
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ - UNINGÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS STRICTO SENSU 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

ELEN CAROLINE FERREIRA ALVES 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS EM 

PACIENTES CLASSE II COM PADRÃO DE CRESCIMENTO 

DISTINTOS TRATADOS COM O APARELHO TWIN FORCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2019  



PRÓ-REITORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS STRICTO SENSU 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

ELEN CAROLINE FERREIRA ALVES 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS EM 

PACIENTES CLASSE II COM PADRÃO DE CRESCIMENTO 

DISTINTOS TRATADOS COM O APARELHO TWIN FORCE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Odontologia, do Centro 
Universitário Ingá UNINGÁ, como parte dos 
requisitos à obtenção do título de Mestre em 
Odontologia, área de concentração Ortodontia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Hermont Cançado 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se 

apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 

estará com você por onde você andar...” (Josué 1:9) 

 

Missão dada é missão cumprida! Força e Coragem! 

  



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus por ser meu combustível diário e 

que se fez presente em todos os momentos do curso, especialmente nos mais difíceis, 

me fazendo compreender o caminho da vitória e realizar esse grande sonho... 

 

 

À minha mãe, Dra. Maria Helita Ferreira (in memoriam), que me mostrou 

desde muito criança a importância dos estudos e abriu mão de uma longa jornada de 

sua carreira para se dedicar aos filhos. Exemplo de garra e determinação por toda 

vida. Desejo que um pouco do seu amor incondicional por mim seja retribuído em 

parte através desse trabalho. Te amo do tamanho da minha saudade! 

 

 

Ao meu grande pai! Por toda a força, apoio e incentivo desde o começo da 

primeira Pós-Graduação. Você é raro! Herói! Minha rocha! Vejo em ti uma força que 

só Deus pode dar... Te dedico esse trabalho com todo meu amor... Não sou nada sem 

você, te amo! 

 

 

À minha família, Ferreirada, que me apoiaram e compreenderam momentos 

ausentes durante o curso e tantas horas de trabalho. Dedico a vocês com toda a minha 

gratidão e carinho por cada um de forma especial. 

 

 

Ao meu companheiro, Fernando Batistão e toda sua família! Todo o incentivo, 

carinho e compreensão nesta jornada. Sou grata a todos que mostraram sua real 

importância na minha vida de maneira abençoada. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Rodrigo Hermont Cançado, meu orientador, pelo apoio, ensinamentos 

e convivência importante na obtenção desta conquista. Aprendi muito com as suas 

aulas, conselhos e observações. Experiências que levarei comigo na minha vida 

profissional. Admiro de seu trabalho e competência. 

 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Fabrício Pinelli Valarelli, meu mentor, pelos ensinamentos, 

generosidade, paciência, confiança, dedicação e convivência. Sou grata por todo 

incentivo desde a especialização e por ter me conduzido de maneira precisa além de 

ceder a amostra necessária para a realização deste trabalho. Terá sempre minha 

profunda admiração, gratidão, respeito e, com certeza, tornou-se exemplo de pessoa 

e profissional para mim, pela sua determinação e competência. 

 

 

 

 

À Profa. Dra. Karina Maria Salvatore de Freitas, coordenadora do Mestrado, pelos 

ensinamentos, paciência, dedicação, incentivo e compreensão foram fundamentais 

para a conclusão deste curso. Tem minha grande admiração, respeito e gratidão 

pelas lições de competência. Sou grata a Deus por ter sido aluna de um ser humano 

com um coração tão bom como o seu. Ver seu esforço para que todos consigam, me 

impulsionou! 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

À professora e amiga Juliana Curi, pelo apoio e incentivo prestados durante o curso. Sua 

amizade e confiança foram muito importantes nesse processo. Agradeço a Instituição 

SOEP- FACSET por ceder as amostras necessárias para a conclusão desse trabalho e 

agregar valor nessa vitória. 

 

À minha Equipe Odontológica do Esquadrão de Saúde – PV pela compreensão e apoio 

durante o curso. Somos uma família e isso contribuiu pra que eu não desistisse desse 

sonho diante das dificuldades.  

 

À minha querida amiga Paula Cotrin que gentilmente cedeu parte do seu tempo 

precioso para ajudar, com seu conhecimento e carinho neste trabalho de forma 

maravilhosa. Sua gentileza, gera e ainda irá gerar bons frutos!  

 

Aos meus colegas de turma, que foram de grande importância nessa caminhada.  

Criamos verdadeiros e eternos laços de amizade. Sou grata por cada abraço e 

palavras de força, cada risada e cada encontro. Sorte a minha ter encontrado pessoas 

como vocês ainda que tão distantes fisicamente, mas sempre presentes nos 

momentos mais necessários. Tenho muito orgulho de cada um, desejo muito 

sucesso. 

 

Aos “colegas Twin Force” Otavio, Izabel, Taíse e Adriano Bandeca pela gentileza e 

esforço com as amostras para que esse trabalho fosse possível, meu muito obrigada! 

 

Às minhas grandes amigas Icris Dayane Rodrigues Balbueno e Carolina Rasul, sou 

grata a Deus por ter nos unido desde o início... O caminho foi longo, com dores e 

alegrias... Vivenciamos sonhos, projetos, sorrisos e lágrimas umas das outras. Hoje, 

posso observar como crescemos como pessoas e profissionais. Somos sem dúvidas 

melhores do que fomos e agora contemplamos juntas essa grande vitória, porque o 

destino nos fez amigas, mas o coração nos fez irmãs! Amo vocês! 

  



 

 

AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

 

Ao Dr. Ricardo Benedito de Oliveira, reitor do Centro Universitário Ingá UNINGÁ; 

 

Ao Dr. Roberto Cezar de Oliveira, presidente da mantenedora; 

 

À Profa. Maria Albertina Ferreira do Nascimento, pró-reitora de Ensino do Centro 

Universitário Ingá UNINGÁ; 

 

À Profa. Dra. Suzimara dos Reis Geo Osório, coordenadora do curso de Graduação em 

Odontologia do Centro Universitário Ingá UNINGÁ; 

 

À Profa. Dra. Karina Maria Salvatore de Freitas, coordenadora do Mestrado em 

Odontologia do Centro Universitário Ingá UNINGÁ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 



 

 

RESUMO 

 

Proposição: O objetivo deste estudo foi comparar as alterações dentoesqueléticas 

de pacientes com má oclusão de Classe II, com dentadura permanente, tratados com 

aparelho funcional fixo Twin Force com padrão horizontal e vertical além de fornecer 

parâmetros confiáveis que possam estabelecer uma melhor previsibilidade quanto aos 

resultados do tratamento em cada um dos padrões vertical e horizontal e auxiliar o 

clínico na escolha do melhor protocolo de tratamento para os pacientes, 

individualmente. Material e métodos: Este estudo foi retrospectivo e a amostra 

consistiu de 84 telerradiografias (inicial e final do tratamento) de 42 (quarenta e dois) 

pacientes tratados ortodonticamente com o Twin Force. Entretanto, os pacientes mais 

equilibrados foram excluídos da amostra, ou seja, 6 pacientes. Os demais foram 

divididos em 2 grupos. Grupo 1 (Pacientes Horizontais) composto por 18 pacientes de 

ambos os gêneros (6 femininos e 12 masculinos) com idade média inicial de 17,91 e 

final de 20,45 e tempo médio de tratamento de 2,53. Grupo 2 (Pacientes verticais) 

composto por 18 pacientes de ambos os gêneros (11 femininos e 7 masculinos) com 

idade média inicial de 15,87 e idade média final de 18,63 e tempo médio de tratamento 

de 2,75 anos. Para se obter a média das variáveis utilizadas, do desvio padrão e as 

variáveis de cada paciente, calculou-se o valor da variável de cada paciente menos a 

média da variável, dividida pelo desvio padrão da variável: V-MV/DP= COEFICIENTE 

DA VARIÁVEL. O teste Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a distribuição de 

normalidade nos grupos. Mann Whitney foi o teste utilizado para comparação quando 

os intergrupos não apresentaram distribuição normal das variáveis. Na comparação 

intergrupos, as telerradiografias foram avaliadas na fase T1 (fase inicial), na fase T2 

(fase final) e no período entre o início e final do tratamento (T2 - T1) pelo teste t 

independente. Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significantes na 

comparação das alterações dentoesqueléticas entre os grupos Verticais e Horizontais. 

