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RESUMO 

 

Ribeiro ANC. Estudo tomográfico da região do Shelf mandibular em diferentes tipos 
faciais [tese]. Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Corrigida. 
 

 

A ancoragem ortodôntica tem sido motivo de preocupação para os ortodontistas 

desde o inicio da prática ortodôntica. Os dispositivos transitórios de ancoragem 

esquelética (miniparafuso) definiram um novo conceito de ancoragem em 

Ortodontia. A colocação dos dispositivos em uma região extra-alveolar mandibular 

permite o uso de parafusos de maior diâmetro que podem ser inseridos 

paralelamente à inclinação axial de molares inferiores sem interferir com as raízes 

dos dentes que serão movimentados. Na literatura são descritos diferentes tipos 

faciais que diferem na predominância em relação ao padrão de crescimento facial 

vertical ou horizontal configurando conformações ósseas mandibulares distintas 

entre os tipos faciais. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar se há diferença 

na espessura do osso vestibular na região do shelf mandibular entre os tipos faciais. 

Para este estudo retrospectivo foi selecionada uma amostra composta por 84 

tomografias computadorizadas por feixe cônico (TCFC) de indivíduos dos gêneros 

masculino e feminino, adultos, com idade entre 18 e 40 anos. As imagens foram 

avaliadas no software Dolphin® (versão 11.0, Dolphin Imaging and Management 

Solutions, Chatsworth, CA – EUA). As tomografias foram divididas em três grupos de 

acordo com o tipo facial, determinado por meio de reconstruções bidimensionais em 

norma lateral para realização do traçado da análise cafalométrica proposta por 

Bjork-Jarabak, sendo: 28 do tipo facial hiperdivergente (Grupo1), 28 do tipo facial 

neutro (Grupo 2) e 28 do tipo facial hipodivergente (Grupo 3). Para atender aos 

objetivos do estudo, as medidas foram realizadas nas seguintes regiões: 1- 

Vestibular da raiz mesial do primeiro molar inferior dos lados esquerdo e direito; 2 - 

Vestibular da raiz distal do primeiro molar inferior dos lados esquerdo e direito; 3 - 

Vestibular entre o primeiro e segundo molar inferior dos lados esquerdo e direito; 4 - 

Vestibular da raiz mesial do segundo molar inferior dos lados esquerdo e direito; 5 - 

Vestibular da raiz distal do segundo molar inferior dos lados esquerdo e direito. As 

medidas foram realizadas a 3, 6 e 9 milímetros a partir da junção amelocementária 



 

 

(JAC) dos primeiros e segundos molares, em direção apical, no corte axial, 

estendendo-se do ponto médio das raízes mesial e distal até a borda mais externa 

da cortical óssea alveolar adjacente. Os resultados mostraram que, com relação à 

idade e gênero, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

As medidas do Grupo 1 mostraram que na vestibular da raiz distal do 2º molar a 

9mm da JAC apresentaram, em média, valores maiores de 5mm, sendo considerada 

possível de instação de miniparafuso nesta região, em ambos os lados. No grupo 2 

observou-se espaço suficiente para instalação de miniparafuso na vestibular da raiz 

distal do 2º molar a 6 mm e 9 mm da JAC. Para o Grupo 3 observou-se medidas 

acima de 5 mm na vestibular da raiz mesial dos segundos molares a 9 mm da JAC e 

na vestibular da raiz distal a 6 mm e 9 mm da JAC. Baseados nos resultados 

obtidos, consideramos que existe uma diferença de espessura entre os tipos faciais 

e que este fator deve ser considerado durante o planejamento para instalação de 

miniparafusos de ancoragem ortodôntica, no entando para todos os grupos a região 

mais adequada é na vestibular da raiz distal dos segundos molares inferiores.  

 

 

Palavras-chave: Ortodontia. Ancoragem extra-alveolar. Miniparafuso. Shelf 

Mandibular. Tipo Facial. Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico. Espessura 

alveolar.  



 

 

ABSTRACT 

 

Ribeiro ANC. Tomographic study of the mandibular buccal Shelf on different facial 
types [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2018. Versão Corrigida. 
 

 

Orthodontic anchorage has been of concern to orthodontists since the beginning of 

orthodontic practice. The transitory anchorage devices (miniscrew) have defined a 

new concept of anchorage in Orthodontics. Placement of the devices in a mandibular 

extra alveolar region allows the use of larger diameter screws that can be inserted 

parallel to the axial inclination of lower molars without interfering with the roots of the 

teeth that will be moved. The literature describes different facial types that differ in 

the predominance in relation to the vertical or horizontal facial growth pattern, 

configuring different mandibular bone conformations between the facial types. Thus, 

the objective of this study is to evaluate if there is difference in the thickness of the 

buccal bone in the MBS region between the facial types. For this retrospective study, 

a sample composed of 84 Cone Beam Computed Tomography (CBCT) of males and 

females adults, aged between 18 and 40 years, was selected. The images were 

evaluated in Dolphin® software (version 11.0, Dolphin Imaging and Manegement 

Solutions, Chatsworth, CA - USA). CT scans were divided into three groups 

according to the facial type, pre-determined by two-dimensional reconstructions in 

lateral norm for tracing cephalometric analysis proposed for Bjork-Jarabak's: 28 of 

the hyperdivergent facial type (Group 1), 28 of the neutral facial type (Group 2) and 

