolvimento da forma do arco, consolida o espaço na região anterior do arco e 

prepara para a terceira fase do tratamento. Instala-se o fio retangular 0,014” x 0,025” 

Damon Copper Ni-Ti (10 a 20 semanas, com intervalo de 8 semanas entre as 

consultas) e em seguida o 0,018” x 0,025” Damon Copper Ni-Ti, quando expressão 

adicional de torque é necessária (4 a 6 semanas, com intervalo de 6 semanas entre 

as consultas). Esta etapa funciona como uma preparação para a inserção dos fios 

mais pesados da próxima fase. Em casos de Classe II Divisão 2, indica-se a 

instalação dos fios 0,017” x 0,025” Damon Ni-Ti ou 0,019” x 0,025” Damon Ni-Ti com 
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torque anterior de 20º e curva reversa. Nos casos de mordida profunda, nos quais 

apenas intrusão é necessária, são utilizados os mesmos fios sem o torque anterior. 

Todos os bráquetes devem estar corretamente posicionados antes do 

prosseguimento para a Fase 3. 

A Fase 3 é considerada a fase de trabalho do tratamento, pois inclui 

fechamento de espaço posterior, correção da relação dentária anteroposterior e 

ajuste de discrepâncias vestibulolinguais. A duração é de 20 a 30 semanas, com 

intervalo de 6 semanas entre as consultas. Emprega-se o fio de aço 0,019” x 0,025”  

diagramado de acordo com a forma de arco obtida na fase anterior. O fio de aço 

0,016” x 0,025” é frequentemente utilizado nos arcos inferiores quando já existe um 

bom acabamento e todos os torques estão aceitáveis. 

A Fase 4 é a da finalização. Nesta etapa de detalhamento, se os ajustes 

necessários forem pequenos, o arco da fase anterior pode ser utilizado. Entretanto, 

se houver necessidade de dobras moderadas e torques, recomenda-se uso de fios 

de titânio-molibdênio (TMA), pois é mais confortável para o paciente e sua 

manipulação mais fácil para o profissional. Esta fase tem duração média de 10 

semanas, com intervalo de 4 semanas entre as consultas. 

Os fios do Sistema Damon apresentam um formato desenvolvido por Dwight 

Damon após estudar sete mil fotografias de sorrisos excepcionais (Figura 2). O 

idealizador acredita que um ótimo sorriso é exemplificado pelos seis dentes 

anteriores bem posicionados, numa forma de arco que exibe os pré-molares e a face 

mesiovestibular dos primeiros molares, numa visão anterior. Esta forma de arco, 

segundo Damon, previne a “síndrome do canto escuro” na região posterior da boca. 

Para ele, a forma do arco dentário deve funcionar de modo coerente com princípios 

gnatológicos e após avaliar centenas de pacientes, com modelos, tomografias e 

radiografias, lhe pareceu que esta forma de arco melhora a função dental (Ormco – 

Orthodontic Products Catalog 2012).  
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Fonte: Ormco – Orthodontic Products Catalog 2012. Disponível em: 

 <http://www.ormco.com/downloads/ormco-productcatalog-2012.pdf> 
Acesso em: 27 nov. 2012. 

 
Figura 2 -  Formato dos arcos utilizados no Sistema Damon 

 

 

Os fios do Sistema Damon incluem arcos de Copper Ni-Ti, Ni-Ti pré-

torqueados, Ni-Ti com curva reversa, TMA de baixo atrito e aço inox, variando 

espessuras e diagramas. 

 

 

2.4 ALTERAÇÕES DOS ARCOS DENTÁRIOS RESULTANTES DE 

TRATAMENTOS SEM EXTRAÇÕES COM USO DE BRÁQUETES 

CONVENCIONAIS E ESTABILIDADE 

 

As extrações dentárias em Ortodontia são um assunto polêmico e antigo, pois 

já no século XX, Angle defendia o “full complement of teeth”, ressaltando que para 

uma boa oclusão seria necessária a presença de todos os dentes. Tweed, um dos 

alunos da escola de Angle, que durante muitos anos seguiu os conceitos de seu 

professor, revolucionou a Ortodontia com extrações dentárias tendo como objetivos 

a estética, a função, a saúde e a estabilidade (TWEED, 1944; ASBELL, 1990). 

Nessa busca por estabilidade e finalizações que se encontrassem dentro de 

valores normativos, por muitos anos as extrações dentárias foram realizadas como 
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procedimento de rotina na Ortodontia. Somente eram levados em consideração os 

valores cefalométricos em detrimento de uma análise facial. 

Com a maior exigência estética da população, várias investigações passaram 

a ser realizadas com o intuito de verificar o impacto que as extrações poderiam 

causar à face dos pacientes. Percebeu-se que as extrações, em alguns casos, 

poderiam prejudicar a estética facial dos pacientes e desta forma, uma análise mais 

detalhada, envolvendo face e má oclusão dentária, passou a ser realizada pelos 

profissionais antes da decisão pelas extrações. Isto fez com que o número de 

tratamentos com extrações reduzisse consideravelmente. 

Muitos estudos passaram a ser realizados na intenção de desvendar quais as 

alterações da forma dos arcos dentários são resultantes de uma terapia sem 

extrações e qual a estabilidade de tais alterações. 

Para verificar a estabilidade em longo prazo do tratamento ortodôntico sem 

extrações, as alterações esqueléticas e dentárias ocorridas no período pós-

tratamento foram quantificadas. Telerradiografias em norma lateral e modelos de 

gesso de 28 casos (14 Classe I e 14 Classe II Divisão 1) foram avaliados ao início, 

ao final e após um período mínimo de 3 anos pós-contenção. Sete variáveis foram 

mensuradas nos modelos inferiores com o auxílio de um paquímetro: distâncias 

intercaninos e intermolares, comprimento de arco, trespasses horizontal e vertical, 

índice de irregularidade de Little e dimensões dos incisivos. Houve aumento não 

significante no comprimento de arco durante o tratamento, porém no período pós-

tratamento, esta variável diminuiu de forma estatisticamente significante em 96% 

dos casos. 68% dos casos mostraram aumento não significante na distância 

intercaninos durante o tratamento e no período pós-contenção, 89% dos casos 

apresentaram constrição, sendo que dos casos em houve aumento desta variável, 

96% apresentou diminuição. Para a distância intermolares, houve aumento não 

significante em 71% dos casos durante o tratamento e diminuição em 60% dos 

casos no período pós-contenção, sendo que dos casos expandidos, 75% apresentou 

diminuição após a remoção da contenção. Os trespasses horizontal e vertical 

diminuíram de forma significante com o tratamento e se mantiveram estáveis quando 

observados no período pós-contenção. O tratamento diminuiu significantemente o 

índice de irregularidade Little, porém no período pós-contenção, um aumento 
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significante foi observado. 28% dos casos apresentou dimensões dentárias fora da 

média, contudo uma grande quantidade de variação foi encontrada no índice de 

medidas e não foi possível detectar correlação com o índice de irregularidade pré-

tratamento e pós-contenção (GLENN; SINCLAIR; ALEXANDER, 1987). 

Vinte e dois casos tratados sem extrações tiveram seus modelos de gesso 

avaliados em três fases: pré-tratamento, pós-tratamento e pós-contenção mínima de 

5 anos. Ao início do tratamento, a média do overjet era de 5,9 mm, do overbite de 

4,5 mm e do índice de irregularidade era de 8,0 mm para o arco superior e 5,2 para 

o inferior. Todas as variáveis apresentaram alterações significantes com o 

tratamento, exceto os comprimentos de arco superior e inferior. Overjet e overbite 

diminuíram 3,9 mm e 1,9 mm, respectivamente. Os arcos dentários superior e 

inferior tiveram aumento transversal notável, sendo este aumento maior para o arco 

superior. O índice de irregularidade reduziu para 0,9 mm no arco superior e 1,0 mm 

no arco inferior. No período pós-contenção, todas as variáveis mostraram algum 

grau de recidiva, exceto as distâncias transversais de caninos e primeiros e 

segundos pré-molares superiores (SADOWSKY et al., 1994). 

Foi verificado se fatores como a condição pré-tratamento, tipo de tratamento e 

alinhamento no pós-tratamento poderiam influenciar nas alterações transversais dos 

arcos dentários no período pós-contenção. Modelos de gesso de 226 indivíduos, 

portadores de más oclusões de Classes I, II e III, foram avaliados no pré-tratamento, 

ao final do tratamento e aproximadamente 10 anos pós-contenção. Mediu-se as 

distâncias intercaninos e intermolares, comprimento de arco, índice de 

irregularidade, apinhamento, trespasses horizontal e vertical, relação de molar e de 

canino e soma mesiodistal dos incisivos. Os indivíduos foram divididos em dois 

grupos: o grupo estável, no qual a diminuição transversal do arco dentário foi menor 

que 2 mm na região anterior, e o grupo não estável, nos qual a diminuição na região 

anterior foi de 2 mm ou mais. No período pós-contenção, 13,8% da amostra 

apresentou uma constrição da largura anterior do arco dentário superior de 2 mm ou 

mais. Em 86,2% dos casos, a largura do arco dentário diminuiu menos que 2 mm. A 

distância intercaninos inferior diminuiu mais que 2 mm em 23,9% dos casos e em 

76,1 % esta constrição foi menor que 2 mm. Na região posterior, uma diminuição de 

2,5 mm ou mais na largura dos arcos dentários foi encontrada em 25,8% no arco 

superior e em 19% no arco inferior. Quando a amostra foi dividida em casos tratados 
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com e sem extrações, foi verificado que as dimensões dos arcos dentários 

aumentaram independentemente da terapia utilizada, com um aumento maior na 

distância intercaninos no grupo das extrações. No período pós-contenção, a 

diminuição da distância intercaninos foi significantemente maior no grupo tratado 

com extrações e a distância intermolares superior se manteve significantemente 

maior no grupo tratado sem extrações (KAHL-NIEKE; FISCHBACH; SCHWARZE, 

1996). 

Para avaliar os efeitos gerados pelo tratamento sem extração em indivíduos 

em crescimento, com má oclusão de Classe I com apinhamento, modelos de gesso 

foram examinados, de forma a descrever as mudanças ocorridas no arco dentário 

inferior independente da mecanoterapia utilizada. 15 indivíduos da amostra 

utilizaram aparelho extrabucal, dos quais 8 também fizeram uso de elásticos de 

Classe III ligando os tubos dos molares ao arco inferior na região dos incisivos, 16 

pacientes utilizaram expansores palatinos de vários tipos e apenas um paciente 

usou placa lábio ativa. Vários pacientes usaram mais de um dispositivo. Houve 

aumento significante para a largura dos arcos dentários na região de caninos, 

primeiros e segundos pré-molares e primeiros molares. A resolução do apinhamento 

mostrou correlação com o aumento do perímetro do arco, do comprimento do arco e 

das distâncias transversais dos primeiros e segundos pré-molares e primeiros 

molares, bem como com o movimento mesial e inclinação vestibular dos incisivos 

inferiores (WEINBERG; SADOWSKY, 1996). 

Para determinar se o tratamento com extração resulta no estreitamento dos 

arcos dentários, comparou-se as larguras dos arcos dentários na região anterior e 

posterior após tratamento com e sem extrações. Foram selecionados modelos de 

gessos de pacientes de diferentes más oclusões, e com o auxílio de um paquímetro 

mediu-se as larguras anterior e posterior a partir das superfícies mais vestibulares na 

região de caninos e molares. A porção mais larga na região posterior foi 

invariavelmente nos segundos molares. Ao início do tratamento, os grupos não 

diferiram estatisticamente e ao final do tratamento, as distâncias transversais 

também foram similares com uma exceção, a largura intercaninos no grupo tratado 

com extrações apresentou-se maior. Isto ocorreu pela movimentação destes dentes 

para o espaço da extração. A distância intermolares inferior dos dois grupos não se 

modificou de forma expressiva (GIANELLY, 2003).  
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As alterações transversais dos arcos dentários após o tratamento da má 

oclusão de Classe I foram comparadas entre indivíduos tratados com e sem 

extrações de primeiros pré-molares. As larguras intercaninos e intermolares foram 

medidas com uso de um paquímetro digital. As mensurações foram realizadas a 

partir da área mais externa da face vestibular dos caninos e molares, como descrito 

por Gianelly (2003). Os grupos não diferiam estatisticamente ao início do tratamento. 

Ao final do tratamento, as distâncias intercaninos superior e inferior aumentaram 

significantemente nos dois grupos. A diminuição da distância inter primeiros molares 

no grupo tratado com extrações e o aumento no grupo sem extrações ocorreram de 

formas significantes. Este estudo se diferencia do estudo proposto por Gianelly por 

selecionar apenas indivíduos com um tipo de má oclusão e medir a largura posterior 

na face vestibular dos primeiros molares e não na parte mais larga do arco dentário 

como um todo (AKSU; KOCADERELI, 2005). 