Entretanto, no Grupo Vertical houve uma alteração significante na variável de extrusão 

dos molares inferiores e intrusão dos incisivos inferiores quando comparado ao grupo 

Horizontal. Conclusão: O presente estudo demonstrou que o aparelho Twin Force 

Bite Corrector é efetivo para a correção da Classe II, não existindo diferenças 

dentoesqueléticas significantes entre os padrões de crescimento horizontal e vertical. 



 

 

Apenas a extrusão do molar inferior e a intrusão dos incisivos inferiores que foi maior 

nos pacientes verticais quando comparados aos horizontais. 

 

Palavras Chave: Má oclusão de Angle Classe II; Cefalometria; Ortodontia Corretiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 



 

 

ABSTRACT  
 

The purpose: Of this study was to compare the analysis of dentoskeletal changes of 

Class II malocclusion patients with permanent dentures, treated with Fixed Functional 

Twin Force device with horizontal and vertical profile, to provide reliable parameters 

that can establish a better predictability regarding results of the treatment in each of 

the vertical and horizontal profiles and assist the clinician in choosing the best 

treatment protocol for patients individually. Material and methods: This study was 

retrospective and the sample consisted of 84 teleradiographies (initial and final 

treatment) of 42 (forty-two) patients treated orthodontically with the Twin Force. 

However, the more balanced patients were excluded from the sample, that is, 6 

patients. The others were divided into 2 groups. Group 1 (Horizontal Patients) 

comprised 18 patients of both genders (6 female and 12 male) with a mean initial age 

of 17.91 and a final treatment time of 2.45. Group 2 (vertical patients ) comprised 18 

patients of both genders (11 female and 7 male) with a mean initial age of 15.87 and 

a mean age of 18.63 and an average treatment time of 2.75 years. The Shapiro-Wilk 

test was performed to verify the distribution of normality in the groups. Mann Whitney 

was the test used when the data did not present normal intergroup distribution. In the 

intergroup comparison, the cephalograms were evaluated in the T1 phase (initial 

phase), in the T2 phase (final phase) and in the period between the beginning and the 

end of the treatment (T2 - T1) by the independent t test. RESULTS: Both groups 

presented responses positive results in the correction of Class II malocclusion. There 

were no statistically significant differences in the comparison of dento-skeletal changes 

between the vertical and horizontal groups. However, in the Vertical Group there was 

a significant change in the molar extrusion variable when compared to the Horizontal 

group. Conclusion: The present study demonstrated that the Twin Force Bite 

Corrector apparatus is effective for Class II correction, with no significant skeletal 

differences between horizontal and vertical growth patterns. Only the extrusion of the 

lower molar in the vertical patients when compared to the horizontal ones. 

 

Keywords: Malocclusion, Angle Class II; Cephalometry; Orthodontics Corrective; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A má-oclusão de Classe II caracteriza-se pela distoclusão do primeiro molar 

inferior em relação ao primeiro molar superior. Nesta má-oclusão também pode-se 

encontrar sobremordida exagerada, e ainda a musculatura do paciente pode se 

apresentar hipotônica, com o lábio inferior repousando encostado à face lingual dos 

incisivos superiores (HAGG; ATTSTROM, 1992) .A característica mais comum desta 

má-oclusão é a retrusão mandibular (HAGG; ATTSTROM, 1992). 

Evidências demonstram que as alterações mais frequentes na má oclusão de 

Classe II ocorrem no plano sagital e podem decorrer da protrusão maxilar, retrusão 

mandibular, posição posterior da ATM ou quaisquer combinação destes fatores 

(JANSON et al., 2009). A maiora dos estudos cefalométricos demostram que dentre 

essas alterações sagitais encontradas, uma mandíbula menor e posicionada mais 

posteriormente é mais frequente (COZZA et al., 2006; JANSON et al., 2009; LAHAYE 

et al., 2006). 

A principal indicação para um tratamento por retrusão mandibular é o uso de 

Aparelhos Ortopédicos Funcionais. Dentre estes, os aparelhos Ortopédicos 

Funcionais Fixos e os Removíveis. Porém, a grande desvantagem dos removíveis é 

a necessidade de colaboração do paciente. Para suprir esta dificuldade, a ortodontia 

dispõe de uma gama de aparelhos funcionais fixos, sendo o Twin Force Bite Corrector 

um dos sistemas mais bem aceitos e eficientes encontrado pelos profissionais 

ortodontistas. Uma das grandes vantagens deste aparelho é que ele depende 

minimamente da colaboração do paciente (FLORES-MIR; MAJOR; MAJOR, 2006). 

A maioria dos estudos sobre os aparelhos funcionais fixos demonstra que as 

alterações ocorridas decorrentes do tratamento são dentárias e esqueléticas 

(FLORES-MIR; MAJOR; MAJOR, 2006; NEDELJKOVIC; CUBRILO; HADZI-

MIHAILOVIC, 2014). Essas alterações são resultantes do deslocamento anterior 

maxilar, alteração no comprimento da mandíbula e avanço mandibular (GUIMARAES 

et al., 2013; JAYACHANDRAN et al., 2016; ZELDERLOO et al., 2017). No entanto, 

existem ainda estudos que relatam que os propulsores fixos manifestam alterações  

dentoalveolares, como: a vestibularização dos incisivos inferiores, distalização dos 
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molares superiores e mesialização dos molares inferiores, relatando importante 

melhora na relação maxilomandibular (COVELL et al., 1999; GUIMARAES et al., 2013; 

VALANT; SINCLAIR, 1989). 

Há na literatura diversos estudos sobre o uso do Twin Force (CHHIBBER et 

al., 2013; DALCI; ALTUG; MEMIKOGLU, 2014; GUIMARAES et al., 2013). No entanto, 

não é possível encontrar evidências que demonstrem as alterações promovidas por 

esse aparelho em pacientes com padrões de crescimento faciais distintos, ou seja em 

pacientes dolico e braquifaciais. 

O presente estudo tem como objetivo analisar as comparações das alterações 

dentoesqueléticas em pacientes tratados com o aparelho Twin Force Bite Corrector, 

elucidando os parâmetros confiáveis que possam estabelecer uma melhor 

previsibilidade quanto aos resultados do tratamento em cada um dos padrões vertical 

e horizontal, além de auxiliar o clínico na escolha do melhor protocolo de tratamento 

para os pacientes individualmente. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo apresentou como objetivo comparar por meio de telerradiografias 

em norma lateral as alterações dentoesqueléticas em pacientes portadores de má- 

oclusão de Classe II, com padrões de crescimento distintos (horizontal e vertical) 

tratados com aparelho funcional fixo Twin Force Bite Corrector. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAL 

 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Ingá, Maringá, Paraná, sob o número CAAE 

92775518.8.0000.5220. 