28 of the hypodivergent facial type (Group 3). To respond the objectives of the study, 

the measurements were performed in the following regions: 1- Mesial root vestibular 

of the first lower molar of the left and right sides; 2 - Vestibular of the distal root of the 

first lower molar of the left and right sides; 3 - Vestibular between the first and second 

lower molars of the left and right sides; 4 - Vestibular mesial root of the second lower 

molar of the left and right sides; 5 - Vestibular of the distal root of the second lower 

molar of the left and right sides. Measurements were made at 3, 6 and 9 millimeters 

from the amelocemental junction of the first and second molars, apically in the axial 

cut, extending from the midpoint of the mesial and distal roots to the external border 

of the alveolar cortical bone adjacent. The results showed that, regarding age and 



 

 

gender, there was no significant statistical difference between the groups. The 

measurements of Group 1 showed that in the distal root of the 2nd molar to 9mm of 

the JAC presented, in average, values greater than 5mm, being considered possible 

of insertion of miniscrew in this region, in both sides. In group 2, sufficient space was 

observed for the installation of a miniscrew in the distal root of the 2nd molar to 6 mm 

and 9 mm of the JAC. For Group 3, measurements above 5 mm in the mesial root of 

the 2nd molars were observed at 9 mm from the JAC and in the distal root of 2nd to 6 

mm and 9 mm of the JAC. Based on the results obtained, we consider that there is a 

difference in thickness between the facial types and that this factor should be 

considered during the planning for installation of orthodontic miniscrew, whereas for 

all groups the most suitable region is the vestibular of the distal root of second 

molars. 

 

 

Keywords: Orthodontics. Extra-alveolar anchorage. Miniscrew. Mandibular Buccal 

shelf. Facial type. Cone Bean Computed Tomography. Alveolar thickness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ancoragem ortodôntica tem sido motivo de preocupação para os 

ortodontistas desde o inicio da prática ortodôntica. Uma terapia ortodôntica 

bem sucedida, na grande maioria das vezes, depende de planejamento 

criterioso da ancoragem, sendo este um dos fatores determinantes quanto ao 

sucesso ou insucesso de muitos tratamentos. 

Diversos dispositivos de ancoragem estão descritos na literatura, como 

barra transpalatina, botão de Nance, elásticos intermaxilares, aparelho 

extrabucal, entre outros. Estes são dispositivos que permitem certo grau de 

movimentação da unidade de apoio ou são dependentes da colaboração do 

paciente. Desta forma, para o tratamento de más oclusões mais severas e que 

necessitem máxima ancoragem, a otimização de resultados pode ser 

conseguida com a utilização de dispositivos transitórios de ancoragem 

esquelética utilizados mais recentemente na mecânica ortodôntica (Araújo et 

al., 2006).  

Estes dispositivos definiram um novo conceito de ancoragem em 

Ortodontia, a ancoragem absoluta, que é obtido devido à estabilidade da 

unidade de apoio frente à mecânica ortodôntica e tem participação nas várias 

etapas do tratamento. As cargas ortodônticas de natureza contínua, 

unidirecional e de baixa magnitude não são capazes de gerar atividade 

osteolítica na interface óssea do miniparafuso. Desta forma, a ausência de 

movimentação nestes dispositivos torna os tratamentos ortodônticos mais 

previsíveis, eficientes e aumentam as possibilidades mecânicas, além de 

reduzirem significativamente a colaboração dos pacientes (Liou et al., 2004; 

Araújo et al., 2006). 

A ancoragem esquelética absoluta teve início com a utilização de 

implantes com finalidade protética, que, apesar de bastante eficientes, 

possuem restrições quanto a sua utilização devido ao tamanho e à 

complexidade cirúrgica para inserção e remoção quando não são utilizados 

como parte de uma reabilitação protética. Também as miniplacas de titânio, 

utilizadas para fixação cirúrgica, começaram a ser utilizadas com finalidade de 

ancoragem ortodôntica absoluta, no entanto possuem algumas limitações 



30 

 

quanto ao local e fixação, além de apresentarem maior morbidade devido à 

necessidade de realização de dois procedimentos cirúrgicos (instalação e 

remoção) e elevado custo (Uemori et al., 1999; Sakima et al., 2009). Na busca 

por um recurso de ancoragem esquelética mais simplificado percebeu-se que 

os parafusos para fixação cirúrgica, apesar de seu tamanho reduzido, 

possuíam resistência suficiente para suportar a maioria das forças ortodônticas. 

Porém esse tipo de parafuso apresentava dificuldade para acoplar acessórios 

ortodônticos na sua extremidade, além de não permitir boa acomodação dos 

tecidos moles adjacentes. Desta forma, foram desenvolvidos miniparafusos 

específicos para ortodontia que melhor se adequavam às características 

necessárias a este tipo de ancoragem.  

Os miniparafusos interradiculares (IR) passaram a ser os mais 

utilizados para esse tipo de ancoragem. No entanto, são recursos que 

dificultam o movimento em massa no sentido sagital. Para resolver esse tipo de 

problema na mecânica ortodôntica surgiram os miniparafusos para serem 

instalados em região extra-alveolar (Chang et al., 2015). 

 Atualmente, há uma grande variedade de miniparafusos com relação 

ao diâmetro (1 a 3 mm) e ao comprimento (4 a 21 mm). As taxas de sucesso 

para os miniparafusos IR variam de 57% a 95%, com uma média de 

aproximadamente 84%. É comum o insucesso dos miniparafusos IR na região 

posterior mandibular, ocorrendo tipicamente nas primeiras semanas, de modo 

que a estabilidade primária é um fator de sucesso clínico. Procedimentos para 

aumentar a estabilidade primária incluem orifícios piloto de menor diâmetro em 

áreas com espessura óssea cortical aumentada e maior densidade e protocolo 

de autoperfuração. O tamanho e diâmetro do miniparafuso também estão 

diretamente relacionados à estabilidade, no entanto, o aumento do tamanho e 

diâmetro aumenta a probabilidade de injúrias radiculares (Nogueira et al., 

2017). 