Para determinar as alterações pré e pós-tratamento das distâncias 

transversais dos arcos dentários nas regiões de caninos, pré-molares e molares, 

modelos de 84 indivíduos tratados com extração de primeiros pré-molares, sem 

extração e sem extração com expansão rápida da maxila foram avaliados. Para as 

três modalidades de tratamento, houve aumento na distância intercaninos no arco 

superior. Os grupos tratados sem extrações apresentaram considerável aumento na 

distância transversal nas regiões de pré-molares e molares do arco superior. No arco 

inferior, o grupo tratado sem extrações apresentou uma diminuição significante na 

distância intercaninos e um aumento também significante na distância inter primeiros 

pré-molares. Para as distâncias transversais de segundos pré-molares e molares 

inferiores, houve aumento nos grupos tratados sem extrações e diminuição no grupo 

tratado com extrações (ISIK et al., 2005).  

Com o propósito de avaliar a estabilidade da correção de apinhamento dos 

incisivos, avaliou-se as alterações cefalométricas e das dimensões dos arcos 

dentários ao início, ao final do tratamento e após um tempo pós-contenção. O 

estudo foi realizado em indivíduos tratados com e sem extrações de pré-molares. No 

grupo tratado sem extrações as distâncias intercaninos inferior e superior 

aumentaram significantemente durante o tratamento, porém no tempo pós-

tratamento a diminuição desta variável aconteceu em ambos os arcos, sendo 

significante apenas para o arco inferior. A distância inter pré-molares aumentou no 



Revisão de Literatura  41 

 

arco superior significantemente e levemente no inferior, diminuindo no tempo pós-

tratamento. Para a distância intermolares, houve um discreto aumento durante o 

tratamento e continuou a aumentar no tempo pós-tratamento (ERDINC; NANDA; 

ISIKSAL, 2006).  

Uma avaliação em longo prazo das dimensões transversais dos arcos 

dentários superiores foi realizada em pacientes tratados com e sem extrações de 

pré-molares, verificando possível correlação com a proporção do corredor bucal. De 

acordo com a metodologia utilizada, as dimensões transversais dos arcos dentários 

se mantiveram estáveis após a terapia com extrações e durante tempo de 

contenção. Aumentos significantes ocorreram em todas as medidas dos arcos 

dentários no grupo tratado sem extrações, após o tratamento. A largura do arco na 

região posterior diminuiu significantemente durante o período pós-tratamento. Foi 

possível concluir que tratamento com extrações não resulta num arco dentário mais 

estreito, enquanto que a terapia não extracionista expande levemente o arco 

dentário (AKYALCIN et al., 2011). 

 

 

2.5 ALTERAÇÕES DOS ARCOS DENTÁRIOS RESULTANTES DE 

TRATAMENTOS SEM EXTRAÇÕES COM USO DE BRÁQUETES AUTO LIGÁVEIS 

 

Com o objetivo de avaliar a duração da correção do apinhamento mandibular, 

comparando os bráquetes autoligáveis com os convencionais, acompanhando os 

efeitos dentários, foram selecionados 54 indivíduos tratados sem extrações e sem 

uso de dispositivos intra ou extrabucais. Os indivíduos foram aleatoriamente 

divididos em 2 grupos: um grupo foi tratado com o aparelho autoligável Damon 2 

(Ormco) e o outro grupo utilizou o bráquete convencional Microarch (GAC). 

Telerradiografias em norma lateral foram utilizadas para avaliar a alteração na 

posição dos incisivos inferiores, e medidas das distâncias transversais de caninos e 

molares foram realizadas nos modelos de estudo obtidos antes e após o 

alinhamento, para determinar as mudanças associadas a correção. Não houve 

diferença no tempo de correção do apinhamento para os dois grupos, porém para 

apinhamentos moderados, o bráquete autoligável teve uma correção 2,7 vezes mais 

rápida. Aumentos nas distâncias intercaninos e intermolares foram observados 
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independentemente do bráquete utilizado, porém o grupo tratado com bráquete 

autoligável apresentou um aumento da distância intermolares estatisticamente maior 

que o aumento apresentado pelo grupo que utilizou bráquetes convencionais. O 

alinhamento também provocou um aumento na inclinação dos incisivos para ambos 

os grupos, sem diferenças para este parâmetro (PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; 

ELIADES, 2007). 

Para avaliar as alterações das dimensões transversais dos arcos dentários 

superiores produzidas por bráquetes autoligáveis e convencionais, Tecco (2009) 

avaliou 40 casos tratados sem extrações, dos quais 20 utilizaram bráquetes pré-

ajustados com ligaduras convencionais Victory Series MBT (3M Unitek) e 20 fizeram 

uso de bráquetes autoligáveis (Ormco). A fase de alinhamento e nivelamento com 

fios redondos durou 6 meses e durante os outros 6 meses foram utilizados fios 

retangulares. As distâncias transversais de caninos, primeiros e segundos pré-

molares e molares superiores foram avaliadas nos modelos de gesso obtidos ao 

início do tratamento e após 12 meses de tratamento. Durante o tempo de tratamento 

avaliado, nos dois grupos foram observados aumentos significantes para todas as 

distâncias transversais verificadas, porém nenhuma diferença significante entre os 

grupos foi observada. 

Para comparar as alterações das dimensões dos arcos dentários e 

inclinações dos incisivos, resultantes de tratamentos sem extrações, 66 indivíduos 

foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um grupo tratado com bráquetes 

autoligáveis SmartClip (3M Unitek) e outro grupo tratado com bráquetes 

convencionais Victory (3M Unitek). Modelos e telerradiografias iniciais foram obtidos 

no período de até 30 dias após o início do tratamento (T1) e os registros finais foram 

realizados após a inserção dos fios de aço 0,019” x 0,025” (T2). Alterações na 

posição e inclinação dos incisivos foram avaliadas nas telerradiografias, e mudanças 

nas distâncias transversais de caninos, pré-molares e molares, bem como a 

correção do apinhamento foram verificadas nos modelos de estudo. Houve aumento 

para todas as distâncias transversais. O tipo de bráquete apresentou pouca 

influência na alteração da posição e inclinação dos incisivos e das distâncias 

transversais do arco dentário inferior, entretanto, o aparelho autoligável causou uma 

expansão maior na região de molares. Uma maior correção do apinhamento, 
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durante o período avaliado, resultou em maior avanço e inclinação dos incisivos 

(FLEMING et al., 2009). 

Com o propósito de investigar o resultado da correção do apinhamento 

inferior, 56 indivíduos foram divididos em dois grupos: um grupo foi tratado com 

bráquete autoligável Damon 2 (Ormco) e o outro utilizou bráquetes convencionais 

Microarch (GAC). Telerradiografias e modelos de estudos obtidos ao início e ao final 

do tratamento, nos quais foram verificadas as alterações na inclinação dos incisivos 

e das distâncias intercaninos e intermolares dos arcos dentários. O alinhamento 

resultou na vestibularização dos incisivos em ambos os grupos, sem diferença 

significante entre os grupos para esta variável. Houve aumento das distâncias 

transversais avaliadas nos dois grupos, porém o grupo do Damon apresentou um 

aumento maior na distância intermolares e a quantidade de apinhamento e a 

classificação de Angle não foram preditores significantes dessa variável no pós-

tratamento (PANDIS et al., 2010a). 

Para comparar a distância intermolares inferior ao final do alinhamento de 

arcos dentários inferiores, tratados sem extração com bráquetes autoligáveis e 

bráquetes convencionais, 50 adolescentes foram divididos em dois grupos: o 

primeiro utilizou bráquetes convencionais Microarch (GAC) prescrição Roth e o outro 

utilizou o bráquetes Damon 3MX™ (Ormco). Modelos de estudo foram feitos ao 

início do tratamento e quando o alinhamento era julgado estar completo, nos quais 

foram mensuradas cegamente as distâncias intermolares e intercaninos. Não foram 

encontradas diferenças significantes entre as distâncias intermolares e intercaninos 

entre os dois grupos. O tempo para o alinhamento também não diferiu entre os tipos 

de bráquetes, enquanto que a quantidade de apinhamento foi um fator preditivo do 

tempo necessário para se atingir o total alinhamento. O tipo de bráquetes, 

convencionais e autoligáveis, não aparenta ser determinante da distância 

intermolares em indivíduos tratados sem extrações quando a mesma sequência de 

fios é utilizada (PANDIS et al., 2011). 

Para verificar as alterações das dimensões transversais e do perímetro do 

arco superior produzidas pelos bráquetes autoligáveis Time 3 em comparação a 

técnica Ivisalign, 40 indivíduos divididos nas duas modalidades de tratamento foram 

avaliados ao início e ao final do tratamento. A amostra apresentava má oclusão de 
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Classe I com apinhamento moderado. Foram verificadas as medidas transversais de 

caninos, primeiros e segundos pré-molares e primeiros molares a partir das fossas 

oclusais e faces linguais dos dentes. No grupo do autoligável houve aumento 

significante nas distâncias transversais de caninos e pré-molares, enquanto que no 

grupo dos alinhadores houve aumento significante apenas para os segundos pré-

molares e molares nas distâncias interfossas. Diferenças significantes entre os 

grupos ocorreram somente na distância intercaninos, pois o aumento desta variável 

foi maior no grupo dos autoligável (PAVONI et al., 2011). 

  Para avaliar radiograficamente a alteração anteroposterior na posição e 

inclinação dos incisivos superiores e inferiores e examinar as alterações transversais 

dos arcos dentários ocasionadas pelo Sistema Damon, 27 indivíduos foram tratados 

com bráquetes Damon e 16 indivíduos com bráquetes convencionais. Modelos de 

gesso obtidos ao início e ao final do tratamento foram digitalizados para que 

mensurações das distâncias transversais e anteroposteriores dos arcos dentários, 

curva de Spee, comprimento do arco e discrepância de modelo pudessem ser 

realizadas. Telerradiografias iniciais e finais foram utilizadas para verificar a posição 

e inclinação dos incisivos. Houve aumento significante para todas as distâncias 

transversais dos arcos dentários para ambos os grupos, exceto para a distância 

intermolares dos primeiros molares superiores no grupo do aparelho convencional. 

Os incisivos inferiores sofreram avanço e vestibularização para os dois grupos, fato 

confirmado pelo aumento do comprimento do arco. Os incisivos superiores não 

foram protruídos e vestibularizados de forma significante no grupo do Damon, ao 

contrário do ocorrido no grupo com aparelho convencional. A única diferença entre 

os grupos foi a distância intermolares superior, a qual se apresentou 

significantemente maior no grupo Damon (VAJARIA et al., 2011). 

Com o propósito de avaliar o movimento transversal dos dentes e a 

remodelação o osso vestibular no arco dentário superior, resultante de tratamentos 

realizados com bráquetes autoligáveis passivos e ativos, 64 indivíduos com más 

oclusões de Classe I, II e III, foram aleatoriamente divididos para tratamentos com o 

bráquete passivo Damon 3 MX™ (Ormco) e com o bráquete ativo In-Ovation (GAC). 

Modelos digitais e tomografias computadorizadas foram obtidas antes e após o 

tratamento. A movimentação de caninos, pré-molares e molares e a remodelação do 

osso alveolar vestibular foram avaliadas. Foi observada expansão significante a 
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nível oclusal para todas as distâncias transversais verificadas em ambos os grupos, 

com exceção do aumento da distância intercaninos no grupo que utilizou o bráquete 

ativo. A expansão foi alcançada pela inclinação dos dentes e nenhuma diferença 

estatisticamente significante foi encontrada para a inclinação dos pré-molares entre 

os grupos do início para o fim do tratamento. A área de osso vestibular dos 

segundos pré-molares diminuiu 20% no grupo do Damon e 14% no grupo do In-

Ovation e apenas alguns indivíduos apresentaram expansão do processo alveolar 

(CATTANEO et al., 2011). 

Chen et al. (2010) realizou uma metanálise na qual foram incluídos sete 

estudos que investigaram a eficácia dos bráquetes autoligáveis quando comparados 

aos bráquetes convencionais. Os resultados estudados envolviam índices oclusais, 

dimensões dos arcos, e inclinação dos incisivos inferiores após a fase de 

alinhamento ou após o término do tratamento. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos observados para nenhuma categoria, exceto para 

mudança na proclinação dos incisivos. O bráquetes autoligáveis causaram uma 

proclinação dos incisivos inferiores 1,5º menor que os bráquetes convencionais.   

Considerando que os estudos presentes na literatura descrevem as 

alterações dos arcos dentários resultantes do tratamento com sistemas autoligáveis 

pré e pós-tratamento ou pré e pós-alinhamento, torna-se necessário estudar com 

mais detalhes quais as alterações ocorrem a cada fase do alinhamento com o uso 

do Sistema Damon, sendo isto o propósito deste estudo.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo se propôs a: 

 

• Avaliar as alterações das dimensões dos arcos dentários a cada fase do 

alinhamento e nivelamento;  

• Avaliar as alterações das inclinações dos incisivos superiores e inferiores 

resultantes do alinhamento e nivelamento; 

• Verificar correlação entre o apinhamento e curva de Spee iniciais e as 

alterações dos arcos dentários e das inclinações dos incisivos; 

• Verificar correlação entre o padrão de crescimento dos indivíduos tratados 

e as alterações dos arcos dentários e das inclinações dos incisivos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Material 

 

Após a aprovação deste estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (Protocolo do 

CEP nº 120/2011), foi iniciada a seleção da amostra. 