O cálculo amostral foi baseado em um nível de significância alfa de 5% (0,05) 

e um beta de 20% (0,2), para atingir o poder de teste de 80% e detectar uma diferença 

mínima de 0,7° com desvio padrão de 0,71º para a medida SN.GoMe (ROGERS et 

al., 2018). Desta forma observou-se que seriam necessários 17 pacientes em cada 

grupo, o presente trabalho apresentou 18. 

 

3.1.1 A AMOSTRA 

 

A amostra foi integrada por 42 pacientes apresentando má oclusão de Classe 

II, pertencente ao arquivo do Curso de Especialização em Ortodontia do IOPG 

(Instituto Odontológico de Pós-Graduação) Bauru, SP e SOEP em Porto Velho, RO. 

Os pacientes da amostra foram tratados ortodonticamente com o uso do 

aparelho TFBC. A coleta de dados foi realizada através da documentação ortodôntica 

inicial e final e do prontuário de cada paciente do IOPG e SOEP sendo registrados 

nome completo, data de nascimento, gênero, idade inicial e final, tempo de tratamento, 

bem como tempo de uso do TFBC e severidade da Classe II. Foram Avaliadas 84 

telerradiografias laterais (Inicial e Final do Tratamento).  

 

Critérios de inclusão 

 

Os seguintes critérios foram utilizados para a seleção da amostra: 

 

1. Os pacientes deveriam apresentar ao início do tratamento uma má 

oclusão de Classe II de qualquer severidade verificada clinicamente; 
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2. Não deveriam ser observadas anomalias dentárias e 

3. Documentação ortodôntica completa; 

 

Foram o excluídos da amostra os 6 (seis) pacientes que apresentavam padrão 

de crescimento mais equilibrados. Ou seja, os mesofaciais. 

Todos os pacientes desta pesquisa foram tratados com aparelho ortodôntico 

fixo pré-ajustado prescrição Roth, slot .022’’ e TFBC que foram divididos em 2 grupos: 

 

Grupo 1: Pacientes com padrão de crescimento horizontal. 

 

Grupo 2: Pacientes com padrão de crescimento vertical. 

 

 

Grupo 1: Pacientes Horizontais: 

 

• Esses pacientes utilizaram o aparelho funcionalTwin Force Bite Corrector 

(OrthoOrganizers, Inc – Carlsbad, CA – EUA).  

• Composto por 18 pacientes de ambos os gêneros (6 feminino e 12 

masculino). 

• Idade média inicial de 17,91 (D.P = 7,13) 

• Idade média final de 20,45 (D.P = 7,18) 

• O tempo médio de tratamento nesses pacientes foi de 2,53 (D.P = 0,83) 

• A severidade da Classe II foi de ¼ em 1 paciente, ½ Classe II em 5 

pacientes, ¾ em 8 pacientes e 4 pacientes desse grupo apresentaram 

Classe II completa. 
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Grupo 2: Pacientes Verticais: 

 

• Esses pacientes utilizaram o aparelho funcionalTwin Force BiteCorrector 

(OrthoOrganizers, Inc – Carlsbad, CA – EUA).  

• Composto por 18 pacientes de ambos os gêneros (11 feminino e 07 

masculino). 

• Idade média inicial de 15,87 (D.P = 5,64) 

• Idade média final de 18,63 (D.P = 5,79) 

• O tempo médio de tratamento nesses pacientes foi de 2,75 (D.P = 0,60) 

• A severidade da Classe II foi de ¼ em 1 paciente, ½ Classe II em 9 

pacientes, ¾ em 3 pacientes e 5 pacientes desse grupo apresentaram 

Classe II completa. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Classificação do Padrão de Crescimento Facial 

 

As grandezas cefalométricas avaliadas foram SN.GoGn, NS.Gn, FMA e AFAI 

que foram variáveis utilizadas na metodologia do estudo de Neves et al 2005 para 

classificação do padrão de crescimento dos pacientes em verticais e horizontais 

(NEVES, 2003; NEVES et al., 2005).  

As telerradiografias em norma lateral foram avaliadas ao início (T1) e final (T2) 

do tratamento ortodôntico de cada paciente, as quais foram escaneadas com o 

escâner de mesa Microtek ScanMaker i800 (9600 x 4800dpi, da Microtek International, 

Inc., Carson, CA, USA) (figura 1). Totalizando 84 telerradiografias incluindo as iniciais 

(T1) e finais (T2).  

As imagens foram transferidas ao programa Dolphin Imaging Premium 10.5 

(figura 2) (Dolphin Imaging& Management Solutions, Chatsworth, CA, USA). Os 

pontos foram demarcados e as medidas cefalométricas foram obtidas somente pelo 
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autor. Realizou-se a determinação da magnificação de cada aparelho, que variou de 

6% a 10,2%, corrigida no programa de imagem. 

 

  
Figura 1- Scanner Microtek  

ScanMaker i800 
Figura 2- o Software Dolphin Imaging  

Premium 10.5 
 

3.2.2 Grandezas Cefalométricas de Padrão de Crescimento (figura 3) 

 

1- SN.GoGn: ângulo formado pela linha SN e o plano mandibular GoGn. 

Define a inclinação da borda inferior da mandíbula em relação à base do 

crânio; 

2- SN.Gn: ângulo formado entre os pontos násio, sela turca e gnátio.  Define 

a resultante vetorial de crescimento da mandíbula relacionada com a base 

do crânio; 

3- FMA: ângulo formado pelos planos horizontal de Frankfurt e mandibular 

GoMe. Define a orientação do padrão de crescimento facial; 

4- AFAI (ENA-Me): distância entre os pontos espinha nasal anterior e 

mentoniano. Indica a altura do terço inferior da face. 

Utilizou-se o Atlas de Crescimento Craniofacial(MARTINS et al., 1998) para 

os valores das grandezas cefalométricas consideradas, e constatou-se a idade média 

de 18 anos do gênero masculino e o desvio padrão para os pacientes desse estudo, 

que são: 
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 Média  D.P.  
SN.GoGn 30,6° 5,6° 
SN.Gn 79,9° 4,1º 
FMA 28,1° 4,6° 
AFAI 75,1mm 6,9mm 

 
 

Após obter-se os resultados da média das variáveis utilizadas, do desvio 

padrão e da variável de cada paciente da amostra, realizou a seguinte fórmula: 

  

V  -  MV / DP =  Coeficiente da variável  

 

Calculou-se o valor da variável de cada paciente (V) menos a média da 

variável (MV), dividida pelo desvio padrão (DP) da variável. Essa metodologia foi 

utilizada para que todas as variáveis contribuíssem de forma igual na 

classificação dos pacientes em horizontais e verticais visto que algumas 

variáveis têm o valor maior que outras(NEVES et al., 2005). No presente estudo, 

os 18 jovens dentre eles, 07 do gênero masculino e 11 do feminino que apresentaram 

as variáveis com valores mais positivos formaram o Grupo dos pacientes verticais, e 

os 18 jovens dentre eles, 12 do gênero masculino e 06 do feminino que apresentaram 

mais valores negativos das quatro grandezas cefalométricas, formaram o Grupo dos 

pacientes horizontais e; os 6 (seis) pacientes que apresentaram mais valores 

equilibrados, foram excluídos da amostra por serem classificados como o pacientes 

mesofaciais. 
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Figura 3 - Traçado anatômico com as variáveis de referência 
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3.2.3 TRAÇADO ANATÔMICO 

 

Delimitou-se as seguintes estruturas: 

 

• perfil mole; 

• perfil do osso frontal e dos ossos nasais; 

• sela turca; 

• meato acústico externo; 

• órbita; 

• maxila; 

• mandíbula e côndilo; 

• incisivos centrais superiores e inferiores; 

• primeiros molares superiores e inferiores. 