 Com o intuito de minimizar as taxas de perda dos miniparafusos de 

ancoragem ortodôntica e facilitar mecânicas de movimentações dento-

alveolares extensas, Chang et al. (2015) preconizaram o uso de dispositivos 

adaptados em regiões extra-alveolares posteriores da mandíbula, denominada 

de “Mandibular buccal shelf” (MBS). A colocação dos dispositivos em uma 

região extra-alveolar permite o uso de parafusos de maior diâmetro que podem 
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ser inseridos paralelamente à inclinação axial de molares sem interferir com as 

raízes dos dentes que serão movimentados. Estudos anteriores, realizados em 

pacientes asiáticos, demonstraram que, na região de MBS, a melhor 

localização para inserção dos miniparafusos seria na região entre primeiro e 

segundo molares inferiores. No entanto, na prática clínica verificou-se que em 

muitos pacientes esta localização, entre primeiros e segundos molares, não 

parece ser a melhor opção, isto é, não há espaço suficiente para instalação do 

parafuso ou a estabilidade primária não é satisfatória.  

 Na literatura são descritos diferentes tipos faciais que diferem na 

predominância em relação ao padrão de crescimento ósseo vertical ou 

horizontal resultando em diferentes tipos faciais, classificados em 

hipodivergente, neutro e hiperdivergente (Bjork, 1969). 

 Conhecendo-se as características distintas da morfologia dos três 

tipos diferentes de face e sendo a região do MBS frequentemente utilizada 

para instalação de miniparafuso extra-alveolar, realizamos este estudo para 

verificar se há diferença nessa região, em relação à espessura, nos diferentes 

tipos faciais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

2.1 ANCORAGEM ESQUELÉTICA 

 

 

O tratamento ortodôntico visa a correção das más oclusões e 

desproporções faciais causadas por discrepâncias dentárias e esqueléticas. 

Uma terapia ortodôntica bem sucedida, na grande maioria das vezes, depende 

de planejamento criterioso da ancoragem, sendo este um dos fatores 

determinantes quanto ao sucesso ou insucesso de muitos tratamentos. A 

ancoragem esquelética ampliou as possibilidades terapêuticas por não permitir 

movimentação da unidade de apoio.  

 

 

2.1.1 Histórico 

 

 

 A terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre duas 

forças: “Para toda ação (força) existirá uma reação (força) de mesma 

intensidade e direção, com sentidos opostos”. O tratamento ortodôntico 

acontece por meio de aplicação de força sobre os dentes para que haja 

movimentação dentária e consequente correção da maluclusão, sendo assim 

podemos considerar que, como reação à força aplicada sobre os dentes, 

haverá uma reação de igual direção e magnitude. Desta forma, para que não 

aconteça movimentação dentária indesejada, a ancoragem ortodôntica 

desempenha um papel importante na resistência às forças de reação durante o 

tratamento ortodôntico. Esta ancoragem pode ser oferecida pelos dentes do 

mesmo arco ou do arco oposto e também por dispositivos ortodônticos 

auxiliares (Shroff; Lindauer, 2011).   

O conceito de ancoragem em ortodontia foi introduzido por Angle (1907) 

que tomou como referência o ponto de aplicação da força e apontou diversos 

tipos de ancoragem:  
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- Simples: em que um dente de estrutura semelhante ou maior é utilizado 

como ancoragem; 

- Estática: onde um grupo de dentes unidos de forma rígida é utilizado 

como ancoragem; 

- Recíproca: situação na qual dois ou mais dentes poderiam se 

movimentar uns contra os outros de forma recíproca. 

- Intermaxilar: onde o arco antagonista é utilizado como ancoragem para 

movimentar um dente ou grupo de dentes; 

- Extrabucal: este tipo de ancoragem utiliza uma tala extrabucal para 

resistir às forças de reação ao movimento dentário.  

Rickets (1976) afirmou que independentemente do tipo de dente, todos 

podem se movimentar em qualquer direção com a adequada aplicação da 

força. Ressaltou também que a finalidade da ancoragem é evitar o 

deslocamento dos dentes que suportam as forças e promover o movimento de 

outro dente ou grupos de dentes para as posições desejadas. Esta poderá ser 

passiva ou ativa, quando passiva esta seria constituída pelo próprio dente e 

este estaria ancorado no osso alveolar por meio do ligamento periodontal. A 

resistência ao movimento ortodôntico dependeria do comprimento, número e 

volume das raízes. Já a ancoragem ativa é aquela gerada por dispositivos que 

visam evitar o deslocamento dos dentes de apoio e seria baseada na noção de 

reciprocidade dos elementos dentários. Também apontou que a ancoragem do 

molar inferior estaria relacionada diretamente com o tipo facial do indivíduo, 

podendo ser efetuada de três maneiras: ancoragem máxima, moderada e 

mínima. 

Considerando os conceitos de ancoragem descritos por Angle (1907), 

diversos tipos de mecânicas e dispositivos foram desenvolvidos e estão 

descritos na literatura como degraus distais, barra transpalatina, botão de 

Nance, elásticos intermaxilares, aparelho extrabucal, entre outros, e são 

métodos eficientes durante a mecânica ortodôntica, no entanto, permitem 

algum grau de movimentação da unidade de apoio e/ou dependem da 

colaboração do paciente. Desta forma, para o tratamento de más oclusões 

mais severas e que necessitem máxima ancoragem, a otimização de 

resultados pode ser conseguida com a utilização de ancoragem esquelética 

(Araújo et al., 2006). 
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A ancoragem esquelética definiu um novo conceito em Ortodontia, a 

ancoragem absoluta e é obtida devido à incapacidade de movimentação da 

unidade de apoio durante a mecânica ortodôntica. A ancoragem absoluta se 

iniciou com a utilização de implantes com finalidade protética, que apesar de se 

mostrarem eficientes nesta função, possuem restrição na sua utilização devido 

ao tamanho e complexidade de instalação e remoção, quando são utilizados 

somente com função de ancoragem. A ancoragem por meio dos implantes 

osseointegráveis permite a potencialização de forças possibilitando 

movimentos específicos com a eliminação das reações adversas que ocorrem 

na ancoragem convencional e elimina o uso de dispositivos que necessitem da 

colaboração do paciente. Outras desvantagens do uso de implantes 

osteointegráveis são: longo período de espera (2 a 6 meses) para que ocorra 

cicatrização óssea e osseointegração, maior trabalho clínico e laboratorial e 

alto custo (Liou et al., 2004; Araújo et al., 2006). 