O tamanho da amostra foi determinado por meio do cálculo amostral, 

tomando como referência valores obtidos em estudo semelhante (VAJARIA et al., 

2011), no qual foram avaliadas as alterações das dimensões dos arcos dentários e 

do posicionamento dos incisivos. Como o foco deste estudo é a alteração das 

dimensões transversais, foi realizado o cálculo amostral para determinar quantos 

indivíduos seriam necessários para detectar uma alteração de 2 mm na distância 

transversal dos segundos pré-molares superiores entre o início do tratamento e final 

da fase de alinhamento, com desvio padrão de 3,19. O teste revelou que 22 

indivíduos seriam suficientes para detectar esta alteração. 

Este estudo foi realizado com modelos de gesso, telerradiografias iniciais e 

telerradiografias reconstruídas a partir de tomografias computadorizadas cone-beam 

tomadas ao início do tratamento e após a fase de alinhamento de 22 indivíduos com 

idade média de 14,52 (dp 1,10) anos, tratados com os bráquetes Damon 3MX™. Os 

indivíduos selecionados faziam parte de um estudo anterior que investigou as 

alterações nas tábuas ósseas vestibular e lingual após a fase de alinhamento com o 

uso do Sistema Damon. Para a seleção destes indivíduos, todos deveriam estar na 

dentadura permanente, com pelo menos os segundos molares inferiores 

erupcionados, apresentar má oclusão de Classe I ou de Classe II e apinhamento de 

moderado a severo. Foram excluídos os indivíduos que apresentassem agenesias, 

perdas dentárias, dentes inclusos, dentes supranumerários, doença periodontal, 

perda óssea vertical e horizontal e que tivessem sido submetidos a qualquer tipo de 

tratamento ortodôntico prévio. 

O tratamento ortodôntico realizado foi conduzido por alunos de mestrado e 

doutorado da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru. Todos 
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os indivíduos foram tratados sem extrações dentárias e nenhum outro dispositivo 

como aparelho extrabucal, propulsor mandibular, placa lábio ativa, elástico de 

Classe II e distalizador intrabucal foi utilizado associado ao Sistema Damon durante 

a fase de alinhamento e nivelamento. Foi inserido o fio 0,014” Damon Copper Ni-Ti 

na Fase 1, e na Fase 2 foram utilizados os fios 0,014” x 0,025”/0,018” x 0,025” 

Damon Copper Ni-Ti e 0,019” x 0,025” de aço. Para inserção do fio de aço 0,019” x 

0,025”, o diagrama foi feito individualmente tendo como referência o registro de 

mordida em cera 7, obtido após o alinhamento dos arcos dentários e coordenados a 

partir da linha média de cada paciente. O tempo de permanência de fio obedeceu o 

tempo mínimo preconizado pelo fabricante e variou de acordo com as características 

individuais de cada participante, como o apinhamento e o número de faltas ou 

quebras do aparelho. 

Foram adquiridos três pares de modelos de cada indivíduo, para verificar as 

alterações ocorridas nos arcos dentários: um ao início do tratamento (T0), um após a 

Fase 1 (T1) e outro após a Fase 2 (T2). Os indivíduos também foram submetidos a 

uma tomografia computadorizada por feixe cônico antes da colagem dos acessórios, 

e outra após a fase de alinhamento, com um tempo mínimo de 30 a 45 dias após a 

inserção do fio de aço 0,019” x 0,025”. A partir destas tomografias, foram feitas 

reconstruções de telerradiografias para verificação das alterações nas inclinações 

dos incisivos. 

 

 

4.2 Método 

 

4.2.1 Modelos Digitais 

 

Os três pares modelos de gesso de cada um dos 22 indivíduos foram 

digitalizados com o uso de um escâner munido de duas câmeras e um feixe de 

laser, o R700 (3Shape, Copenhagen, Dinamarca) (Figura 3). Para este propósito, os 

modelos foram fixados a uma placa e posicionados em uma plataforma que possui 

um sistema de movimentação triaxial, de forma que os modelos são inclinados, 

rotacionados e transladados, permitindo a captura das imagens pelas duas câmeras 

e a varredura pelo feixe de laser (Figura 4). Foram geradas imagens com formato 
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.3sz e resolução de 0,20 micra para que mensurações da curva de Spee, 

comprimento de arco, distâncias transversais e grau de apinhamento pudessem ser 

realizadas nestes modelos digitais utilizando o programa OrthoAnalyzer (3Shape, 

Copenhagen, Dinamarca). 

 

 
 

Figura 3 -  Escaner R700, 3-Shape 

 

 

Fonte: 3Shape Ortho System 
Disponível em: <http://viewer.zmags.com/publication/4f3eab6c#/4f3eab6c/1> 

Acesso em: 01/12/2012 

 
Figura 4 -  Sistema de captura da imagem pelo escâner R-700,  

com duas câmeras e um feixe de laser 
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4.2.2 Análise dos modelos 

 

Foram realizadas mensurações das distâncias transversais e 

anteroposteriores, bem como da curva de Spee e apinhamento iniciais.  

As larguras transversais dos arcos dentários foram mensuradas utilizando as 

seguintes distâncias (Figura 5): 

 

• Intercaninos: mensurada usando como referência as pontas das cúspides 

• Inter primeiros pré-molares: mensurada nas pontas das cúspides 

vestibulares 

• Inter segundos pré-molares: mensurada nas pontas das cúspides 

vestibulares 

• Inter primeiros molares: mensurada nas pontas das cúspides 

mesiovestibulares 

 

 
 

Figura 5 -  Medidas transversais realizadas nas pontas de cúspides dos dentes 
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Nos casos em que a ponta de cúspide apresentava-se desgastada, o ponto 

de referência foi o centro da faceta de desgaste. 

Mensurações transversais também foram realizadas utilizando como 

referência as margens gengivais linguais ou palatinas de caninos, primeiros pré-

molares, segundos pré-molares e primeiros molares (Figura 6). O ponto de 

referência representava a metade da distância mesiodistal das coroas e foi 

demarcado na união da gengiva marginal livre com a face lingual ou palatina dos 

dentes. Para a demarcação destes pontos, foi necessário que os modelos fossem 

visualizados por diversos ângulos. No caso dos molares, o ponto representava a 

metade da distância mesiodistal da cúspide mesiolingual ou mesiopalatina. 

 

 
 

Figura 6 -  Medidas transversais dos arcos dentários realizadas nas cervicais dos dentes 

 
 

Para as distâncias anteroposteriores, as variáveis utilizadas foram os 

comprimentos de arco posterior e anterior (Figuras 7 e 8): 

 

• Comprimento de arco anterior: distância de uma linha imaginária que 

tangencia os pontos de contatos mesiais dos primeiros pré-molares e o 

ponto mais vestibular das bordas incisais dos incisivos centrais. 
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• Comprimento de arco posterior: distância de uma linha imaginária que 

tangencia as faces mesiais dos primeiros molares e o ponto mais 

vestibular das bordas incisais dos incisivos centrais. 

 
 

     
 
     Figura 7 -  Comprimento de arco anterior                  Figura 8 -  Comprimento de arco posterior 

 
 
 
As variáveis que expressam as distâncias transversais e anteroposteriores 

foram avaliadas nos 3 momentos (T0, T1 e T2). 

A curva de Spee e o grau de apinhamento foram medidos apenas ao início do 

tratamento, para descrição da amostra e verificação de possível correlação com 

outras variáveis. A curva de Spee foi determinada pela distância da cúspide mais 

gengival do quadrante inferior direito ao plano formado pela união de pontos 

demarcados nas pontas das cúspides distovestibulares dos dois segundos molares 

inferiores e borda incisal mais elevada dos incisivos inferiores (Figura 9). 
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Figura 9 -  mensuração da Curva de Spee. 
 
 

O grau de apinhamento foi determinado pelo índice de irregularidade de Little 

(LITTLE, 1975), sendo este adaptado ao arco superior. Para determinar o valor 

correspondente ao índice de Little, o modelo foi posicionado numa vista oclusal e 

utilizou-se uma ferramenta do programa que funciona como um paquímetro. Com o 

uso desta ferramenta, foram determinadas as cinco distâncias entre os pontos de 

contato dos dentes anteriores e posteriormente essas distâncias foram somadas, 

resultando no valor do índice de Little (Figura 10). Neste estudo, foi utilizado apenas 

o valor numérico do índice de Little, não sendo atribuído nenhum score. 

  



60  Material e Métodos 

 

 
 

Figura 10 -  Índice de Irregularidade de Little no arco inferior 
 

4.2.3 Variáveis Cefalométricas 

 

4.2.3.1 Reconstrução das Telerradiografias  

 

As tomografias computadorizadas foram realizadas no aparelho i-CAT Cone-

Beam 3-D Dental Imaging System (Imaging Sciences International, EUA) com um 

campo de visão (FOV – Field of View) de 13 cm, 120 kVp, 36,12 mAs, voxel de 0,25 

mm e tempo de varredura de 40 segundos. 

A reconstrução das telerradiografias em norma lateral foi realizada no 

programa Dolphin Imaging versão 11.5 (Chatsworth, CA, EUA) simulando uma 

incidência dos feixes de raios X no lado direito da face, como numa telerradiografia 

convencional (Figura 11). 
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Figura 11 -  Simulação da incidência dos feixes de raios X no lado  
direito da face, representados pelas setas vermelhas. 

 
 

Para uma melhor padronização do posicionamento da cabeça para a 

reconstrução, realizou-se um alinhamento das bases e ramos mandibulares na 

imagem tridimensional visualizada em norma lateral, para que fosse gerada a 

imagem bidimensional (Figura 12). Depois de gerada a imagem, adotou-se o filtro 

Dolphin 3 disponível no programa (Figura 13). 

 

 
 

Figura 12 -  Alinhamento da base e ramo da mandíbula para reconstrução da telerradiografia. 



62  Material e Métodos 

 

 
 

Figura 13 -  Reconstrução da telerradiografia a partir da tomografia computadorizada cone-
beam, com filtro Dolphin 3. 

 
 

4.2.4 Inclinação dos Incisivos 

 

Utilizando as telerradiografias reconstruídas a partir das tomografias 

computadorizadas, tiradas ao início e ao final da fase de alinhamento, foram 

verificadas as alterações nas inclinações dos incisivos. As mensurações foram 

realizadas com o uso do programa Dolphin Imaging versão 11.5 (Chatsworth, CA, 

EUA) e não houve necessidade de ajustar o fator de magnificação, pois se tratava 

de uma imagem em tamanho real e de variáveis angulares. 

Para avaliar as inclinações dos incisivos, as mensurações foram realizadas 

nas telerradiografias pré e pós-alinhamento (T0 e T2), através das seguintes 

variáveis (Figura 14): 

 

• 1.PP – ângulo formado pela intersecção do plano palatino (ENA-ENP) e a 

linha que passa pelo longo eixo do incisivo superior; 

• IMPA – ângulo formado pela intersecção do plano mandibular (Go-Me) e 

a linha que passa pelo longo eixo do incisivo inferior. 
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Figura 14 -  Diagrama das linhas e planos utilizados para medir as inclinações dos incisivos 
 

4.2.5 Padrão de Crescimento 

 

Para quantificar o padrão de crescimento de cada indivíduo, foram utilizadas 

as telerradiografias presentes nas documentações iniciais. Tais radiografias foram 

digitalizadas com uso do escâner ScanMaker i800 (Microtek) e mensuradas no 

programa Dolphin 11.5. O padrão de crescimento foi representado pelo ângulo 

SN.GoGn, formado pela intersecção do plano mandibular (Go-Gn) e a linha que 

passa pelos pontos S e N (Figura 15). 

 
 

Figura 15 -  Diagrama com a linha SN (linha contínua) e plano mandibular GoGn (linha 
tracejada), utilizados para medir o ângulo SN.GoGn 
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4.3 Análise Estatística 

 

a) Teste de Normalidade 

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para 

verificar se as variáveis apresentavam curva de distribuição normal e 

definição do melhor teste estatístico a ser realizado para cada variável. 

 

b) Erro do método 

O erro do método foi calculado com a reavaliação de aproximadamente 

30% da amostra 15 dias após a primeira avaliação. Para calcular o erro 

sistemático, foi utilizado o teste t pareado com nível de significância de 

5%. O erro casual foi determinado pela fórmula de Dahlberg SE
2= 

(ΣD²/2N)², onde D é a diferença entre a primeira e a segunda avaliação e 

o N é o número total de casos utilizados para a avaliação. 