 

Para todas as estruturas bilaterais efetuou-se o traçado médio. 

 

3.2.4 Linhas e Planos 

 

1. Linha SN: do ponto sela turca ao násio; 

2. Linha NA: Linha que une os pontos N e A. Inicia-se no ponto N sem tocá-

lo, e é levado cerca de 5mm abaixo da borda incisal superior. 

3. Linha NB: Linha que une os pontos N e B. Inicia-se no ponto N sem tocá-

lo, prossegue inferiormente passando pelo ponto B até alcançar o ponto 

mandibular. 

4. Longo eixo dos incisivos centrais superiores: É a linha que segue o eixo 

longitudinal do incisivo central superior. Os pontos de referência são os 

pontos médios da borda incisal e do ápice dentário. Inicia-se cerca de 
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5mm abaixo da incisal terminando no plano de Frankfurt 

5. Longo eixo dos incisivos centrais inferiores: É a linha que segue o longo 

eixo dos incisivos centrais inferiores. Os pontos de referência são os 

pontos médios da borda incisal e o ápice incisal. Está limitado entre os 

planos mandibular e o de Frankfurt. 

6. Plano horizontal de Frankfurt: do ponto pório ao orbitário; 

7. GoGn (plano mandibular): do ponto gônio ao gnátio; 

8. GoMe (plano mandibular): do ponto gônio ao mentoniano; 

9. Plano palatino (PP): É a linha que passa sobre a ENP e a ENA; 

10. Linha SGn (eixo Y de crescimento): vai do ponto sela turca em direção   

ao ponto gnátio, interrompendo-se o traçado antes da coroa do molar 

superior. 

 

3.2.5 GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS ESQUELÉTICAS 

 

Maxilares 

 

1- SNA (º) 

2- Co-A (mm) 

 

Mandibulares 

 

3- SNB (º) 

4- Co-Gn (mm) 

 

Maxilomandibulares 

 

1- ANB (º) 

2- Wits (mm) 
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3.2.6 GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS DENTÁRIAS 

 

Dentárias superiores 

 

1- IS.NA (º) 

2- IS.PP (º) 

3- IS-NA (mm) 

4- IS-PP (mm) 

5- MS-PT Vertical (mm) 

6- MS-PP (mm) 

7- MS-SN (º) 

 

Dentárias Inferiores 

 

8- II.NB (º) 

9- IMPA (º) 

10- II-NB (mm) 

11- II-MP (mm) 

12- MI-sínfise (mm) 

13- MI-GoMe (mm) 

14 MI.GoMe (º) 

 

Relação Dentária 

 

1- Sobressaliência (mm) 

2- Sobremordida (mm) 
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3.3 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

3.3.1 Erro do Método 

 

Após 30 dias realizou-se novamente as mensurações de 20 telerradiografias 

selecionadas de forma aleatória, traçadas pelo mesmo examinador. O erro casual foi 

determinado por meio da fórmula de Dahlberg (DAHLBERG, 1940). Para calcular o 

erro sistemático foi utilizado o teste t dependente com nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

 

3.3.2 Análise Estatística 

 

O teste de normalidade Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a normalidade 

das variáveis para saber qual teste estatístico a ser aplicado para cada variável. 

O teste t independente foi utilizado para se verificar a compatibilidade dos 

grupos com relação às idades inicial e final e tempo de tratamento. 

O teste qui-quadrado foi realizado para verificação da distribuição dos gêneros 

e da severidade inicial da má oclusão entre os grupos. 

As comparações intergrupos das fases inicial e final e das alterações com o 

tratamento foram realizadas por meio do teste t independente* e para as variáveis e 

para as variáveis que não seguiram distribuição normal, utilizou-se Mann-Whitney. 

Todos os testes foram realizados com o programa Statistica for Windows 7.0 

(Statsoft, Tulsa, Okla), adotando-se um nível de significância de 5%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

Os erros casuais variaram de 0,16 (Sobressaliência) a 0,94 (Co-A) e somente 

2 variáveis (IMPA e SN-GoGn) apresentaram erro sistemático (DAHLBERG, 1940; 

HOUSTON, 1983). (Tabela 1). 

No grupo horizontal, não houve distribuição normal dos dados para as 

seguintes variáveis após as alterações ocorridas com o tratamento (T2-T1): A-Nperp e 

P-Nperp, Co-A, ANB, SN.GoGn, 1-NA, 6-MP. O Trespasse Horizontal não apresentou 

distribuição normal dos dados ao início do tratamento (T1) e nas alterações do resultado 

do tratamento (T2-T1) (Tabela 2). 

No grupo vertical, não houve distribuição normal dos dados para as seguintes 

variáveis após as alterações ocorridas com o tratamento (T2-T1): SNA, SNB e FMA. Ao 

final do tratamento (T2): SNA, Co-A e P-Nperp, AFAI e Trespasse Horizontal. Ao início 

do tratamento: 1-NB e 1-MP (Tabela 3). 

Não observou-se diferença de compatibilidade estatisticamente significante 

entre os grupos vertical e horizontal em relação as idades inicial e final, tempo de 

tratamento, gênero e severidade da Classe II (Tabela 4). 

Não observou-se diferenças estatisticamente significantes na Comparação 

das variáveis cefalométricas entre os grupos horizontal e vertical ao início do 

tratamento (T1) quanto ao componente maxilar. No componente mandibular, 

observou-se uma retrusão mandibular maior nos pacientes verticais (Tabela 5) 

Os pacientes horizontais apresentavam uma melhor relação 

maxilomandibular ao início do tratamento em relação aos pacientes verticais. Como 

já esperado, os pacientes verticais apresentavam maior padrão de crescimento com 

relação aos horizontais ao início do tratamento. Quanto ao componente dentoalveolar 

superior, os incisivos mostraram-se mais extruídos no grupo dos pacientes verticais 

comparados aos pacientes horizontais ao início do tratamento. No componente 

dentoalveolar inferior, os incisivos estavam mais vestibularizados no grupo horizontal 

em comparação ao grupo vertical. Não houve diferenças estatisticamente significantes 

nas relações dentárias entre os grupos ao início do tratamento (Tabela 5). 
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Ao final do tratamento observou-se diferenças estatisticamente significantes 

na comparação das variáveis cefalométricas entre os grupos horizontal e vertical (T2) 

quanto ao componente maxilar. Tanto os pacientes do grupo vertical quanto horizontal 

mostravam uma restrição maxilar, porém, nos pacientes verticais essa restrição se 

apresentava significativamente maior em relação grupo dos pacientes horizontais. 