 Block e Hoffman (1995) relataram o sucesso obtido com o uso dos 

Onplants (disco subperiosteal) como ancoragem ortodôntica em estudo 

experimental realizado em macacos e cães. Os autores demonstraram que 

este dispositivo pode resistir à forças contínuas e concluíram que promovem 

suficiente ancoragem para movimentos ortodônticos. De acordo com Araújo et 

al. (2006), os onplants não ganharam popularidade no meio ortodôntico por 

serem de alto custo, difícil instalação e remoção. 

As miniplacas de titânio, originalmente utilizadas para fixação óssea em 

cirurgia ortognática, tambem são utilizadas como dispositivo de ancoragem 

absoluta. Porém, possuem algumas limitações quanto aos locais de fixação, 

maior morbidade cirúrgica, elevado custo e maior complexidade de execução 

da técnica. A cirurgia para instalação de miniplacas necessariamente requer 

incisão e descolamento de retalho muco-periosteal para acesso ao sítio de 

instalação. Esta etapa cirúrgica normalmente aumenta a morbidade do 

procedimento (Uemori et al., 1999; Miyawaki et al., 2003; Sakima et al., 2009). 

Considerando as limitações dos recursos de ancoragem absoluta 

relatados, buscou-se por algum tipo de dispositivo mais versátil e percebeu-se 

que os parafusos para fixação cirúrgica, mesmo tendo seu tamanho reduzido, 

tinham resistência suficiente para suportar a maioria das forças ortodônticas 

(Jardim; Filho, 2010).  
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Em 1997, Kanomi introduziu os miniparafusos, desenhados para uso em 

ortodontia, como elementos de ancoragem e descreveu um protocolo de 

instalação para um implante de 1,2 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento. 

Desde então diferentes tipos, tamanhos, métodos e locais de inserção tem sido 

explorado e ultimamente os acessórios utilizados para ancoragem esquelética 

tem sido denominados de Dispositivos de Ancoragem Temporária (DATs), visto 

que são instalados por um período determinado para movimentação 

ortodôntica (Nogueira et al., 2017). 

Os DATs tem como característica apresentarem uma técnica de 

instalação simples e pouco invasiva, não sendo necessária a utilização de 

terapia medicamentosa antes ou após sua inserção, sendo de grande conforto 

para o paciente, de custo acessível, facilidade de instalação e remoção 

(Marassi et al., 2005). Eles podem ser usados tanto como unidades de 

ancoragem direta, com forças clínicas aplicadas aos dispositivos, quanto como 

unidades de ancoragem indireta, com forças aplicadas às unidades dentárias 

que estão estabilizadas pelos miniparafusos.  

Estes dispositivos ampliaram as possibilidades mecânicas de 

movimentação dentária na ortodontia podendo ser utilizados para diversas 

finalidades, dentre elas: substituição dos aparelhos convencionais na 

ancoragem, intrusão de dentes, retração de corpo dos incisivos superiores, de 

massa dos dentes anteriores, mesialização, distalização, verticalização, 

retração anterior, fechamento de espaços, mecânica de deslize em classe II, 

protrusão ou retração de um arco dentário, fornecimento de estabilidade a 

dentes com suporte ósseo reduzido, fornecimento de ancoragem para 

movimento ortopédico (Sugawara et al., 2004; Marassi et al., 2005; Melsen, 

2005; Marassi; Marassi, 2008; Yeh et al., 2014; Almeida et al., 2016). 

 Apesar dos diversos tipos de desenho, forma, tamanho e diâmetro, que 

variam de acordo com a marca comercial, é possível dividirmos a constituição 

dos miniparafusos em três partes diferentes: A) Cabeça: área de acoplamento 

dos dispositivos ortodônticos (elásticos, molas ou fio de amarrilho), que será 

usada como ponto de ancoragem para a movimentação ortodôntica; B) Perfil 

transmucoso: porção compreendida entre a ponta ativa e a cabeça do 

implante, usualmente lisa e responsável pela acomodação dos tecidos moles 

periimplantares; C) Ponta ativa: porção intra-óssea, usualmente 
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correspondente às roscas do microparafuso (Figura 2.1) (Nascimento et al., 

2006). 

 

 

Figura 2.1 - Imagem representativa de um miniparafuso de ancoragem ortodontica e as partes 
que o compõem 

 

 

 

Fonte: Morelli (modificado pela autora em 22/01/2018) 

 

 

2.1.2 Tipos de miniparafusos de ancoragem temporária 

 

 

Os miniparafusos recebem classificação conforme o método de inserção 

podendo ser autorosqueável ou autoperfurante. Os autorosqueáveis 

apresentam formato cilíndrico e são inseridos em um sítio previamente 

preparado por uma perfuração piloto com broca de diâmetro menor do que o 

do parafuso. Já os miniparafusos autoperfurantes possuem uma ponta 

extremamente fina e afiada dispensando a utilização de qualquer procedimento 

adional para perfuração óssea (Catharino, 2012). 