 

c) Alterações das Distâncias Transversais 

Para as variáveis que apresentaram curva de distribuição normal, foi 

aplicada a Análise de Variância para Medidas Repetidas, seguida do teste 

de Tukey no intuito de verificar as alterações ocorridas entre os três 

momentos (T0, T1 e T2). Para as variáveis que não estavam normalmente 

distribuídas, o teste não paramétrico de Friedman foi aplicado, seguido do 

teste de Wilcoxon. 

 

d) Comprimentos dos Arcos 

Utilizou-se a Análise de Variância para medidas repetidas, seguida do 

teste de Tukey, para verificar as alterações ocorridas entre os três 

momentos (T0, T1 e T2). Para as variáveis que não estavam normalmente 

distribuídas, o teste não paramétrico de Friedman foi aplicado, seguido do 

teste de Wilcoxon. 

 

e) Alteração da Inclinação dos Incisivos 

Como a inclinação dos incisivos foi avaliada apenas ao início do 

tratamento e após a fase de alinhamento (T0 e T2), foi aplicado o teste t 

pareado para verificar se houve alteração significante entre estas fases. 
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f) Correlação do Apinhamento/Curva de Spee Iniciais com a alteração da 

Inclinação dos Incisivos e das dimensões dos arcos dentários 

Utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson para 

correlacionar o índice de Little superior com as alterações das dimensões 

do arco dentário superior e da inclinação dos incisivos superiores, e os 

valores do índice de Little inferior e curva de Spee com as alterações  das 

dimensões do arco dentário inferior  e da inclinação dos incisivos 

inferiores. Para as alterações que não apresentaram curva de distribuição 

normal, o coeficiente de correlação Spearman foi aplicado. 

 

g) Correlação entre padrão de crescimento e alteração da inclinação dos 

incisivos e das dimensões dos arcos dentários 

Utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson para 

correlacionar o padrão de crescimento dos indivíduos, representado pelo 

ângulo SN.GoGn, com as alterações das dimensões dos arcos dentários 

e da inclinação dos incisivos. Para as alterações que não apresentaram 

curva de distribuição normal, o coeficiente de correlação de Spearman foi 

aplicado. 

 

Todos os testes estatísticos foram realizados com o programa STATISTICA 

(Statisitica for Windows – Version 7.0 – StatSoft), adotando-se o nível de 

significância de 5% 
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5 RESULTADOS 

 

Com a utilização da amostra, composta por 22 casos com idade média de 

14,52 anos (dp 1,10), índice de Little superior de 13,16 mm (dp 4,81) e inferior de 

9,51 mm (dp 3,64) e aplicação da metodologia exposta, pôde-se obter os resultados 

expostos nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 1 –  Resultados dos erros casual (fórmula de Dahlberg) e sistemático (teste t pareado), para 
verificação do erro intraexaminador. 
 

Variável n 1ª Avaliação  2ª Avaliação  Dahlberg p  
(t pareado) Média dp Média dp 

Little sup  7 13,69 4,26 13,47 3,72 0,80 0,655 
Little inf  7 10,19 4,29 10,16 4,43 0,54 0,078 
CS 7 2,32 1,18 2,35 1,17 0,04 0,333 
1.PP 14 114,85 3,94 114,86 3,50 0,62 0,977 
IMPA 14 96,42 5,13 95,95 5,24 0,73 0,095 
SN.GoGn 7 33,53 4,12 33,60 5,05 1,65 0,942 
comp arco ant sup  21 15,73 1,51 15,66 1,46 0,15 0,155 
comp arc post sup  21 29,67 1,67 29,58 1,70 0,13 0,009* 
comp arco ant inf  21 10,78 1,24 10,89 1,17 0,19 0,051 
comp  arco post inf  21 24,92 1,45 25,03 1,47 0,37 0,325 
IC SUP 21 35,91 2,69 35,95 2,82 0,26 0,673 
1PM SUP 21 42,40 2,73 42,41 2,70 0,11 0,677 
2PM SUP 21 47,04 2,76 47,12 2,72 0,15 0,066 
1M SUP 21 51,14 3,52 51,07 3,57 0,29 0,431 
IC INF 21 27,88 1,77 27,86 1,70 0,30 0,891 
1PM INF 21 35,72 2,94 35,60 2,98 0,19 0,047* 
2PM INF 21 41,08 3,12 40,99 3,04 0,16 0,079 
1M INF 21 44,55 3,28 44,43 3,21 0,29 0,207 
CIC SUP 21 26,53 2,83 26,55 2,83 0,29 0,790 
C1PM SUP 21 26,82 1,60 26,80 1,61 0,20 0,766 
C2PM SUP 21 31,86 2,29 31,85 2,33 0,10 0,851 
C1M SUP 21 33,36 2,60 33,36 2,60 0,12 0,923 
CIC INF 21 21,17 1,70 21,00 1,68 0,22 0,011* 
C1PM INF 21 26,70 1,90 26,64 1,97 0,14 0,190 
C2PM INF 21 30,67 2,04 30,67 2,13 0,17 0,951 
C1M INF 21 32,95 2,41 32,97 2,43 0,10 0,513 
 
*Estatisticamente significante para p<0,05 
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Tabela 2 –  Teste Kolmogorov-Smirnov aplicado a todas as variáveis para verificar se as mesmas 
apresentavam curva de distribuição normal. 
 
Variáveis  Teste p Variáveis  Teste P 
T0 Little inf  0,126 0,20 T2 1.PP 0,090 0,20 
T0 CS 0,079 0,20 T2 IMPA 0,131 0,20 
T0 1.PP 0,125 0,20 T2 Comp arc ant sup  0,094 0,20 
T0 IMPA 0,110 0,20 T2 Comp arc post sup  0,149 0,20 
T0 SN.GoGn 0,109 0,20 T2 Comp arc post inf  0,116 0,20 
T0 Comp arc ant sup  0,126 0,20 T2 IC SUP 0,117 0,20 
T0 Comp arc post sup  0,163 0,15 T2 1PM SUP 0,150 0,20 
T0 Comp arc ant inf  0,225 0,01* T2 2PM SUP 0,252 0,01* 
T0 Comp arc post inf  0,169 0,10 T2 1M SUP 0,229 0,01* 
T0 IC SUP 0,086 0,20 T2 IC INF 0,120 0,20 
T0 1PM SUP 0,165 0,10 T2 1PM INF 0,129 0,20 
T0 2PM SUP 0,199 0,05 T2 2PM INF 0,088 0,20 
T0 1M SUP 0,203 0,01* T2 1M INF 0,146 0,20 
T0 IC INF 0,162 0,15 T2 CIC SUP 0,135 0,20 
T0 1PM INF 0,122 0,20 T2 C1PM SUP 0,185 0,05 
T0 2PM INF 0,119 0,20 T2 C2PM SUP 0,162 0,15 
T0 1M INF 0,155 0,15 T2 C1M SUP 0,137 0,20 
T0CIC SUP 0,200 0,05 T2 CIC INF 0,154 0,15 
T0 C1PM SUP 0,153 0,15 T2 C1PM INF 0,140 0,20 
T0 C2PM SUP 0,167 0,10 T2 C2PM INF 0,125 0,20 
T0 C1M SUP 0,125 0,20 T2 C1M INF 0,101 0,20 
T0 CIC INF 0,098 0,20 T2-T0 1.PP 0,098 0,20 
T0 C1PM INF 0,108 0,20 T2-T0 IMPA 0,118 0,20 
T0 C2PM INF 0,092 0,20 T2-T0 IC SUP 0,104 0,20 
T0 C1M INF 0,127 0,20 T2-T0 1PM SUP 0,124 0,20 
T1 Comp arc ant sup  0,095 0,20 T2-T0 2PM SUP 0,144 0,20 
T1 Comp arc post sup  0,136 0,20 T2-T0 1M SUP 0,172 0,10 
T1 Comp arc ant inf  0,186 0,05 T2-T0 IC INF 0,086 0,20 
T1 Comp arc post inf  0,161 0,15 T2-T0 1PM INF 0,107 0,20 
T1 IC SUP 0,120 0,20 T2-T0 2PM INF 0,132 0,20 
T1 1PM SUP 0,141 0,20 T2-T0 1M INF 0,123 0,20 
T1 2PM SUP 0,210 0,01* T2-T0 CIC SUP 0,082 0,20 
T1 1M SUP 0,267 0,01* T2-T0 C1PM SUP 0,089 0,20 
T1 IC INF 0,158 0,15 T2-T0 C2PM SUP 0,170 0,10 
T1 1PM INF 0,129 0,20 T2-T0 C1M SUP 0,160 0,15 
T1 2PM INF 0,159 0,15 T2-T0 CIC INF 0,094 0,20 
T1 1M INF 0,169 0,10 T2-T0 C1PM INF 0,186 0,05 
T1 CIC SUP 0,129 0,20 T2-T0 C2PM INF 0,112 0,20 
T1 C1PM SUP 0,133 0,20 T2-T0 C1M INF 0,205 0,01* 
T1 C2PM SUP 0,231 0,01* T2-T0 Comp arc ant sup  0,143 0,20 
T1 C1M SUP 0,183 0,05 T2-T0 Comp arc post sup  0,110 0,20 
T1 CIC INF 0,079 0,20 T2-T0 Comp arc ant inf  0,116 0,20 
T1 C1PM INF 0,189 0,05 T2-T0 Comp arc post inf  0,215 0,01* 
T1 C2PM INF 0,172 0,10 
T1 C1M INF 0,126 0,20 
 
*Estatisticamente significante para p<0,05 
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Tabela 3 –  Análise de variância para medidas repetidas (ANOVA) seguida do teste de Tukey, 
aplicada às variáveis das distâncias transversais e comprimentos de arco que apresentaram curva de 
distribuição normal para verificar alterações significantes entre as fases. Para as variáveis que não 
apresentaram curva de distribuição normal, foi realizado o teste de Friedman, seguido do teste de 
Wilcoxon (texto em itálico). 
 

Variável n 
T0 T1 T2 

p 
Média dp Média dp Média dp 

Comp arc ant sup 22 14,77A 2,25 16,08B 1,79 16,11B 1,69 0,000* 
Comp arc post sup 22 28,48A 2,86 29,94B 2,39 30,08B 2,34 0,000* 

Comp arc ant inf 22 9,80A 1,10 11,04B 0,98 11,30B 1,01 0,000* 
Comp arc post inf 22 23,69A 1,89 25,16B 1,76 25,54B 1,85 0,000* 

IC SUP 22 34,96A 2,67 35,39A 2,39 36,06B 2,05 0,001* 
1PM SUP 22 40,25A 2,10 42,73B 2,83 44,33C 2,03 0,000* 
2PM SUP 22 45,04A 3,88 47,32B 3,19 48,75C 2,50 0,000* 
1M SUP 22 50,34A 3,73 50,92B 3,52 52,28C 2,96 0,000* 
IC INF 22 26,49A 2,19 27,78B 1,56 28,49B 1,43 0,000* 

1PM INF 22 32,95A 2,80 35,19B 2,86 37,00C 1,76 0,000* 
2PM INF 22 38,32A 3,49 40,03B 3,69 42,23C 2,18 0,000* 
1M INF 22 43,15A 3,41 44,10B 3,18 45,12C 2,57 0,000* 

CIC SUP 22 27,09A 3,32 25,94B 2,09 26,68AB 1,70 0,000* 
C1PM SUP 22 25,62A 1,44 26,74B 1,88 27,80C 1,52 0,000* 
C2PM SUP 22 30,41A 2,70 31,42B 2,46 32,27C 2,06 0,000* 
C1M SUP 22 32,72A 2,93 32,77A 2,80 33,43B 2,44 0,002* 
CIC INF 22 20,09A 2,01 20,39A 1,20 21,28B 1,08 0,000* 

C1PM INF 22 24,66A 2,00 26,45B 1,46 27,52C 1,20 0,000* 
C2PM INF 22 28,86A 2,62 30,19B 2,23 31,32C 1,72 0,000* 
C1M INF 22 30,96A 3,02 32,11B 2,71 33,10C 2,27 0,000* 

 
*Estatisticamente significante para p<0,05. 

 

Letras diferentes indicam presença de diferença estatisticamente significante 

entre as avaliações (em cada linha horizontalmente).  

 
Tabela 4 –  Teste t pareado aplicado às variáveis das inclinações dos incisivos para verificar se as 
alterações foram significantes. 
 

Variáveis T0 T2 T2-T0 p 
Média dp Média dp Média dp 

1.PP 114,93 4,64 118,26 5,47 3,33 4,44 0,002* 
IMPA 92,88 5,14 99,29 4,13 6,40 3,29 0,000* 
 

Pode-se observar que houve um aumento significante na inclinação dos 

incisivos entre o início do tratamento e o final da fase de alinhamento. 
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Tabela 5 –  Coeficiente de correlação de Pearson aplicado para verificar correlação entre o 
apinhamento e Curva de Spee iniciais e alterações das inclinações dos incisivos e das dimensões 
dos arcos dentários. Para as variáveis que não apresentaram curva de distribuição normal, foi 
aplicado o coeficiente de correlação de Sperman (texto em itálico). 