Dessa mesma forma, observou-se que os dois grupos apresentavam uma protrusão 

mandibular estatisticamente significante, sendo maior nos pacientes horizontais 

quando comparados aos verticais ao final do tratamento. Os dois grupos 

apresentavam melhora na relação maxilomandibular, entretanto, os pacientes 

horizontais mantiveram uma melhor relação em relação ao grupo dos pacientes 

horizontais. (Tabela 6) 

Houve diferenças estatisticamente significantes nas variáveis de padrão de 

crescimento (SN.GoGn, FMA e AFAI) nos dois grupos após o tratamento, porém nos 

paciente verticais essas variáveis foram maiores. No componente dentoalveolar 

superior, foi observada alterações significantes na variável de extrusão dos incisivos 

nos dois grupos, porém, houve maior extrusão nos pacientes verticais. Os dois grupos 

acharam-se com os incisivos inferiores protruídos e extruídos, porém essa estatística 

estava significativamente mais evidenciadas no grupo dos pacientes verticais em 

relação aos horizontais. Não sendo observadas diferenças estatisticamente 

significantes nas relações dentárias entre os grupos após o tratamento (Tabela 6).  

A tabela 7 demonstra a comparação das alterações que ocorreram com as 

variáveis cefalométricas com o tratamento (T2-T1) entre os grupos horizontal e 

vertical. Não foi observada alterações estatisticamente significantes em nenhuma das 

variáveis, apenas na extrusão dos molares inferiores e extrusão dos incisivos 

inferiores que ocorreu nos dois grupos, porém no grupo dos pacientes verticais essas 

variáveis foram maiores quando comparadas ao grupo dos pacientes horizontais. 
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Tabela 1 - Resultados da fórmula de Dahlberg e do teste t dependente aplicados na comparação das 
variáveis cefalométricas em 2 fases avaliadas, para estimativa dos erros casuais e sistemáticos, 
respectivamente. 
 

VARIÁVEIS 
CEFALOMÉTRICAS 

1ª Medição 
N= 18 

2ª Medição 
N= 18 Dahlberg P 

Média d.p. Média d.p 
Componentemaxilar 

SNA (º) 83,32 3,26 83,49 3,42 0,79 0,6530 
Co-A (mm) 82,74 6,55 82,88 6,47 0,94 0,3455 

Componente mandibular 
SNB (º) 76,09 4,03 76,13 3,86 0,68 0,0714 

Co-Gn (mm) 105,05 8,66 104,93 8,15 0,29 0,6395 
RelaçãoMaxilomandibular 

ANB (º) 5,83 1,92 5,68 1,98 0,26 0,3858 
Wits (mm) 5,26 2,03 5,09 2,12 0,47 0,7485 

Padrão de Crescimento 
FMA (º) 22,31 4,56 22,57 4,13 0,26 0,3962 

SN-GoGn(º) 29,89 5,36 30,08 4,72 0,47 0,0489* 
AFAI (mm) 61,76 4,32 61,95 4,65 0,27 0,3490 

ComponenteDentoalveolar Superior 

1.NA (º) 20,04 6,93 21,19 7,18 0,29 0,2723 
1.PP (º) 110,28 7,15 110,65 8,01 0,17 0,2933 

1-NA  (mm) 2,37 2,76 2,46 3,22 0,21 0,0682 
1-PP (mm) 27,43 2,55 27,77 3,02 0,57 0,0835 

6-PT Vertical (mm) 18,13 3,97 18,64 3,21 0,24 0,2472 
6-PP (mm) 19,76 2,29 19,89 2,45 0,18 0,6389 

ComponenteDentoalveolar Inferior 
1.NB (º) 28,47 6,02 28,35 5,73 0,21 0,2164 
IMPA (º) 99,14 6,51 99,05 5,38 0,24 0,0357* 

1-NB (mm) 5,22 2,44 5,08 2,23 0,39 0,3295 
1-MP (mm) 36,12 3,01 36,15 3,75 0,24 0,1753 

MI-sínfise (mm) 16,06 2,45 16,32 2,61 0,21 0,3461 
MI-GoMe (mm) 23,31 2,14 23,48 2,63 0,18 0,2742 

MI.GoMe(º) 61,39 7,56 61,26 7,34 0,26 0,5323 
Relação Dentária 

Sobressaliência (mm) 3,97 2,48 3,81 2,97 0,16 0,3204 
Sobremordida (mm) 3,17 1,45 3,19 1,94 0,26 0,6942 

*Estatisticamente significante para p<0,05 
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Tabela 2 – Resultados do teste de Shapiro-Wilk para as medidas cefalométricas iniciais (T1), finais (T2) 
e alterações (T2-T1) para o grupo horizontal. 
 

Variáveis INICIAL (T1) FINAL (T2) ALTERAÇÃO  
(T2-T1) 

 W p W p W P 
COMPONENTE MAXILAR 

SNA (º) 0,9788 0,9368 0,9482 0,3979 0,9731 0,8540 
A-Nperp (mm) 0,9393 0,2828 0,9607 0,6165 0,7569 0,0004 

Co-A (mm) 0,9726 0,8458 0,9798 0,9484 0,7987 0,0014 
COMPONENTE MANDIBULAR 

SNB (º) 0,9615 0,6314 0,9917 0,9996 0,9466 0,3743 
P-Nperp (mm) 0,9377 0,2651 0,9561 0,5287 0,8539 0,0097 
Co-Gn (mm) 0,9433 0,3298 0,9505 0,4340 0,9628 0,6566 

RELAÇÃO MAXILOMANDIBULAR 
ANB (º) 0,9498 0,4222 0,9203 0,1310 0,8646 0,0145 

Wits (mm) 0,9010 0,0599 0,9767 0,9098 0,9258 0,1639 
PADRÃO DE CRESCIMENTO 

SN.GoGn (º) 0,9744 0,8753 0,9536 0,4856 0,7722 0,0006 
FMA (º) 0,9559 0,5259 0,9672 0,7453 0,9063 0,0741 

AFAI (mm) 0,9706 0,8104 0,9549 0,5074 0,9578 0,5605 
COMPONENTE DENTOALVEOLAR SUPERIOR 

1-NA (mm) 0,9537 0,4873 0,9505 0,4333 0,7633 0,0004 
1.NA (º) 0,9689 0,7781 0,9469 0,3790 0,9566 0,5383 

1-PP (mm) 0,9375 0,2632 0,9388 0,2771 0,9648 0,6965 
6-PP (mm)       

COMPONENTE DENTOALVEOLAR INFERIOR 
1-NB (mm) 0,9334 0,2228 0,9342 0,2303 0,9427 0,3228 

1.NB (º) 0,9667 0,7350 0,9686 0,7719 0,9473 0,3847 
IMPA (º) 0,9642 0,6860 0,9365 0,2522 0,9555 0,5176 

1-MP (mm) 0,9540 0,4925 0,9186 0,1222 0,9789 0,9383 
6-MP (mm) 0,9186 0,1220 0,9558 0,5238 0,8636 0,0140 

RELAÇÕES DENTÁRIAS 
Tresp. Horiz. (mm) 0,8275 0,0038 0,9610 0,6220 0,8545 0,0099 

Tresp. Vertical (mm) 0,9510 0,4423 0,9252 0,1602 0,9568 0,5418 
Relação Molar (mm) 0,9487 0,4052 0,9776 0,9223 0,9864 0,9922 
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Tabela 3 – Resultados do teste de Shapiro-Wilk para as medidas cefalométricas iniciais (T1), finais (T2) 
e alterações (T2-T1) para o grupo vertical. 
 