De acordo com Marassi et al. (2005), os mini-implantes ortodônticos são 

fabricados em liga de titânio com diversos graus de pureza, mas 

frequentemente com titânio grau V, que não permite a formação de superfície 

osseointegrável. O titânio é um material altamente biocompatível que permite 

contato direto com o osso, no entanto, o alto grau de osseointegração 

requerido para implantes com função de reabilitação não é uma exigência para 
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os miniparafusos ortodônticos já que estes são instalados de forma temporária 

(Brown et al., 2014). 

O material de fabricação dos DAT’s deve suportar cargas mecânicas 

diferentes durante sua utilização, alem de ser biocompativel e não tóxico (Liu et 

al., 2010). O titânio comercialmente puro (Ti cp) é muito utilizado na fabricação 

de implantes com finalidade protética, visto que possui propriedades 

mecânicas adequadas e biocompatibilidade excelente. No entanto, devido a 

tamanho reduzido dos DAT’s o uso deste material favorece a ocorrência de 

fratura durante os procedimento de inserção e remoção, desta forma, para 

tentar reduzir esta ocorrência tem sido utilizada liga de tinânio Ti6AI4V (titanio 

hexa-aluminio tetra-vanádio) (Cordeiro; Barão, 2017). Além disso, de acordo 

com Almeida (2018), a liga de titânio apresenta maior resistência mecânica 

quando comparada ao titânio puro e desta forma possibilita a confecção de 

diferentes dimensões do miniparafuso.  

O aço inoxidável é um material muito utilizado para fixações de fraturas 

na prática médica. Sua biocompatibilidade foi comprovada por décadas através 

do uso em humanos. Além disso, demonstra uma boa combinação de 

resistência mecânica, ductilidade, custo e facilidade de fabricação. Este 

material não apresenta características bioativas (não permite osseointegração) 

sendo apropriado, portanto, para uso em situações em que se deseja removê-

lo após seu uso temporário, como no caso dos miniparafusos. Devido a essas 

características, Dalvi e Elias (2014) realizaram um estudo comparativo do 

torque de inserção e de remoção e resistência à fratura de miniparafusos de 

liga de titânio (Ti6AI4V) e de aço inoxidável (F138). Para o estudo foram 

utilizados implantes de aço e liga de titânio com diâmetro de 1,5 mm e 

comprimento de 6 mm e foram testes in vitro de inserção e remoção em osso 

artificial. Foi testada também a torção até a fratura para avaliar a resistência 

mecânica. Os resultados mostraram que os torques de inserção e remoção dos 

implantes fabricados em titânio foram maiores do que os de aço. Entretanto, os 

torques de fratura dos miniparafusos de aço foram maiores do que os de liga 

de titânio. Desta forma, os autores concluiram que o aço F138 é um biomaterial 

com comportamento mecânico satisfatório para substituir a liga de titânio na 

fabricação de dispositivo de ancoragem temporária. 
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 Brown et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as 

propriedades mecânicas e histológicas detalhadas dos miniparafusos de aço 

inoxidável utilizados para ancoragem ortodôntica temporária e compará-los 

com miniparafusos de liga de titânio. Para este estudo os autores utilizaram 48 

miniparafusos de aço inoxidável e 48 de liga de titânio que foram inseridos em 

tíbias de 12 coelhos. O torque de inserção e estabilidade primária foram 

registrados. 100g de força de tração foram aplicados em metade dos 

miniparafusos em cada grupo, resultando em 4 subgrupos de 24 espécimes 

cada. A marcação com fluorocromo foi administrada nas semanas 4 e 5. 

Quando os coelhos foram sacrificados às 6 semanas, a estabilidade e torque 

de remoção foram medidos em metade (12 espécimes) de cada um dos 4 

subgrupos. A carga de microdanos e a taxa de contato osso-implante foram 

quantificadas nos outros 12 espécimes em cada subgrupo. Os resultados 

mostraram que todos os miniparafusos eram estáveis na inserção e após 6 

semanas. A única diferença significativa foi o maior torque de inserção para o 

aço inoxidável. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

miniparafusos de aço inoxidável e liga de titânio em microdanos e contato entre 

o osso e o implante. Os autores concluíram que os miniparafusos de aço 

inoxidável e os de liga de titânio fornecem a mesma estabilidade mecânica e 

respostas histológicas semelhantes, sugerindo que ambas são adequadas para 

utilização clínica. 

O tamanho do miniparafuso pode variar de acordo com a necessidade 

da utilização tendo uma variação entre 4 a 17 mm de comprimento por 1,2 a 

2mm de diâmetro (Marassi et al., 2005; Almeida, 2018). 

 

 

2.1.3 Locais de instalação dos miniparafusos de ancoragem temporária 

 

 

A instalação dos miniparafusos pode ser relizada em diferentes regiões 

da maxila e da mandíbula, principalmente entre as raízes dentárias, palato e 

região retro-molar. É de grande importância que, ao posicionar, o dispositivo 

tenha pelo menos 1 mm de osso ao seu redor, para que sejam evitadas injúrias 

aos dentes e também para facilitar sua instalação.  
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Muitos estudos foram realizados com o intuito de avaliar a região mais 

adequada para instalação. De acordo com Costa et al. (1998) os miniparafusos 

se apresentam como uma solução alternativa de ancoragem. Destacaram que 

estes dispositivos são de fácil implantação e remoção além de possibilitar 

aplicação de carga imediatamente à sua inserção. Estres podem ser inseridos 

em diversos locais na maxila como: superfície inferior da espinha nasal anterior 

(para inclinação dos incisivos superiores), sutura palatina mediana (para 

retração e intrusão dos incisivos superiores), crista infrazigomática (para 

retração de dentes anteriores e intrusão de anteriores e posteriores); e na 

mandíbula: região retromolar (para movimento mesial de molares), entre áreas 

edêntulas do processo alveolar (para mover dentes unitários), sínfise (para 

intrusão e inclinação dos incisivos inferiores). Como principal vantagem os 

autores destacaram o fato de que pode ser realizada a remoção pelo próprio 

ortodontista, bastando utilizar no local clorexidina para antisepsia local.  