 
Variáveis  Little Superior  Little Inferior  Curva de Spee  

Coeficiente  p Coeficiente  p Coeficiente  P 
1.PP 0,247 0,268 - - - - 

IC SUP 0,215 0,335 - - - - 
1PM SUP 0,572 0,005* - - - - 
2PM SUP 0,200 0,371 - - - - 
1M SUP -0,106 0,637 - - - - 
CIC SUP -0,045 0,840 - - - - 

C1PM SUP 0,487 0,021 - - - - 
C2PM SUP 0,144 0,520 - - - - 
C1M SUP -0,049 0,827 - - - - 

Comp arc ant 
sup 

0,205 0,360 - - - - 

Comp arc  
post sup 

0,221 0,323 - - -  

IMPA - - 0,338 0,123 0,096 0,668 
IC INF - - 0,365 0,095 -0,310 0,159 

1PM INF - - 0,399 0,065 -0,010 0,962 
2PM INF - - 0,566 0,006* -0,090 0,689 
1M INF - - 0,333 0,129 0,113 0,615 
CIC INF - - 0,038 0,866 -0,211 0,345 

C1PM INF - - 0,430 0,046* -0,000 0,998 
C2PM INF - - 0,578 0,005* 0,089 0,693 
C1M INF - - -0,020 0,9284 0,080 0,720 
Comp arc  

ant inf 
- - 0,363 0,096 -0,290 0,190 

Comp arc  
post inf 

- - 0,249 0,263 -0,350 0,109 
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Tabela 6 –  Coeficiente de correlação de Pearson aplicado para verificar correlação entre o padrão de 
crescimento e as alterações das dimensões dos arcos dentários e das inclinações dos incisivos. Para 
as variáveis que não apresentaram curva de distribuição normal, foi aplicado o coeficiente de 
correlação de Spearman (texto em itálico). 
 

Variáveis 
SN.GoGn 

Coeficiente  p 
Comp arc ant sup -0,036 0,873 
Comp arc post sup -0,081 0,717 
Comp arc ant inf 0,341 0,120 
Com arc post inf 0,302 0,171 
1.PP -0,235 0,291 
IMPA 0,521 0,013* 
IC SUP 0,288 0,194 
1PM SUP 0,128 0,569 
2PM SUP -0,018 0,935 
1M SUP 0,324 0,140 
IC INF 0,141 0,529 
1PM INF 0,441 0,040* 
2PM INF 0,497 0,018* 
1M INF 0,473 0,026* 
CIC SUP 0,137 0,542 
C1PM SUP 0,129 0,565 
C2PM SUP 0,050 0,825 
C1M SUP 0,272 0,219 
CIC INF 0,027 0,904 
C1PM INF 0,354 0,105 
C2PM INF 0,412 0,056 
C1M INF -0,168 0,454 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Amostra utilizada 

 

Vinte e dois casos compuseram a amostra para a realização deste estudo, 

número este confiável, uma vez que foi realizado o cálculo amostral, determinando 

que seriam necessários no mínimo 22 casos para detectar um aumento de 2mm na 

distância transversal dos segundos pré-molares superiores. O cálculo foi realizado 

com um poder de 80% e nível de significância de 5%. 

A amostra compreendeu modelos de gesso, telerradiografias convencionais e 

telerradiografias reconstruídas a partir de tomografias computadorizadas obtidas de 

indivíduos tratados com o uso de bráquetes Damon 3MX™. Os pares de modelos, 

que foram obtidos em três momentos (T0, T1 e T2), deveriam apresentar as faces 

oclusais e linguais ou palatinas dos dentes bem copiadas, sem bolhas positivas ou 

negativas para que fosse possível realizar as mensurações de forma confiável e 

reprodutível. Os modelos foram digitalizados de forma a facilitar a manipulação e as 

mensurações dos mesmos.  A aquisição dos modelos aconteceu de acordo com as 

fases do alinhamento proposta pelo fabricante, de forma que pudesse ser avaliado 

em que momento ocorreram as maiores mudanças, se durante a Fase 1, durante a 

Fase 2, ou ainda se as mudanças apresentaram significância apenas do início do 

tratamento para o fim da Fase 2. 

Modelos digitais foram utilizados para realizar as mensurações transversais e 

anteroposteriores em vez de usar os modelos de gesso. Modelos digitais diminuem 

ou resolvem muitos problemas e dificuldades associados a armazenamento, 

recuperação, reprodução, comunicação e risco de danos dos modelos de gesso 

(LEIFERT et al., 2009). Modelos tradicionais e digitais oferecem a mesma 

reprodutibilidade intraexaminador na maioria dos casos, sendo que para algumas 

medidas, quando secções transversais podem ajudar, modelos digitais parecem 

produzir um erro ainda menor (MANGIACAPRA et al., 2009), além de não haver 

diferenças estatisticamente significantes entre as mensurações realizadas 

diretamente no modelo de gesso e nos modelos digitais para medidas lineares como 

largura e comprimento do arco dentário (SOUSA et al., 2012). As mensurações são 
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realizadas mais rapidamente nas imagens digitais quando comparadas às realizadas 

com paquímetro digital nos modelos de gesso, sendo demonstrado que a análise de 

Bolton no modelo digital é precisa e pode ser realizada 65 segundos mais rápido que 

nos modelos de gesso (MULLEN et al., 2007).   

Tomografias computadorizadas por feixe cônico foram realizadas ao início do 

tratamento e após a fase de alinhamento. Com o uso destas tomografias foram 

reconstruídas telerradiografias em norma lateral, com o intuito de avaliar as 

alterações nas inclinações dos incisivos inferiores e superiores, pois medidas 

angulares realizadas em telerradiografias laterais derivadas de tomografias cone-

beam são reprodutíveis e válidas quando comparadas às medidas obtidas nas 

telerradiografias convencionais (RAMIREZ-SOTELO et al., 2012). Para a maioria das 

mensurações no plano sagital, as reconstruções de radiografias laterais a partir das 

tomografias mostram-se mais precisas que as telerradiografias convencionais 

(MOSHIRI et al., 2007), uma vez que proporciona uma identificação mais precisa de 

pontos cefalométricos tradicionais (LUDLOW et al., 2009).  

As telerradiografias convencionais obtidas para documentação inicial foram 

utilizadas para verificação do padrão de crescimento dos indivíduos ao início do 

tratamento, por meio da variável angular SN.GoGn. Tal variável poderia ter sido 

avaliada nas reconstruções obtidas das tomografias iniciais, porém tais tomografias 

foram realizadas com um campo de visão (FOV) de 13 cm, deixando muitas vezes, o 

ponto N no limite ou fora do limite superior da radiografia, não sendo possível 

visualizá-lo ou demarcá-lo com confiabilidade. 

 

 

6.2 Metodologia  

 

Após a mensuração de todas as variáveis, cefalométricas e dos modelos, 

para analisar os erros de metodologia, escolheu-se aleatoriamente 21 pares de 

modelos, envolvendo T0, T1 e T2 e 21 telerradiografias envolvendo T0 e T2. 

O cálculo dos erros de metodologia possibilita a interpretação dos dados 

obtidos com base nas limitações encontradas, tornando os resultados mais 

confiáveis. Os erros metodológicos foram classificados em sistemático e casual. O 
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erro casual é resultado das dificuldades de identificação dos pontos, podendo haver 

variação na correta demarcação destes pontos. O erro sistemático pode acontecer 

quando o examinador, de forma inconsciente, tende a aumentar ou diminuir os 

valores de acordo com os resultados esperados em seu trabalho (HOUSTON, 1983). 

Neste estudo, as mensurações dos modelos e das grandezas cefalométricas 

foram realizadas por uma única examinadora para garantir maior confiabilidade. 

Dentre as 27 variáveis analisadas, somente três apresentaram erro sistemático 

(comprimento de arco posterior superior, distância inter primeiros pré-molares 

inferiores e distância intercervical de caninos inferiores), sendo pequenas as 

diferenças entre as medições (0,09 mm, 0,12 mm e 0,07 mm respectivamente), o 

que não interfere nos resultados finais e nas conclusões deste estudo (Tabela 1). 

O erro casual variou de 0,1 mm (C2PM SUP e C1M INF) a 1,65º (SN.GoGn). 

As maiores alterações ocorreram no ângulo SN.GoGn devido à imprecisão na 

demarcação dos pontos Go e Gn, pois tratam-se de dois pontos geométricos 

determinados pelas bissetrizes de ângulos formados por linhas e planos. O ponto Go 

é tido como um ponto que apresenta problemas de identificação, possuindo maiores 

margens de erro (CHAN et al., 1994; LAU; COOKE; HAGG, 1997; ATHANASIOU; 

MIETHKE; VAN DER MEIJ, 1999; LUDLOW et al., 2009). 

O idealizador do Sistema Damon menciona que o uso de bráquetes 

autoligáveis passivos associados a fios superelásticos, proporciona um 

desenvolvimento transversal dos arcos dentários, com uma menor protrusão ou 

vestibularização dos incisivos, pois as baixas forças geradas não são capazes de 

sobrepor à força da musculatura peribucal. Este desenvolvimento transversal 

juntamente com um menor posicionamento anterior dos incisivos, resultaria numa 

menor necessidade de extrações dentárias ou procedimentos como expansão rápida 

da maxila ou expansão da maxila assistida cirurgicamente. Este aumento da largura 

dos arcos dentários foi mensurado utilizando como referência pontas de cúspides, 

por se tratar de uma metodologia precisa e bastante utilizada na literatura (KIM; 

GIANELLY, 2003; ISIK et al., 2005; GERMEC-CAKAN; TANER; AKAN, 2010). 

As mensurações das distâncias transversais dos arcos dentários a partir da 

região cervical das faces palatinas ou linguais dos dentes foram realizadas para 

verificar a ocorrência de algum movimento de translação dos elementos dentários 
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durante a fase de alinhamento. Estas variáveis foram incluídas no estudo para 

complementar as informações geradas com as mensurações em pontas de 

cúspides. Se o aumento na largura do arco ocorresse apenas por inclinação 

vestibular dos dentes, haveria alteração nos valores das distâncias intercúspides, 

porém não seriam verificadas diferenças nas distâncias intercervicais (FRANCHI et 

al., 2006; KOCHENBORGER, 2009; PAVONI et al., 2011). 

Os comprimentos dos arcos também foram verificados para quantificar o 

movimento anterior dos incisivos durante as fases avaliadas neste estudo, de forma 

a confirmar ou não a teoria de ação dos músculos peribucais na contenção dos 

incisivos (DAMON, 1998a). Foram mensurados os comprimentos de arco anterior e 

posterior dos arcos dentários superior e inferior no intuito de avaliar o 

comportamento destas variáveis nos segmentos anterior e posterior de forma 

separada (MIYAKE; RYU; HIMURO, 2008; VAJARIA et al., 2011) 

A curva de Spee foi mensurada para auxiliar na descrição da amostra e fazer 

correlação com variáveis como alteração na inclinação dos incisivos e aumento das 

distâncias transversais, pois o nivelamento da curva de Spee ocorre principalmente 

pela inclinação vestibular dos incisivos sendo que, em média, uma vestibularização 

de 4º dos incisivos resulta na diminuição de 1 mm na curva de Spee (PANDIS et al., 

2010b). Para a medição desta variável, utilizou-se a distância da cúspide mais 

cervical do quadrante inferior direito a um plano que unia as pontas de cúspides 

distovestibulares dos segundos molares inferiores ao ponto mais incisal dos incisivos 

inferiores, modificação do método descrito por Marshall (2008) que utilizava a média 

dos valores encontrados para os lados direito e esquerdo. Esta padronização foi o 

modo mais reprodutível encontrado pela examinadora de medir esta variável 

utilizando as ferramentas oferecidas por este programa de computador. 

O apinhamento inferior foi mensurado pelo índice de irregularidade de Little, 

metodologia esta consagrada na literatura, que permite a quantificação desta má 

oclusão intra-arco. Utilizou-se apenas o valor numérico obtido nas mensurações, 

não sendo atribuídos scores como descrito no estudo original (LITTLE, 1975). O 

índice de irregularidade de Little foi adaptado ao arco dentário superior, visto que 

esta metodologia é empregada com bastante aceitabilidade por outros autores 
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(ERDINC; NANDA; ISIKSAL, 2006; CANUTO et al., 2010; AKYALCIN et al., 2011; 

WAHAB et al., 2012). 

 

 

6.3 Cefalometria 

 

As mensurações realizadas nas telerradiografias convencionais e 

reconstruídas a partir das tomografias foram realizadas com o uso do programa 

Dolphin Imaging 11.5. Para a verificação do padrão de crescimento dos indivíduos 

nas telerradiografias convencionais, não foi necessária a correção do fator de 

magnificação da imagem produzida pelo aparelho de raios X, pois se tratava de 

variáveis angulares (AHLQVIST; ELIASSON; WELANDER, 1986; DIBBETS; NOLTE, 

2002; VAN VLIJMEN et al., 2010). 