Variáveis INICIAL (T1) FINAL (T2) ALTERAÇÃO  
(T2-T1) 

 W p W p W P 
COMPONENTE MAXILAR 

SNA (º) 0,9492 0,4138 0,8866 0,0337 0,7958 0,0013 
A-Nperp (mm) 0,9708 0,8131 0,9822 0,9704 0,9820 0,9682 

Co-A (mm) 0,9844 0,9840 0,8648 0,0146 0,9611 0,6247 
COMPONENTE MANDIBULAR 

SNB (º) 0,9443 0,3438 0,9762 0,9030 0,7564 0,0003 
P-Nperp (mm) 0,9394 0,2830 0,8961 0,0492 0,9384 0,2723 
Co-Gn (mm) 0,9057 0,0723 0,9419 0,3130 0,9234 0,1487 

RELAÇÃO MAXILOMANDIBULAR 
ANB (º) 0,9700 0,7979 0,9737 0,8644 0,9627 0,6552 

Wits (mm) 0,9827 0,9740 0,9710 0,8175 0,9683 0,7653 
PADRÃO DE CRESCIMENTO 

SN.GoGn (º) 0,9590 0,5826 0,9622 0,6449 0,9349 0,2366 
FMA (º) 0,9207 0,1334 0,9517 0,4536 0,8884 0,0363 

AFAI (mm) 0,9263 0,1671 0,8924 0,0425 0,9009 0,0597 
COMPONENTE DENTOALVEOLAR SUPERIOR 

1-NA (mm) 0,9715 0,8269 0,9064 0,0746 0,9022 0,0628 
1.NA (º) 0,9701 0,8008 0,9741 0,8717 0,9757 0,8958 

1-PP (mm) 0,9745 0,8748 0,9442 0,3419 0,9795 0,9455 
6-PP (mm) 0,9703 0,8040 0,9601 0,6041 0,9504 0,4317 

COMPONENTE DENTOALVEOLAR INFERIOR 
1-NB (mm) 0,8835 0,0299 0,9292 0,1885 0,9481 0,3973 

1.NB (º) 0,9886 0,9972 0,9621 0,6441 0,9431 0,3276 
IMPA (º) 0,9735 0,8618 0,9345 0,2329 0,9718 0,8320 

1-MP (mm) 0,7956 0,0013 0,9655 0,7103 0,9477 0,3902 
6-MP (mm) 0,9500 0,4259 0,9515 0,4504 0,9598 0,5993 

RELAÇÕES DENTÁRIAS 
Tresp. Horiz. (mm) 0,9272 0,1737 0,8478 0,0078 0,9559 0,5257 

Tresp. Vertical (mm) 0,9723 0,8408 0,9459 0,3650 0,9784 0,9326 
Relação Molar (mm) 0,9147 0,1043 0,9744 0,8766 0,9644 0,6891 
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Tabela 4. Resultados da avaliação da compatibilidade intergrupos das idades inicial e final, tempo de 
tratamento, distribuição por gêneros e severidade da Classe II. 
 

 

 

GRUPOS 

Horizontal 

(n=18) 

Vertical 

(n=18) 

 

 

P 
MÉDIA 

(D.P.) 

MÉDIA 

(D.P.) 

IDADE  

INICIAL 

17,91 

(7,13) 

15,87 

(5,64) 

 

0,2868T 

IDADE  

FINAL 

20,45 

(7,18) 

18,63 

(5,79) 

 

0,3480T 

TEMPO DE 

TRATAMENTO 

2,53 

(0,83) 

2,75 

(0,60) 

 

0,3131T 

GÊNERO 

Masculino 

Feminino 

 

12 

6 

 

7 

11 

 

X2 = 2,022 

GL = 1 

p = 0,1550α 

Severidade da 

Classe II 

¼ 

½ 

¾ 

Completa 

 

 

1 

5 

8 

4 

 

 

1 

9 

3 

5 

 

 

X2 = 11,068 

GL = 3 

p = 0.0114 α 

*  T para teste t independente; α para teste qui-quadrado. 
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Tabela 5– Comparação das variáveis cefalométricas entre os grupos horizontal e vertical ao início 
do tratamento (T1). 
 
 

 
Variáveis 

Horizontal 
(n=18) 

Vertical 
(n=18) 

 
 

p 
Média 

(Mediana) 
D.P. 
(DI) 

Média 
(Mediana) 

D.P. 
(DI) 

Componente Maxilar 

SNA (º) 83,67 3,47 81,41 5,27 0,1375 t 

A-Nperp 
(mm) 

0,39 3,68 1,36 4,19 0,4672 t 

Co-A (mm) 82,29 7,94 78,02 5,12 0,0634 t 

Componente Mandibular 
SNB (º) 79,81 3,11 74,58 4,51 0,0003* t 

P-Nperp 
(mm) 

-2,53 5,21 -7,65 6,18 0,0110* t 

Co-Gn (mm) 105,83 9,02 100,62 7,23 0,0645 t 

Relação Maxilomandibular 

ANB (º) 3,83 2,14 7,13 1,97 0,0000* t 

Wits (mm) 3,91 1,80 6,03 2,81 0,0109* t 

Padrão de Crescimento 

SN.GoGn (º) 22,20 3,37 34,93 5,25 0,0000* t 

FMA (º) 18,02 4,02 27,94 4,55 0,0000* t 

AFAI (mm) 58,72 5,27 63,97 4,11 0,0021* t 

Componentedentoalveolar superior 

1-NA (mm) 4,88 3,82 3,33 3,52 0,2140 t 

1.NA (º) 24,84 10,97 22,12 8,57 0,4134 t 

1-PP (mm) 24,59 2,89 27,68 2,24 0,0010* t 

6-PP (mm) 17,54 2,34 17,43 2,67 0,8952 t 

Componente dentoalveolar inferior 

1-NB (mm) (3,10) (3,30) (4,25) (1,90) 0,0845Ω 

1.NB (º) 22,56 5,68 22,93 4,96 0,8378 t 

IMPA (º) 97,96 7,11 90,32 5,68 0,0011* t 

1-MP (mm) (38,25) (5,00) (38,75) (1,20) 0,5162 Ω 

6-MP (mm) 28,17 4,03 27,03 3,16 0,3526 t 

Relações dentárias 
Tresp. Horiz. 

(mm) 
(5,70) (2,30) (7,95) (3,30) 0,0641 Ω 

Tresp. 
Vertical (mm) 

4,61 1,65 4,42 2,36 0,7825 t 

Relação 
Molar (mm) 

2,10 1,26 2,25 0,93 0,6869 t 

*Diferença estatisticamente significante para P<0,05 
Ω Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
t teste t independente 
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Tabela 6– Comparação das variáveis cefalométricas entre os grupos horizontal e vertical ao final do 
tratamento (T2). 
 
 

 
Variáveis 

Horizontal 
(n=18) 

Vertical 
(n=18) 

 
 

P 
Média 

(Mediana) 
D.P. 
(DI) 

Média 
(Mediana) 

D.P. 
(DI) 

Componente Maxilar 

SNA (º) (83,00) (5,50) (79,65) (2,30) 0,0104* Ω 

A-Nperp 
(mm) 

0,72 4,53 0,28 3,91 0,7604 t 

Co-A (mm) (84,25) (8,90) (77,25) (6,90) 0,0713 Ω 

Componente Mandibular 
SNB (º) 80,33 3,05 74,47 3,71 0,0000*  t 

P-Nperp 
(mm) 

(-0,45) (4,90) (-6,65) (9,90) 0,0247* Ω 

Co-Gn (mm) 109,72 8,71 106,31 7,69 0,2213 

Relação Maxilomandibular 

ANB (º) 3,08 2,09 5,61 1,99 0,0007*  t 

Wits (mm) 0,61 1,72 2,16 2,76 0,0510  t 

Padrão de Crescimento 

SN.GoGn (º) 22,49 4,19 34,71 5,94 0,0000* t 

FMA (º) 17,18 3,51 27,36 5,75 0,0000* t 

AFAI (mm) (61,95) (6,90) (66,05) (2,70) 0,0002*Ω 

Componentedentoalveolar superior 

1-NA (mm) 4,08 2,78 2,64 3,16 0,1558 t 

1.NA (º) 24,07 7,82 19,56 6,57 0,0692 t 

1-PP (mm) 25,79 2,42 29,44 3,20 0,0005* t 

6-PP (mm) 18,27 3,02 19,29 3,01 0,3138 t 

Componente dentoalveolar inferior 

1-NB (mm) 5,25 2,00 7,03 1,82 0,0084* t 

1.NB (º) 33,45 6,68 32,49 5,99 0,6524 t 

IMPA (º) 109,22 8,68 100,14 7,39 0,0018*t 

1-MP (mm) 35,44 3,35 39,06 3,24 0,0023*t 

6-MP (mm) (29,85) (6,80) (30,70) (2,40) 0,7397 Ω 

Relações dentárias 
Tresp. Horiz. 