Maino et al. (2003) apresentaram três casos clínicos descrevendo os 

miniparafusos de titânio e suas aplicações clínicas como ancoragem 

esquelética. Os miparafusos utilizados tinham comprimento de 7, 9 e 11 mm. 

De acordo com os autores a instalação pode ser realizada em diferentes locais, 

dependendo do movimento que se almeja, podendo ser na tuberosidade 

maxilar, região retromolar, áreas edêntulas, palato e processo alveolar anterior 

e deve ser em áreas em que não há a possibilidade de lesar estruturas 

adjacentes. Destacaram que a ancoragem esquelética com miniparafuso 

permite movimento ortodôntico de retração anterior e intrusão com 

verticalização sem perda de ancoragem posterior. 

Em 2004, Sugawara et al. apresentaram um sistema de ancoragem que 

consistia de uma placa de titânio e parafusos monocorticais que podem ser 

inseridos temporariamente na região da crista zigomática na maxila ou na 

região do corpo mandibular para promover a ancoragem ortodôntica. A 

distalização dos molares representa um dos problemas biomecânicos de difícil 

resolução na ortodontia tradicional, particularmente em adultos e na mandíbula. 

Os autores distalizaram, com o auxílio deste sistema, 29 molares inferiores de 

15 indivíduos adultos. A quantidade de distalização dos primeiros molares 

inferiores foi de 3,5 mm ao nível da coroa e 1,8 mm em nível de raiz. A 

quantidade de recidiva foi de 0,3 mm na coroa e na raiz. Dos 29 molares 
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inferiores avaliados, 9 foram inclinados para distal e 20 foram distalizados de 

corpo. Os autores concluíram que a distalização de molares com placas de 

titânio é viável. 

 De acordo com Melsen (2005), os possíveis locais de inserção de 

miniparafuso são: na maxila - abaixo da espinha nasal, palato, processo 

alveolar, crista infrazigomática e área retromolar; na mandíbula - processo 

alveolar, área retromolar e sínfise. Na maxila a inserção deve ser oblíqua em 

direção apical e na mandíbula, o parafuso deve ser inserido paralelo às raízes, 

se possível, quando há dentes presentes (Figura 2.2 e 2.3). 

 

 

Figura 2.2 – Locais de instalação de miniparafusos na maxila: A – Espina nasal anterior; B – 
Palato; C – Crista infrazigomática  

 

 

Fonte: Melsen (2005, p. 544) 

 

 

Figura 2.3 – Locais de instalação de miniparafusos na mandíbula: A – Região retromolar; B – 
Processo alveolar; C – Sínfise  

 
 

 

Fonte: Melsen (2005, p. 544) 
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 Chang e Roberts (2012)1 (apud Chang et al., 2015) relataram que a 

instalação de dispositivos em região inter-radicular (IR) muitas vezes não era 

adequada para tratamento de maloclusões complexas e apresentavam altas 

taxas de insucesso, principalmente na região posterior da mandíbula. Além 

disso, os TADs IR mostravam outras limitações como dano às raízes dentárias, 

movimentação dentro do osso alveolar e interferência no caminho do 

movimento dentário. Desta forma, os autores expandiram o conceito da 

ancoragem esquelética e desenvolveram um parafuso de aço inoxidável de 2 

mm de diâmetro adequado para instalação em locais com corticais óssea mais 

densas, como a região posterior mandibular. Este tipo de miniparafuso é 

intalado em uma região extra-alveolar, vestibularmente aos primeiros e 

segundos molares inferiores e não interfere no caminho do dente em 

movimento dentro do processo alveolar, sendo muito utilizado pra retração de 

todo o arco inferior (figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 – Esquema ilustrando instalação de miniparafuso de ancoragem ortodontica em 
região extra-alveolar (Shelf mandibular)  

 

 

Fonte: Almeida (2018 p. 120) 

                                                 
1 Chang C, Sean SY, Liu W, Roberts WE. Primary failure rate for 1680 extra-alveolar 

mandibular buccal shelf mini-screws placed in movable mucosa or attached gingiva. Angle 
Orthod. 2015 nov;85(6):905-10. doi: 10.2319/092714.695.1. 
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 Rajesh (2017) considerou que o local de colocação e a estabilidade 

dos DATs desempenham um papel importante proporcionando ancoragem 

absoluta durante a retração em massa dos dentes inferiores em pacientes 

portadores de maloclusão classe III. De acordo com o autor, para correção 

deste tipo de maloclusão, os DATs podem ser colocados na região inter-

radicular e em áreas extraradiculares da mandíbula para distalização em 

massa. A falha mais comum que ocorre com estes dispositivos instalados entre 

as raízes é o contato do dispositivo com a superfície radicular e pouca 

espessura do osso cortical. Quando instalados em região extra-radicular os 

DATs são comumente colocados na região retromolar ou Shelf mandibular. O 

Shelf mandibular é a extensão da linha oblíqua da mandíbula, anatomicamente 

é um local muito seguro para instalação destes dispositivos devido à densidade 

do osso cortical presente. A inclinação deste local na região do primeiro molar 

é muitas vezes bastante íngreme, em comparação com uma área lateral mais 

plana na região do segundo molar, o que é mais apropriado para o 

posicionamento do DAT. A área lateral ao terceiro molar é ainda mais plana, 

mas a quantidade de gengiva inserida é inadequada. O autor considera que é 

sempre melhor avaliar tridimensionalmente a morfologia do osso desta região 

antes da colocação do miniparafuso. 