A variável SN.GoGn foi escolhida pela examinadora para verificar o padrão de 

crescimento facial dos indivíduos e correlacionar com as alterações transversais e 

anteroposteriores dos arcos dentários e inclinação dos incisivos. O ângulo 

SN.GoGn, formado pela linha SN e plano mandibular GoGn, elucida o 

comportamento da base mandibular em relação à base do crânio, indicando o tipo 

de crescimento facial, se horizontal, equilibrado ou vertical (SILVA FILHO; LARA, 

2009). 

Nas telerradiografias reconstruídas a partir das tomografias, não foi 

necessário que se fizesse a correção do fator de magnificação, pois são imagens 

geradas em tamanho real (CAVALCANTI; RUPRECHT; VANNIER, 2001).  

Para a avaliação das inclinações dos incisivos superiores e inferiores, foram 

utilizados como referências os planos palatino e mandibular (ENA-ENP e GoMe), 

pois a maior proximidade com os elementos dentários sugere maior confiabilidade. 

As bases ósseas, maxila e mandíbula, poderiam interferir na avaliação dentária 

devido às possíveis alterações esqueléticas e rotações horária e anti-horária 

(BYLOFF; DARENDELILER, 1997; BYLOFF et al., 1997; LEITAO; NANDA, 2000). 

Evitou-se a utilização de medidas que envolvessem o ponto N, por motivos já 

mencionados, ou linhas bimaxilares em razão da falta de padronização no 

posicionamento dos pacientes, não apresentando, em alguns casos, a relação de 
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máxima intercuspidação. Esta falta de padronização durante a realização da 

tomografia também justifica a não utilização das reconstruções para a verificação do 

padrão de crescimento. 

 

 

6.4 Dimensões dos arcos dentários 

 

6.4.1 Comprimentos de arco 

 

Como esperado, o alinhamento e nivelamento em casos com apinhamento, 

tratados sem extrações, resultou em um aumento das distâncias transversais e dos 

comprimentos dos arcos dentários superior e inferior, como demonstrado por outros 

estudos que utilizaram o aparelho Damon (PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; 

ELIADES, 2007; TECCO et al., 2009; PANDIS et al., 2010a; VAJARIA et al., 2011) e 

aparelhos com sistema de ligação convencional (KIM; GIANELLY, 2003; AKSU; 

KOCADERELI, 2005; ISIK et al., 2005; AKYALCIN et al., 2011). 

Na literatura há uma variedade de estudos que investigaram as alterações 

dos arcos dentários em tratamentos realizados sem extrações, com o uso de 

aparelhos convencionais e autoligáveis, tendo como referências o início e o final do 

tratamento, ou até mesmo antes e após o alinhamento e nivelamento. Nenhum 

estudo avaliou as alterações ocorridas a cada fase do alinhamento, de acordo com o 

que é proposto pelo Sistema Damon, como o que aqui foi proposto.  

É interessante observar que as maiores alterações dos comprimentos de 

arcos ocorreram com o uso do primeiro fio (0,014” Damon Copper Ni-Ti), durante a 

Fase 1. A alteração observada durante a Fase 2 não foi estatisticamente 

significante, sendo também pouco representativa em termos clínicos, pela 

insignificância dos valores. Isto pode ser explicado pelo fato de a Fase 1 representar 

a maior parte do alinhamento, com um tempo médio de 23,04 semanas (dp 8,80), 

enquanto que a Fase 2 apresentou-se mais curta com um tempo médio de 16,63 

semanas (dp 8,28) (Tabela 3).   

O fato de ter havido um aumento significante do comprimento de arco ocorreu 

para que houvesse o alinhamento dos dentes, e o fato disso ter ocorrido ainda no 
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uso do fio de fino calibre, sendo uma força leve aplicada, discorda da teoria proposta 

por Dwight Damon (1998a) que forças leves não seriam capazes de se sobrepor à 

força da musculatura peribucal. O aumento do comprimento dos arcos demonstra 

que a musculatura não foi capaz de conter o movimento anterior dos incisivos. 

 

6.4.2 Distâncias Transversais 

 

6.4.2.1 Arco superior 

 

Na região dos caninos superiores, durante a Fase 1, não foi observado 

aumento significante da distância transversal intercúspides, porém quando medido a 

partir das cervicais destes dentes, observou-se uma diminuição estatisticamente 

significante (Tabela 3). Ao final da Fase 2, foi observado um aumento significante 

para a medida intercúspide, porém a distância intercervical não apresentou diferença 

estatisticamente significante para os valores iniciais e do final da Fase 1. Mais da 

metade dos casos pertencentes à amostra apresentava caninos superiores em 

infravestibuloversão, com graus variados de espaço disponível nos arcos dentários, 

de modo que ao se iniciar o nivelamento, tais dentes passaram a ocupar uma 

posição mais inferior, o que explica a diminuição das distâncias intercervicais. O 

aumento das distâncias intercúspides ocorreu devido o alinhamento destes dentes 

num arco dentário com discrepância osso-dente negativa, havendo possivelmente 

uma inclinação vestibular dos mesmos. Estudos com bráquetes convencionais e 

autoligáveis também indicam um aumento na distância intercaninos superior quando 

a correção do apinhamento é realizada sem extrações (AKSU; KOCADERELI, 2005; 

ERDINC; NANDA; ISIKSAL, 2006; FLEMING et al., 2009; VAJARIA et al., 2011). 

Na região dos primeiros pré-molares superiores, houve aumento progressivo 

das medidas intercúspides e intercervicais. Durante a Fase 1, houve um aumento 

médio de 2,48 mm na distância intercúspides e, na fase 2, o aumento foi de 1,6 mm. 

Essas modificações foram estatisticamente significantes e esse maior aumento da 

Fase 1 é decorrente do alinhamento de arcos dentários com caninos deslocados 

para a vestibular em relação ao rebordo alveolar e porque a maior parcela do 

alinhamento ocorre durante a Fase 1, estando a Fase 2 apenas para uma melhora 

ou refinamento, bem como preparação para a inserção de um fio de aço retangular.  
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Para as medidas intercervicais destes dentes, o aumento aconteceu em menor 

proporção, demonstrando um movimento inicial e maior de inclinação seguido de um 

movimento de corpo de menor proporção. 

Os segundos pré-molares superiores apresentaram comportamento bastante 

semelhante aos primeiro pré-molares. Este aumento transversal na região de pré-

molares também é reportado por Alkyalcin et al. (2011) e Isik et al. (2005) para os 

grupos que receberam tratamento sem extrações. 

Nos primeiros molares superiores, o aumento das distâncias intercúspides foi 

significante nas Fases 1 e 2, sendo numericamente maior na Fase 2. Isto pode ser 

explicado pelo uso de fios mais espessos e retangulares durante a Fase 2, de forma 

que forças maiores foram aplicadas a estes dentes. Deve-se considerar que a 

movimentação destes dentes é mais difícil por características como tamanho, 

número de raízes e pela localização próxima à extremidade do arco dentário, região 

esta de menor ação de força dos arcos ortodônticos, principalmente os de menor 

calibre como os utilizados na Fase 1. Para as medidas intercervicais, não houve 

alteração significante durante a Fase 1. Na Fase 2, apesar do aumento ter sido 

estatisticamente significante, tal aumento médio foi de apenas 0,66 mm, sugerindo 

que a expansão ocorrida nesta região ocorreu basicamente pela inclinação 

vestibular destes dentes, como observado por Franchi (2006), utilizando bráquetes 

convencionais e ligadura de baixa fricção. Outros autores também demonstraram 

aumento na distância intermolares superiores com bráquetes convencionais (KIM; 

GIANELLY, 2003; ISIK et al., 2005; MIYAKE; RYU; HIMURO, 2008; LEIFERT et al., 

2009) e com o próprio bráquete Damon (CATTANEO et al., 2011; VAJARIA et al., 

2011). 

Em resumo, aumentos significantes ocorreram para todas as distâncias 

transversais no arco dentário superior, com a exceção da distância intercervical dos 

caninos. Os aumentos transversais mensurados a partir das cervicais dos dentes 

foram menores que os mensurados utilizando as pontas de cúspides, indicando que 

a expansão ocorreu sobretudo por um componente de inclinação vestibular dos 

dentes posteriores, com pouco movimento de translação, principalmente para os 

primeiros molares. 
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6.4.2.2 Arco Inferior 

 

Na região dos caninos inferiores houve aumento significante na distância 

intercúspides apenas na Fase 1, mantendo-se estável durante a Fase 2 (Tabela 3). 

Quanto às medidas intercervicais, aumento significante ocorreu apenas na Fase 2, 

demonstrando, como em outros elementos dentários, o movimento inicial de 

inclinação seguido pelo movimento de translação. O aumento significante desta 

distância também é demonstrado em aparelhos convencionais (BEGOLE; FOX; 

SADOWSKY, 1998; ERDINC; NANDA; ISIKSAL, 2006) e em bráquetes Damon 

(PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2007; SCOTT et al., 2008; PANDIS 

et al., 2010a; PANDIS et al., 2011; VAJARIA et al., 2011). 

Nos primeiros e segundos pré-molares inferiores assim como nos pré-molares 

superiores houve aumento significante nas Fases 1 e 2, tanto para as distâncias 

intercúspides como para as intercervicais, sendo estas últimas sempre em menor 

proporção. Os maiores aumentos tanto para o arco inferior quanto para o superior 

foram observados nas regiões de caninos e pré-molares. Uma causa possível para 

este aumento diferencial pode ser o tamanho e forma dos arcos usados na fase de 

alinhamento e nivelamento, pois os mesmos apresentam largura considerável e 

diagrama único, sendo utilizado em casos com qualquer formato e largura de arcos 

dentários.  

Os primeiros molares inferiores também apresentaram aumento significante 

em ambas as fases para as distâncias transversais intercervicais e intercúspides. Tal 

aumento também foi observado em outros estudos descritos na literatura (PANDIS; 

POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2007; PANDIS et al., 2010a; PANDIS et al., 

2011; VAJARIA et al., 2011). Contrariamente ao que ocorreu nos molares 

superiores, os valores obtidos para as distâncias intercervicais foram bastante 

próximos aos das distâncias intercúspides, sugerindo que uma movimentação de 

corpo ocorreu, como descrito por Kochenborger (2009). 
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6.4.3 Inclinação dos Incisivos 

 

O tratamento do apinhamento inferior sem extrações resulta em aumento do 

perímetro do arco, comprimento de arco e protrusão e vestibularização dos incisivos 

(WEINBERG; SADOWSKY, 1996), além do aumento transversal dos arcos dentários 

(ISIK et al., 2005; AKYALCIN et al., 2011). Os efeitos desta modalidade de 

tratamento mostram-se semelhantes quando bráquetes convencionais e autoligáveis 

são utilizados (PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2007; FLEMING et al., 

2009; PANDIS et al., 2010a). 

Neste estudo, as inclinações dos incisivos superiores e inferiores 

apresentaram aumentos estatisticamente significantes, discordando da teoria de que 

o uso de forças leves resultantes do uso de bráquetes autoligáveis associados a fios 

superelásticos não é capaz de superar a força da musculatura peribucal, em 

particular os músculos orbicular da boca e mentual, que produziriam um efeito “lip-

bumper” sobre os incisivos (DAMON, 1998a, 1998b). 

Os incisivos superiores tiveram uma vestibularização mais discreta que os 

inferiores (Tabela 4). Isto pode ser explicado por um estudo que mostrou correlação 

negativa entre a força máxima de fechamento do lábio superior com a inclinação dos 

incisivos superiores em indivíduos com má oclusão de Classe I (JUNG et al., 2010). 

Este estudo mostra que a força de fechamento do lábio superior é mais de duas 

vezes maior que a do lábio inferior, o que pode ter ajudado a conter a inclinação 

vestibular dos incisivos superiores, visto que era esperada uma maior 

vestibularização dos incisivos superiores em relação aos inferiores, pois o 

apinhamento inicial do arco superior era maior. 

A protrusão e inclinação vestibular dos incisivos inferiores são acontecimentos 

comuns em estudos que avaliam o tratamento de apinhamento sem extrações 

(ERDINC; NANDA; ISIKSAL, 2006). Pandis et al. (2007) e Vajaria (2011) ao 

utilizarem o bráquetes Damon, observaram um aumento de 7,1º e 6,9º, na inclinação 

dos incisivos inferiores, valores bastante próximos ao encontrado neste estudo. 

Chen et al. (2010) em metanálise realizada em estudos que compararam 

bráquetes autoligáveis com bráquetes convencionais puderam concluir que os 
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bráquetes autoligáveis causaram uma proclinação dos incisivos inferiores 1,5º menor 

que os bráquetes convencionais.   