(mm) 
(3,20) (0,90) (3,15) (1,20) 0,9243 Ω 

Tresp. 
Vertical (mm) 

1,77 0,94 1,90 1,16 0,7075 t 

Relação 
Molar (mm) 

-1,72 1,23 -1,52 1,28 0,6364 t 

*Diferença estatisticamente significante para P<0,05 
Ω Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
t teste t independente 
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Tabela 7– Comparação das alterações (T2-T1) variáveis cefalométricas entre os grupos horizontal e 
vertical 
 
 

 
Variáveis 

Horizontal 
(n=18) 

Vertical 
(n=18) 

 
 

P 
Média 

(Mediana) 
D.P. 
(DI) 

Média 
(Mediana) 

D.P. 
(DI) 

Componente Maxilar 

SNA (º) (-0,30) (2,00) (-1,30) (1,50) 0,1637 Ω 

A-Nperp 
(mm) 

(-0,40) (3,30) (-0,90) (3,30) 0,3506 Ω 

Co-A (mm) (1,15) (2,00) (1,50) (6,30) 0,7397 Ω 

Componente Mandibular 
SNB (º) (0,50) (1,40) (0,85) (2,00) 0,3925 Ω 

P-Nperp 
(mm) 

(1,65) (5,10) (0,40) (3,20) 0,4864 Ω 

Co-Gn (mm) 3,89 4,12 5,68 6,21 0,3140 t 

Relação Maxilomandibular 

ANB (º) -0,76 2,17 -1,52 1,90 0,2666 t 

Wits (mm) -3,31 2,57 -3,87 3,30 0,5697 t 

Padrão de Crescimento 

SN.GoGn (º) (-0,20) 1,50 (-0,30 (3,00) 0,7158 Ω 

FMA (º) (-0,75) (2,70) (-0,85) (2,30) 0,7040 Ω 

AFAI (mm) 1,13 2,53 2,93 5,57 0,2202 t 

Componentedentoalveolar superior 

1-NA (mm) (-0,10) (3,40) (0,20) (2,00) 0,7277 Ω 

1.NA (º) -0,77 8,40 -2,57 7,79 0,5097 t 

1-PP (mm) 1,19 1,83 1,76 3,04 0,5031 t 

6-PP (mm) 0,72 2,17 1,86 3,72 0,2700 t 

Componente dentoalveolar inferior 

1-NB (mm) 1,86 1,75 2,35 2,33 0,4770 t 

1.NB (º) 10,89 6,28 9,56 7,15 0,5576 t 

IMPA (º) 11,27 8,00 9,82 8,23 0,5967 t 

1-MP (mm) -2,33 2,42 -0,24 3,16 0,0324* t 

6-MP (mm) (1,60) (2,40) (3,65) (2,40) 0,0065*Ω 

Relações dentárias 
Tresp. Horiz. 

(mm) 
(-2,45) (2,80) (-5,05) (3,80) 0,1685 Ω 

Tresp. 
Vertical (mm) 

-2,84 1,67 -2,52 2,03 0,6063 t 

Relação 
Molar (mm) 

-3,82 1,47 -3,77 1,78 0,9273 t 

*Diferença estatisticamente significante para P<0,05 
Ω Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
t teste t independente 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Para o presente estudo utilizou-se para a classificação do tipo de padrão de 

crescimento facial as grandezas cefalométricas SN.GoGn, SN.Gn, FMA e AFAI 

descritas por Neves 2005 (NEVES, 2003; NEVES et al., 2005). Obteve-se o 

coeficiente das variáveis através da fórmula: V (Variável) – MV (Média da Variável) / 

pelo DP (Desvio Padrão, dessa maneira as medidas cefalométricas tornaram-se 

equiparadas contribuindo da mesma maneira para classificação dos pacientes em 

verticais e horizontais. Diante dos resultados do coeficiente das variáveis, os 

pacientes que apresentaram valores mais positivos foram classificados como os 

pacientes verticais, e os que apresentaram mais valores negativos das quatro 

grandezas cefalométricas, foram classificados como os pacientes horizontais. 

De diferente forma, Kim Rogers (ROGERS et al., 2018) utilizou o plano 

mandibular como referência classificar os pacientes em hipo e hiperdivergentes.  

As grandezas cefalométricas adotadas neste estudo foram selecionadas, por 

serem bastante utilizadas pelos ortodontistas e de simples localização e medição 

semelhantemente ao estudo de Neves, 2005 (NEVES, 2003; NEVES et al., 2005). 

A fórmula realizada neste estudo teve o intuito de estandartizar as variáveis 

utilizadas para classificação dos pacientes em verticais e horizontas. Entretanto, 

Neves, 2005 utilizou a metodologia da soma dessas variáveis cefalométricas, 

demonstrando que quanto maior o valor de cada uma delas, maior a tendência do 

predomínio do vetor de crescimento vertical e quanto menor o valor das mesmas, 

maior a tendência do predomínio do vetor de crescimento horizontal. Assim, com 

apenas um valor numérico, se tornaria mais simples realizar a classificação do tipo de 

padrão de crescimento facial. Além disto, se considerássemos uma determinada 

grandeza cefalométrica individualmente, poderia haver interferência de outros fatores 

(como por exemplo, a deflexão da base do crânio), mascarando o real predomínio de 

um determinado vetor de crescimento facial. Efetuando-se a soma das quatro 

variáveis cefalométricas estudadas, estamos considerando o predomínio geral do tipo 

de padrão de crescimento facial, diminuindo o efeito da eventual presença de algum 

fator interferente (NEVES, 2003; NEVES et al., 2005).  
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Para o presente estudo, utilizou-se o aparelho Twin Force Bite Corrector em 

todos os pacientes, sem diferença quanto a instalação ou adaptação ao dispositivo, 

uniformizando a amostra com o intuito de se corrigir a discrepância ântero-posterior e 

comparar as alterações dentoesqueléticas ocorrida nos pacientes de padrão de 

crescimento vertical e horizontal. O aparelho propulsor TFBC atua restringindo o 

deslocamento anterior maxilar sem alterações significantes no comprimento e posição 

mandibular, melhorando a relação maxilomandibular e do perfil facial, e importante 

inclinação vestibular dos incisivos inferiores (DALCI; ALTUG; MEMIKOGLU, 2014; 

GUIMARAES et al., 2013). 

Ao final do tratamento (T2), (Tabela 6) pode-se observar que os pacientes do 

grupo vertical tinham uma maior retrusão maxilar quando comparado aos horizontais. 