 Nucera et al. (2017) realizaram um estudo para avaliar a região extra-

alveolar mais adequada para instalação de miniparafuso no shelf mandibular. A 

amostra incluiu registros tomográficos computadorizados de feixe cônico 

(TCFC) de 30 adultos em que foi avaliada a espessura óssea total vestibular 

em duas linhas de referência horizontais localizadas apicalmente a 6 mm e 11 

mm da JAC. Os autores consideraram que um local com, no mínimo, 5 mm de 

espessura óssea seria adequado para instalação do miniparafuso e os 

resultados mostraram que na raiz mesial do segundo molar inferior dos lados 

esquerdo e direito a espessura foi de 3,76 mm e 4,25 mm em 6 mm, 

respectivamente; e em 11 mm foi de 6,86 mm  e 7,04 mm. Na raiz distal do 

segundo molar inferior foi encontrada espessura óssea, dos lados esquerdo e 

direito, na altura de 6mm de 5,57 mm e 5,63 mm, respectivamente; em 11 mm 

as espessuras foram 7,88 e 7,71 mm. Foi avaliada também a profundidade 

óssea que foi realizada a 4 e 6 mm da JAC. A raiz mesial do segundo molar 

inferior em 4 e 6 mm mostrou profundidade óssea média de 18,51 mm e 14,14 
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mm, respectivamente. A região da raiz distal do segundo molar inferior 

apresentou profundidades ósseas médias de 19,91 mm e 16,5 mm, 

respectivamente. Todos os locais apresentaram espessura do osso cortical 

maior que 2 mm. Baseados nos resultados os autores concluíram que o local 

de inserção com as características anatômicas ideais é o osso vestibular 

correspondente à raiz distal do segundo molar, com a inserção do parafuso a 4 

mm da JAC. Consideraram ainda que devido à espessura do osso cortical dos 

locais ideais de inserção, a pré-perfuração é sempre recomendada para evitar 

torque de inserção muito elevado. 

 

 

2.1.4 Estabilidade e retenção dos miniparafusos de ancoragem 

ortodôntica 

 

 

O embricamento mecânico entre o miniparafuso e o osso fornece 

retenção e estabilidade, compensando a ausência da osseointegração 

permitindo assim o uso de carga imediata (Di Matteo et al., 2005). 

As diferentes características estruturais e de métodos de inserção dos 

miniparafusos levou ao desenvolvimento de estudos que compararam o 

desempenho dos parafusos autoperfurantes (AP) e autorosqueáveis (AR) sob 

diferentes aspectos. Mischkowski et al. (2008) compararam quatro tipos de 

miniparafusos quanto às suas propriedades biomecânicas. Os miniparafusos, 

das marcas Aarrhus Screw, FAMI, Dual Top e Spider foram inseridos na 

cabeça do femur bovino e após os testes os pesquisadores observaram que os 

parafusos AP, com formato cônico, atingiram maior estabilidade primária, 

quando comparado com o formato cilíndrico dos miniparafusos AR. 

Deguchi et al., 2006 consideraram que a quantidade (volume ósseo) e a 

qualidade (densidade óssea) do processo alveolar também são fatores 

importantes na estabilidade dos miniparafusos. A maxila possui corticais 

relativamente delgadas interligadas por uma rede de osso trabeculado que 

tendem a diminuir sua espessura no sentido mesio-distal. A mandíbula é 

composta por corticais mais espessas e um trabeculado mais radialmente 

orientado, não apresentando, na região de molares, diferenças significantes no 
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sentido mesio-distal. Esses autores sugeriram que, na maxila, as regiões 

mesial e distal do primeiro molar são mais adequadas para instalação de 

miniparafusos do que a região posterior ao segundo molar.  

 Miyawaki et al. (2003) realizaram um estudo com o objetivo de 

examinar as taxas de sucesso e encontrar os fatores associados à estabilidade 

dos parafusos de titânio colocados no osso alveolar vestibular da região 

posterior. 51 pacientes com má oclusão, 134 parafusos de titânio de 3 tipos 

diferentes e 17 miniplacas foram examinados, retrospectivamente, em relação 

às características clínicas. A taxa de sucesso de 1 ano de parafusos com 1,0 

mm de diâmetro foi significativamente menor que a de parafusos com 1,5 mm 

ou 2,3 mm de diâmetro ou miniplacas. A cirurgia para instalação da placa foi 

associada a maior desconforto do paciente. O ângulo do plano mandibular 

elevado e a inflamação do tecido peri-implantar após o implante foram fatores 

de risco para a mobilidade dos parafusos. Os autores não observaram 

associação significativa entre a taxa de sucesso e as seguintes variáveis: 

comprimento do parafuso, tipo de cirurgia de instalação, carga imediata, 

localização do implante, idade, sexo, apinhamento dos dentes, periodontite 

controlada e sintomas de disfunção temporomandibular. Eles concluíram que o 

diâmetro de 1 mm ou menos do parafuso, a inflamação do tecido peri-implantar 

e um ângulo elevado no plano mandibular foram associados à mobilidade (ou 

seja, insucesso) do parafuso de titânio colocado no osso alveolar vestibular da 

região posterior para ancoragem ortodôntica, e observaram que a espessura 

da cortical vestibular mandibular é menor (1,5 a 2,7 mm) em indivíduos que 

possuem ângulo do plano mandibular aumentado quando comparados aos que 

apresentam ângulo mandibular baixo (2,3 a 3,7 mm). Este fato é de importância 

clínica, pois o aumento do ângulo do plano mandibular pode ser um fator de 

risco para falha no uso de miniparafusos. 