É importante destacar que o aumento na inclinação dos incisivos inferiores foi 

exclusivamente resultante da correção do apinhamento e curva de Spee com uso do 

aparelho Damon 3MX™. No período de tratamento avaliado, não foram utilizados 

elásticos intermaxilares de Classe II que poderiam ter contribuído para 

vestibularização dos incisivos inferiores (COMBRINK et al., 2006; JONES et al., 

2008). 

Neste estudo, a curva de Spee foi nivelada com o uso de fios contínuos, o 

que possivelmente contribuiu para a inclinação dos incisivos inferiores. No estudo de 

Pandis et al. (2010b), o nivelamento da curva de Spee com um aparelho pré-

ajustado apresentou correlação com o aumento da inclinação vestibular dos 

incisivos, medida pelo ângulo IMPA e, em média, a inclinação vestibular de 4º 

resultou no nivelamento de 1 mm da curva de Spee. 

 

6.4.4 Correlações 

 

Considerando que a correção do apinhamento sem extrações guarda alguma 

correlação com o aumento do perímetro e comprimento dos arcos e das distâncias 

transversais, além do aumento da inclinação vestibular dos incisivos inferiores 

(WEINBERG; SADOWSKY, 1996; ERDINC; NANDA; ISIKSAL, 2006; FLEMING et 

al., 2009), foi verificado se haveria correlação do apinhamento e curva de Spee 

iniciais com as alterações observadas.  

Ao correlacionar o grau de apinhamento inicial com as alterações das 

inclinações dos incisivos e das dimensões dos arcos dentários, no arco superior, 

houve significância apenas na correlação do índice de irregularidade inicial com o 

aumento na distância intercúspides dos primeiros pré-molares superiores (Tabela 5). 

Apesar de não se mostrar estatisticamente significante, ocorreu uma correlação 

moderada entre o apinhamento superior inicial e a distância intercervical do mesmo 

dente. Isto se deve provavelmente por este dente ter sido o elemento do arco 

dentário superior que apresentou um maior aumento da distância transversal. 
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No arco inferior, não houve correlação significante da curva de Spee com as 

alterações encontradas, ao contrário do que ocorreu no estudo de Pandis et al. 

(2010b), que observou correlação da inclinação dos incisivos inferiores com o 

nivelamento da curva de Spee, no entanto o autor utilizou bráquetes convencionais. 

O índice de irregularidade apresentou correlação significante apenas para as 

alterações das distâncias intercúspides dos segundos pré-molares e para as 

distâncias intercervicais de primeiros e segundos pré-molares (Tabela 5). Isto 

ocorreu provavelmente porque estas distâncias foram as que sofreram maiores 

aumentos durante o alinhamento e nivelamento. 

Dentre os fatores que afetam a intensidade do coeficiente de correlação, 

podem ser citados o tamanho da amostra, principalmente quando ela é pequena, a 

presença de valores discrepantes, a restrição da amplitude de uma das variáveis ou 

de ambas e erros de medidas (LIRA, 2004). O tamanho limitado da amostra 

estudada pode ter interferido nos resultados das correlações testadas para estas 

variáveis.  

Apesar de não ter sido encontrada significância estatística, provavelmente 

pelo tamanho da amostra, as alterações ocorridas na maioria das variáveis 

avaliadas no arco superior apresentaram coeficiente de correlação que indica uma 

correlação moderada, variando de 0,333 a 0,566 (COHEN, 1988). As únicas 

variáveis que apresentaram fraca correlação foram a distância intercervical de 

caninos e comprimento de arco posterior. 

Ao verificar a correlação entre o padrão de crescimento, representado pelo 

ângulo SN.GoGn, com as alterações das inclinações dos incisivos e das dimensões 

dos arcos dentários, encontrou-se uma correlação positiva entre o padrão de 

crescimento e o aumento da inclinação dos incisivos inferiores e das distâncias 

transversais de pré-molares e primeiros molares inferiores (Tabela 6). Esta 

correlação é compreensível, pois o padrão de crescimento facial exerce influência 

nas características das tábuas ósseas vestibular e lingual. Os braquifaciais 

apresentam um rebordo alveolar mais largo no sentido vestibulolingual, quando 

comparados aos mesofaciais e dolicofaciais (TSUNORI; MASHITA; KASAI, 1998; 

GRACCO et al., 2009). Pacientes braquifaciais são portadores de musculatura 

mastigatória forte que dificulta o movimento dos dentes e pacientes dolicofaciais 
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possuem musculatura mastigatória fraca, com menor capacidade de conter a 

movimentação ortodôntica (BENCH; GUGINO; HILGERS, 1977). Sendo assim, 

justifica-se o fato de ter havido correlação da maior proclinação dos incisivos e maior 

aumento das dimensões do arco inferior com um padrão de crescimento mais 

vertical. 

Especula-se que não houve correlação das alterações das dimensões dos 

arcos dentários superiores com o padrão de crescimento porque a movimentação no 

arco superior é mais fácil devido à menor densidade óssea, não sofrendo tanta 

influência do padrão de crescimento. 

 

 

6.5 Considerações clínicas 

 

O uso do Sistema Damon resulta numa expansão dos arcos dentários com 

proclinação significante dos incisivos. De acordo com a literatura (CHEN et al., 

2010), a vestibularização dos incisivos inferiores com o uso de autoligáveis é 1,5º 

menor que com o uso de aparelhos convencionais.  

É interessante observar que o primeiro fio inserido, o 0,014” Damon Copper 

Ni-Ti, foi o responsável pelas maiores alterações dos arcos dentários, principalmente 

no que se refere ao aumento dos comprimentos dos arcos. 

A correção do apinhamento sem extrações dentárias ou desgastes 

interproximais, inevitavelmente resulta numa expansão dentoalveolar dos arcos 

dentários, nos sentidos transversal e anteroposterior, e na proclinação dos incisivos. 

As consequências deste tipo de tratamento independem do tipo de aparelho 

empregado, convencional ou autoligável.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos para a amostra estudada, e de acordo com 

a metodologia aplicada, foi possível concluir que: 

 

• os comprimentos dos arcos e todas as distâncias transversais 

apresentaram aumentos significantes, com exceção da distância 

intercervical dos caninos superiores; 

• houve aumento significante das inclinações dos incisivos superiores e 

inferiores para vestibular; 

• o apinhamento inicial apresentou correlação apenas com o aumento 

das distâncias transversais dos primeiro pré-molares superiores e 

primeiros e segundo pré-molares inferiores; 

• o padrão de crescimento dos pacientes apresentou correlação com os 

aumentos transversais na região de pré-molares inferiores. 
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APÊNDICE A – Tabela de apresentação das características iniciais dos casos 
pertencentes à amostra e tempo de duração das Fases 1 e 2 . 
 

Paciente Data de 
Nascimento 

Idade 
Inicial 
(anos)  

T0 Little SUP  T0 Little INF  T0 CS 
Fase 1 

(semanas) 
Fase 2 

(semanas) 

Damon01 M. S. S. 27.06.95 15,00 12,9 10,6 0,99 27 26 

Damon02 B. S. G. 05.02.98 13,04 9,76 10,25 2,37 24 17 

Damon03 A. S. B. 26.04.95 15,17 9,24 12,97 0,9 29 9 

Damon04 G. N. G. S. 20.12.96 14,17 11,06 5,83 3,1 37 16 

Damon05 L. A. M. 17.01.97 13,44 8,77 9,87 2,9 29 27 

Damon06 B. Z. A. 21.03.95 15,56 14,27 5,63 2,03 29 12 

Damon07 A. F. M. 23.04.95 15,81 14,21 7,56 3,96 25 16 

Damon08 C. R. D. 13.11.95 14,62 14,68 10,84 2,16 14 28 

Damon09 L. A. R. 02.03.95 15,98 9,07 7,75 2,33 16 16 

Damon10 F. S. M. 19.09.96 14,57 20,15 6,89 2,27 18 8 

Damon11 J. C. A. B. 25.05.98 16,17 7,94 10,61 2,05 20 8 

Damon13 R. C. M. 24.12.94 14,55 8,21 5,98 2,65 20 5 

Damon15 L. B. S. 09.12.95 14,50 17,79 3,37 1,77 30 24 

Damon18 R. C. R. 02.01.97 14,83 8,76 13,32 3,41 15 12 

Damon19 L. B. S. 18.09.99 12,08 9,64 9,36 1,68 8 27 

Damon20 C. V. S. 24.11.96 15,04 10,54 5,24 2,49 10 21 

Damon21 L. M. L. B. 08.02.95 16,05 9,18 8,96 2,76 14 13 

Damon22 G. A. A. 11.03.97 14,29 14,36 18,52 3,51 30 25 

Damon23 D. L. F. 04.06.97 13,12 16,3 10,88 2,99 27 8 

Damon26 D. R. M. 09.09.95 14,70 24,04 15,69 1,46 44 32 

Damon28 W. F. R. 24.02.97 13,75 23,33 12,4 0,77 24 10 

Damon29 R. M. C. 21.02.98 12,95 15,39 6,81 3,42 17 6 
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APÊNDICE B – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas ao 
início do tratamento (T0) para o arco superior.  
 