Para os pacientes horizontais tinham uma maior protrusão mandibular. Este 

resultado pode ser observado em alguns trabalhos na literatura que demonstram um 

importante movimento anterior do Pogônio mole em pacientes que utilizaram 

propulsor mandibular fixo (BACCETTI; FRANCHI; STAHL, 2009; CELIKOGLU et al., 

2016; KUCUKKELES; ILHAN; ORGUN, 2007; OZTOPRAK et al., 2012; PANCHERZ, 

1979; PERINETTI et al., 2015; URSI et al., 2000). 

Neste estudo, ambos os grupos apresentaram melhora significativa na relação 

maxilomandibular, porém, essa variável encontrava-se de forma mais significante ao 

final do tratamento no grupo horizontal quando comparada ao grupo vertical (tabela 

6). Alguns autores também demonstram que uma significativa restrição da maxila 

resultante da redução do ângulo SNA ocorre em ambos os grupos (ROGERS et al., 

2018). 

No presente estudo, observou-se que ao final do tratamento os dois grupos 

apresentavam um aumento no padrão de crescimento, entretanto, essas variáveis 

estavam maiores no grupo vertical quando comparado ao grupo horizontal (tabela 6).  

Evidências demonstraram que nos pacientes hiperdivergentes, a rotação do plano 

mandibular foi indesejável e significativa para trás comparado aos pacientes 

hipodivergentes que obtiveram essa rotação para frente (ROGERS et al., 2018). Isso 

se explica também por diferenças morfológicas entre os pacientes, ou seja, os 

pacientes hiperdivergentes têm o plano oclusal mais íngreme do que os pacientes 
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hipodivergentes de forma que o efeito do avanço da mandíbula seja menor por causa 

da maior estatura com planos oclusais mais acentuados (ROGERS et al., 2018).  

Chung et al (CHUNG; WONG, 2002) demonstraram estudo em pacientes com 

má oclusão de Classe II esquelética em idade de 9 a 18 anos baseando-se como 

parâmetro de padrão de crescimento o ângulo do plano mandibular e as comparações 

foram feitas entre os pacientes braquefaciais, mesofaciais e dolicofaciais sem 

tratamento ortodôntico. Durante o crescimento todos os grupos apresentaram uma 

diminuição da convexidade e movimento mandibular para frente, porém o grupo dos 

pacientes com a face mais curta apresentou maior rotação do plano mandibular do 

que o grupo de pacientes que possuíam a face mais longa. Podendo ser a morfologia 

e o crescimento normal dos pacientes com padrões de crescimento distintos ser o 

motivo dos pacientes verticais. Ambos sofrem uma rotação mandibular para frente, 

entretanto esse resultado é indesejável, ainda que menor, para os pacientes verticais 

em relação aos pacientes horizontais que respondem de maneira satisfatória os 

efeitos do propulsor mandibular quando sofrem uma rotação verdadeira para frente 

após o tratamento. Esses resultados vão de encontro aos resultados encontrados 

neste trabalho ao demonstrar o aumento da variável do padrão de crescimento em 

ambos os grupos após o tratamento (T2), entretanto, de forma mais expressiva nos 

pacientes verticais. 

Já outros autores (ARAUJO; BUSCHANG; MELO, 2004; CROFT et al., 1999; 

PANCHERZ; MICHAILIDOU, 2004) demonstram que os efeitos rotacionais podem ser 

inerentes ao design do aparelho Herbst o qual posiciona a mandíbula para baixo e 

para frente fazendo com que os côndilos deslizem pela eminência articular 

redirecionando o crescimento do côndilo em uma direção posterior, explicando assim 

o resultado do aumento no padrão de crescimento após o tratamento. 

Quanto ao componente dentoalveolar inferior, observou-se que os incisivos 

encontravam-se estatisticamente significante mais protruídos e extruídos nos 

pacientes verticais quando comparados aos horizontais e mais vestibularizados nos 

horizontais quando comparado aos horizontais.. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes nas relações dentárias nos dois grupos após o 

tratamento (tabela 6). Entretanto, no trabalho realizado por Kim Roger, em 2018, 

demonstrou-se os resultados relativos da terapia com o aparelho Herbst que é um 
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aparelho muito semelhante ao Twin Force, realizado em pacientes hipo e 

hiperdivergentes com má oclusão de Classe II. Foi observado que as principais 

alterações também foram dentoalveolares em ambos os grupos, porém sem 

diferenças significantes entre os mesmos.  

Os resultados do estudo em questão não demonstraram alterações das 

comparações dentoesqueléticas estatisticamente significantes ocorridas no 

tratamento no grupo dos pacientes com padrão de crescimento vertical comparado ao 

grupo dos pacientes com padrão de crescimento horizontal (T2-T1), apenas no 

componente dentoalveolar inferior, resultante da variável de extrusão do molar inferior 

(6-MP) que foi estatisticamente significante maior no grupo dos pacientes verticais 

quando comparado aos horizontais e intrusão dos incisivos inferiores  (1-MP) (Tabela 

7) 

Apesar de alguns autores não relatarem esta extrusão e sim alterações 

verticais causadas pelos propulsores, com uma rotação para baixo e para trás da 

mandíbula, diminuindo o movimento para a frente do Pogônio (JONES et al., 2008; 

NELSON; HANSEN; HAGG, 2000), acredita-se que os aparelhos ortopédicos 

funcionais fixos resultam em mudanças significantes no crescimento mandibular, 

porém estudos comprovam que esses efeitos não duram ao longo dos anos(JANSON 

et al., 2013; NELSON; HANSEN; HAGG, 2000; SERBESIS-TSARUDIS; PANCHERZ, 

2008), demonstram como resultados que as maiores alterações são dentoalveolares. 

 

 

5.1 Considerações clínicas 

 

O aparelho TFBC possui diversas vantagens, dentre elas praticidade, 

facilidade e tempo reduzido na instalação. A aceitabilidade pelos pacientes é bastante 

positiva pois possibilita movimentos de lateralidade da mandíbula, acordando com 

(CANCADO et al., 2008; GUIMARAES et al., 2013). 

Tendo em vista, que neste estudo, a única variável com diferença 

estatisticamente significante na comparação das alterações foi a extrusão dos molares 

inferiores e intrusão dos incisivos inferiores nos pacientes verticais quando comparado 

aos pacientes horizontais, deve-se dar maior atenção ao perfil do paciente durante o 
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planejamento ortodôntico, pois uma extrusão acentuada dos molares pode levar a um 

aumento da altura facial inferior, além de um giro no sentido horário da mandíbula, o 

que seria deletério para a harmonia facial do paciente vertical. Apesar deste estudo 

não ter apresentado grandes diferenças estatisticamente significantes na comparação 

das alterações das variáveis cefalométricas, ou seja, o uso do aparelho Twin Force 

contribui clinicamente de forma efetiva na correção da discrepância ântero-posterior 

nos componentes dentários e esqueléticos tanto dos pacientes horizontais quanto 

verticais após o tratamento, não foi efetivo e favorável de forma significante nos 

pacientes verticais por apresentar importante extrusão dos molares inferiores e 

intrusão dos incisivos inferiores o que pode comprometer a estética do paciente 

aumenta ainda mais AFAI do paciente vertical. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Concluiu-se que não houve diferenças dentoesqueléticas significantes entre 

os pacientes com padrões de crescimento horizontal e vertical com a utilização do 

TFBC. Apenas extrusão do molar inferior nos pacientes com padrão de crescimento 

vertical quando comparado aos pacientes com padrão de crescimento horizontal. 
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