Variáveis 
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Damon01 110,70 10,55 21,97 33,24 37,30 44,36 51,59 29,29 23,84 30,21 31,97 
Damon02 116,30 14,26 27,77 32,45 40,65 44,98 45,54 24,80 25,55 29,05 29,42 
Damon03 124,90 12,39 25,61 35,76 41,97 47,71 50,80 28,16 26,49 31,26 32,36 
Damon04 113,90 11,93 25,89 33,63 36,61 42,09 44,11 23,71 23,66 27,94 29,49 
Damon05 114,20 16,81 30,74 35,16 41,09 45,36 48,94 24,94 26,78 29,99 32,74 
Damon06 116,20 14,12 28,91 41,46 42,91 43,86 52,99 35,54 26,30 29,73 34,73 
Damon07 117,40 16,45 29,16 38,81 41,04 48,77 50,30 27,79 26,74 33,41 31,97 
Damon08 116,00 15,01 28,98 34,93 41,80 49,42 55,09 25,60 27,24 33,46 37,19 
Damon09 107,10 16,43 30,03 31,18 38,61 43,40 51,14 22,97 25,71 31,96 34,44 
Damon10 109,30 12,48 25,72 36,38 40,73 47,26 54,07 29,39 27,10 33,74 35,72 
Damon11 114,50 14,95 28,12 35,15 39,87 46,80 53,21 24,79 25,52 31,67 35,66 
Damon13 112,60 14,32 28,68 37,00 42,58 46,57 51,92 29,64 26,99 33,67 33,72 
Damon15 118,40 12,68 26,54 37,66 42,12 46,48 54,41 29,83 26,15 32,11 37,28 
Damon18 122,00 18,35 33,01 36,13 41,91 46,80 51,34 23,57 26,45 30,32 32,05 
Damon19 104,30 11,08 22,43 29,79 34,97 37,18 42,48 25,54 21,80 24,61 26,54 
Damon20 112,60 14,88 29,14 35,83 42,85 48,64 53,41 30,61 27,90 32,28 35,19 
Damon21 119,40 15,03 29,50 34,27 39,44 43,63 47,65 25,76 24,74 27,87 30,19 
Damon22 116,80 16,39 29,71 32,37 38,27 32,35 42,31 24,69 24,26 23,20 26,93 
Damon23 116,90 19,17 32,47 33,50 39,80 45,64 53,11 24,07 24,40 29,69 31,44 
Damon26 113,20 16,39 30,94 31,65 38,90 45,80 52,54 23,44 24,61 30,93 34,95 
Damon28 118,30 16,79 31,81 36,18 41,05 47,96 50,57 29,76 25,55 30,79 32,77 
Damon29 113,50 14,64 29,58 36,64 41,14 45,89 50,12 32,11 25,95 31,24 33,21 
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APÊNDICE C – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas ao 
início do tratamento (T0) para o arco inferior.  
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Damon01 88,70 9,30 21,32 24,56 32,64 36,67 42,97 18,38 24,28 28,86 31,05 
Damon02 87,10 9,50 24,21 25,91 32,60 37,69 42,69 19,18 25,44 27,90 31,28 
Damon03 81,90 6,89 19,16 24,81 33,70 39,57 44,79 22,00 25,46 29,79 32,29 
Damon04 92,10 8,53 22,73 28,43 28,84 34,26 37,47 20,63 22,34 26,08 27,33 
Damon05 93,10 10,02 25,09 29,07 35,11 39,15 42,03 22,28 25,69 26,40 29,50 
Damon06 99,90 9,92 24,43 30,54 35,89 44,14 47,13 23,78 26,10 32,01 35,38 
Damon07 88,30 10,75 23,20 26,35 33,95 41,91 41,88 19,45 26,11 31,06 31,87 
Damon08 96,90 9,94 23,57 27,05 37,66 42,46 46,79 21,63 28,30 30,70 33,66 
Damon09 90,00 11,13 24,97 23,68 31,88 36,59 45,41 17,36 23,85 29,09 33,87 
Damon10 87,80 10,19 23,67 31,24 37,15 41,79 46,25 22,51 27,48 33,02 34,77 
Damon11 97,00 10,55 23,97 26,05 32,03 39,47 45,15 19,41 24,15 30,17 33,30 
Damon13 93,00 8,06 23,32 28,75 34,75 39,70 45,10 24,03 24,81 29,94 31,94 
Damon15 99,80 10,00 22,90 24,86 34,44 42,44 47,40 16,94 25,85 32,53 25,50 
Damon18 93,60 10,03 24,26 25,28 33,50 39,99 44,52 20,05 24,94 29,88 31,85 
Damon19 86,40 8,16 18,68 23,20 26,11 33,46 38,99 19,54 21,73 27,15 28,74 
Damon20 97,00 10,34 24,96 27,27 35,10 40,95 45,87 19,92 27,32 31,67 34,93 
Damon21 102,80 10,53 24,38 24,38 31,15 36,51 40,80 18,12 23,21 25,92 28,51 
Damon22 93,90 11,01 26,08 25,84 30,84 28,97 33,30 17,53 20,90 21,73 23,28 
Damon23 94,70 11,47 25,42 26,10 29,87 36,90 44,89 20,40 23,43 27,59 31,28 
Damon26 95,50 9,00 24,09 24,78 29,35 35,59 42,51 17,76 20,82 26,81 30,90 
Damon28 95,70 10,19 25,90 25,64 34,84 36,95 41,51 20,02 25,63 28,44 29,71 
Damon29 88,30 10,09 25,01 29,12 33,60 38,04 41,91 21,07 24,75 28,25 30,30 
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APÊNDICE D – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas após 
a Fase 1 (T1) para o arco superior.  
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Damon01 14,21 26,57 33,68 42,86 47,67 51,93 28,16 26,60 32,26 32,47 
Damon02 14,78 28,40 33,13 41,06 44,96 46,25 25,19 25,54 28,73 30,23 
Damon03 13,86 27,29 35,74 44,12 48,37 51,21 24,31 27,09 31,73 32,74 
Damon04 14,77 27,88 33,63 38,26 42,93 46,17 23,62 24,02 28,17 30,04 
Damon05 17,26 31,16 36,44 42,49 47,14 49,89 25,94 27,30 31,05 32,74 
Damon06 17,88 32,68 39,79 45,62 48,68 53,88 28,75 26,95 32,14 35,48 
Damon07 17,32 30,57 36,26 43,24 48,62 52,26 25,96 27,59 32,64 32,80 
Damon08 16,26 30,58 36,96 44,85 50,16 55,05 26,59 28,67 34,12 37,41 
Damon09 17,20 31,20 32,18 39,30 45,07 52,03 22,33 25,27 32,82 34,01 
Damon10 14,15 28,65 38,06 46,89 49,91 53,50 28,68 30,09 34,82 34,46 
Damon11 15,22 28,25 35,20 41,67 48,10 52,03 24,40 26,10 32,06 35,43 
Damon13 16,29 30,49 36,13 43,96 47,55 52,12 26,89 27,59 33,11 32,60 
Damon15 15,24 29,18 37,39 46,33 51,93 54,90 28,69 28,82 34,18 36,75 
Damon18 17,80 32,22 37,41 43,76 48,76 52,50 24,43 28,00 31,77 32,61 
Damon19 11,66 23,30 29,63 37,62 40,31 43,48 24,10 23,32 26,30 27,08 
Damon20 15,56 29,73 35,53 44,56 50,16 53,59 28,34 28,46 32,40 34,07 
Damon21 15,28 29,72 33,91 41,26 45,04 47,67 25,87 25,50 28,62 30,35 
Damon22 18,07 31,89 31,51 36,31 39,44 42,24 22,39 22,48 25,42 26,13 
Damon23 18,55 32,20 34,85 42,39 47,92 52,62 23,44 25,47 31,45 30,98 
Damon26 16,85 31,39 36,84 44,02 49,75 52,95 27,91 27,66 32,68 35,18 
Damon28 19,06 33,90 37,68 45,77 50,42 52,47 26,98 28,39 32,30 33,43 
Damon29 16,67 31,44 36,68 43,85 48,20 51,69 27,79 27,54 32,56 34,08 
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APÊNDICE E – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas após 
a Fase 1 (T1) para o arco inferior. 
 

Variáveis 
 
 

Pacientes T
1 

C
om

p 
ar

c 
an

t 
IN

F
 

T
1 

C
om

p 
ar

c 
po

st
 

T
1 

IC
 

IN
F

 

T
1 

1P
M

 
IN

F
 

T
1 

2P
M

 
IN

F
 

T
1 

1M
 

IN
F

 

T
1 

C
IC

 
IN

F
 

T
1 

C
1P

M
 

IN
F

 

T
1 

C
2P

M
 

IN
F

 

T
1 

C
1M

 
IN

F
 

Damon01 10,40 23,15 25,37 34,23 39,83 42,99 20,20 26,74 31,06 31,74 
Damon02 11,81 24,46 27,14 34,27 39,13 42,88 20,32 26,49 29,06 31,50 
Damon03 9,67 23,82 27,02 37,10 40,87 45,09 21,06 27,49 30,80 32,00 
Damon04 10,31 24,32 26,32 32,49 36,55 37,55 20,10 24,58 27,08 28,06 
Damon05 10,59 25,75 29,01 35,80 40,39 44,05 21,44 26,18 27,50 30,53 
Damon06 11,30 25,43 29,73 39,18 44,44 47,30 22,77 27,94 32,83 36,04 
Damon07 10,63 23,90 27,16 35,90 42,21 43,50 19,64 26,84 31,87 32,99 
Damon08 13,22 28,69 28,87 38,42 43,71 48,24 21,13 28,99 31,48 34,44 
Damon09 11,13 24,67 26,59 33,31 38,37 44,71 19,23 25,24 30,50 33,74 
Damon10 11,39 25,15 30,95 37,92 41,12 45,71 22,05 27,79 32,86 34,93 
Damon11 10,53 24,41 27,21 34,42 40,30 45,66 19,63 25,88 29,99 33,25 
Damon13 10,64 25,50 27,65 37,62 43,08 47,34 22,25 27,18 32,52 33,69 
Damon15 10,69 24,74 27,88 37,43 44,59 49,34 19,27 27,69 33,44 36,27 
Damon18 10,93 24,97 27,57 36,82 41,70 44,24 20,61 26,58 30,33 32,18 
Damon19 10,14 21,09 24,19 31,27 36,30 40,30 19,74 24,18 28,68 29,92 
Damon20 9,99 24,65 27,72 36,41 43,05 46,66 19,98 27,67 32,32 35,01 
Damon21 10,66 24,69 27,27 33,21 38,39 41,48 18,59 25,45 27,48 29,48 
Damon22 13,47 28,31 27,67 32,71 33,67 36,02 17,74 22,22 24,11 24,36 
Damon23 11,89 25,87 27,77 34,87 40,18 43,78 19,88 26,48 30,03 31,12 
Damon26 9,95 24,63 30,66 37,49 41,55 45,59 21,11 26,90 30,40 32,03 
Damon28 11,97 28,68 28,42 36,71 42,44 43,80 21,27 26,79 30,10 31,09 
Damon29 11,72 26,67 29,14 26,65 28,89 43,97 20,76 26,65 29,89 32,04 
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APÊNDICE F – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas após 
a Fase 2 (T2) para o arco superior. 
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Damon01 122,30 13,98 26,49 34,34 43,90 49,47 53,37 28,18 28,27 33,38 33,03 
Damon02 112,30 14,78 28,88 36,21 42,67 45,82 47,86 25,89 26,27 28,88 30,81 
Damon03 127,30 16,06 29,46 35,75 43,98 48,23 51,51 24,02 27,19 31,84 32,97 
Damon04 117,00 14,77 28,33 34,56 41,20 45,31 47,72 25,21 26,28 29,88 31,33 
Damon05 115,80 17,34 31,23 39,74 45,25 49,76 53,16 27,76 29,07 32,41 34,50 
Damon06 121,40 18,22 33,19 39,40 46,37 50,55 55,74 29,02 28,23 33,06 36,14 
Damon07 114,10 17,30 30,46 36,56 44,64 49,45 53,06 26,57 27,99 32,92 33,49 
Damon08 117,60 16,14 30,34 38,29 46,79 51,59 55,75 27,71 30,57 35,57 38,21 
Damon09 115,40 16,53 30,70 36,07 43,52 49,01 52,75 26,07 27,52 34,02 33,82 
Damon10 116,80 14,34 28,76 38,06 47,03 50,75 54,55 28,77 30,18 35,31 34,93 
Damon11 118,20 16,26 29,89 36,64 44,95 49,59 55,34 26,04 28,23 33,80 36,17 
Damon13 110,50 15,55 30,03 35,52 44,69 48,96 52,30 27,23 28,55 33,79 33,20 
Damon15 126,90 15,23 29,11 37,53 46,26 51,57 55,04 28,29 28,70 33,95 36,30 
Damon18 120,70 17,11 32,00 38,22 45,09 49,35 53,69 25,14 28,48 32,04 32,92 
Damon19 105,60 11,23 22,72 30,40 39,50 42,16 45,68 24,11 24,66 28,10 28,23 
Damon20 117,60 15,54 29,72 35,55 44,78 50,07 53,83 28,63 28,69 32,69 34,65 
Damon21 118,70 15,88 30,17 36,12 42,60 46,80 49,07 26,48 26,10 29,62 31,12 
Damon22 127,10 17,53 31,75 34,80 40,42 43,86 46,82 23,86 24,92 28,64 29,58 
Damon23 118,90 17,71 31,24 37,06 44,37 48,92 52,76 24,20 26,26 31,70 30,53 
Damon26 112,60 17,54 32,16 38,86 45,93 50,58 53,15 27,85 28,60 33,25 35,69 
Damon28 123,00 19,07 34,09 37,92 46,73 51,02 54,57 27,24 28,86 32,50 34,55 
Damon29 122,10 16,40 31,23 37,67 44,74 49,92 52,51 28,77 28,01 32,76 34,24 
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APÊNDICE G – Tabela de apresentação dos valores das variáveis mensuradas 
após a Fase 2 (T2) para o arco inferior. 
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Damon01 92,50 10,14 23,07 27,66 37,47 42,01 45,59 22,38 28,53 32,42 32,56 
Damon02 97,10 11,01 25,49 28,01 35,78 40,45 42,78 21,22 27,62 29,59 31,54 
Damon03 94,80 10,96 25,09 26,75 36,69 41,56 45,95 19,83 27,21 31,54 33,98 
Damon04 97,90 10,53 24,76 26,97 34,37 39,50 40,92 20,65 25,89 29,27 30,41 
Damon05 97,30 11,02 26,33 29,96 37,13 42,92 45,49 21,36 27,72 29,57 32,77 
Damon06 105,40 12,03 26,48 30,29 39,39 44,81 47,84 23,03 28,48 32,93 36,41 
Damon07 98,70 10,74 24,37 28,28 38,13 42,72 43,64 21,26 28,23 31,63 33,95 
Damon08 102,20 13,09 27,85 31,39 40,22 45,37 49,08 21,75 30,22 33,23 36,06 
Damon09 97,10 11,09 24,94 29,18 36,57 41,25 45,54 21,76 27,55 32,00 33,83 
Damon10 92,40 11,39 25,65 30,60 38,51 43,47 46,86 23,08 28,72 33,94 35,71 
Damon11 99,90 10,54 24,25 27,83 36,97 43,40 46,72 20,65 27,78 32,82 34,45 
Damon13 97,60 11,05 25,97 28,88 38,82 44,25 47,78 23,38 28,40 33,24 34,02 
Damon15 102,30 10,21 24,04 29,07 37,61 44,03 48,33 21,26 27,54 32,83 35,90 
Damon18 96,60 11,69 25,90 27,56 37,24 41,81 44,19 21,09 27,07 31,02 32,43 
Damon19 96,50 9,02 20,23 24,77 31,97 36,86 40,82 20,91 24,96 29,00 29,77 
Damon20 105,60 11,24 25,98 27,89 37,82 44,24 47,70 20,38 28,82 33,16 35,74 
Damon21 104,00 10,65 24,77 27,81 34,97 40,09 42,15 20,31 26,62 28,95 30,25 
Damon22 106,40 13,18 28,05 28,32 36,35 39,03 40,02 18,99 25,36 27,63 27,73 
Damon23 102,10 11,83 25,79 28,70 35,79 40,89 43,83 20,79 27,01 30,67 31,53 
Damon26 103,70 12,19 27,21 28,33 37,17 42,20 46,36 20,67 26,31 31,00 33,42 
Damon28 99,10 12,76 29,09 29,32 38,19 45,42 44,60 22,55 27,78 31,05 32,17 
Damon29 95,20 12,29 26,75 29,36 37,01 42,88 46,64 20,97 27,79 31,64 33,60 
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ANEXO A – Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia de Bauru, universidade de São Paulo. 
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