Cheng et al. (2004) estudaram os fatores de risco associados à falha de 

miniparafusos utilizados para a ancoragem ortodôntica. Para este estudo os 

autores avaliaram 140 DATs que foram instalados em 44 indivíduos, incluindo 

48 miniplacas e 92 miniparafusos. O índice cumulativo de sobrevivência dos 

parafusos foi de 89%. A análise dos tecidos peri-implantares indicou um maior 

risco de falha dos implantes instalados na região posterior mandibular e em 

locais onde a mucosa não estava queratinizada. Indicaram a eficácia dos 
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miniparafusos na ancoragem ortodôntica, porém sugeriram que em 

determinadas situações o ajuste do plano de tratamento ou as modificações na 

técnica de instalação do implante podem conduzir a melhores índices de 

sucesso. 

 Liou et al. (2004) realizaram uma pesquisa para avaliar a estabilidade de 

posição dos miniparafusos durante o tratamento ortodôntico. 16 pacientes 

adultos com miniparafuso (diâmetro = 2 mm, comprimento = 17 mm) como 

ancoragem maxilar foram incluídos neste estudo. Os dispositivos foram 

inseridos na região infrazigomática como ancoragem direta para retração 

anterior em massa e foram ativados 2 semanas após a instalação. Foram 

realizadas teleradiografias laterais imediatamente antes da aplicação da força 

(T1) e 9 meses após (T2). Os traçados cefalométricos em T1 e T2 foram 

sobrepostos na base do crânio e abóbada craniana para avaliação de 

movimento do miniparafuso. Em média os dispositivos inclinaram-se 0,4 mm 

para anterior, na região da cabeça do parafuso. Observaram também que os 

miniparafusos foram extruídos e inclinados anteriormente (−1,0 a 1,5 mm) em 7 

dos 16 pacientes. Os autores alertaram que os DATs são uma ancoragem 

estável, mas não permanecem absolutamente estacionários durante o 

tratamento ortodôntico. Eles podem se mover de acordo com a carga 

ortodôntica aplicada. Para evitar que estes dispositivos atinjam estruturas 

nobres, por causa do deslocament, recomenda-se que sejam instalados em 

uma área não dentada, sem presença de forame, feixe vasculo-nervoso ou vias 

de vasos sangüíneos, ou em uma área de apoio dentário que permita 2 mm de 

distância de segurança entre o DAT e a raiz dentária. 

De acordo com Lima Filho e Bolognese (2007), em áreas com pouco 

espaço disponível devido à proximidade com regiões importantes, como raízes 

e seio maxilar, devem ser utilizados parafusos com comprimentos menores. 

Em regiões com pouca densidade óssea, podem ser utilizados implantes 

ortodônticos mais longos para que se aumente a área de contato e a fixação 

mecânica da rosca ativa com o osso. Os autores afirmaram que quanto maior o 

comprimento do parafuso, maior o contato osso-implante e consequentemente 

há um aumento na  estabilidade. 

Deve-se avaliar o espaço disponível e a densidade óssea para a seleção 

do diâmetro dos DATs. Em áreas com espaço reduzido utilizam-se parafusos 
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de menores diâmetros, já em áreas mais amplas ou com menor densidade 

óssea são preferíveis miniparafusos ortodônticos com maiores diâmetros. Em 

regiões com maior densidade óssea, pode haver necessidade de perfuração 

prévia, mesmo na inserção de parafusos ortodônticos autoperfurantes, para 

evitar torque excessivo durante instalação e possível fratura. Se após a 

instalação do dispositivo em região de baixa densidade óssea for observada 

ausência de estabilidade primária, é recomendado aumentar o diâmetro da 

ponta ativa ou até mesmo selecionar outra região para instalá-lo (Lima Filho; 

Bolognese, 2007). 

 Kuroda et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

proximidade radicular como um fator de risco para o insucesso de 

miniparafusos usados como ancoragem ortodôntica. Para este estudo foram 

utilizadas imagens radiográficas e de tomografia computadorizada para 

examinar 216 parafusos de titânio instalados em 110 pacientes. Cada 

dispositivo foi classificado de acordo com sua proximidade à raiz adjacente, 

sendo: Categoria I - o parafuso estava absolutamente separado da raiz; 

categoria II - o ápice do parafuso parecia tocar a lâmina dura; e categoria III - o 

corpo do parafuso foi coberto na lâmina dura (Figura 2.5). Se a força 

ortodôntica foi aplicada ao parafuso por 1 ano (ou até a conclusão do 

tratamento ortodôntico) os autores consideraram como um sucesso de 

estabilidade. Os resultados mostraram que os parafusos tiveram uma taxa de 

sucesso acima de 80%. Os dispositivos colocados na maxila tiveram uma taxa 

de sucesso significativamente maior do que os da mandíbula. Houve uma 

significativa correlação entre taxa de sucesso e proximidade da raiz. Houve 

diferença significativa na taxa de sucesso entre as categorias I e II, I e III, e II e 

III. Apesar de os miniparafusos em todas as 3 categorias na maxila e 

categorias I e II na mandíbula apresentarem taxas de sucesso acima de 75%, 

parafusos na categoria III na mandíbula tiveram taxa de sucesso de 35%. Os 

autores concluíram que a proximidade do miniparafuso à raiz é um dos 

principais fatores de risco para a perda do dispositivo e consideraram ainda 

que essa tendência é mais frequente na mandíbula. 
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Figura 2.5. Ilustrações esquemáticas (A-C) e radiografias dentárias (D-F) das classificações de 
categoria. A e D, Parafuso absolutamente separado da raiz; B e E, ápice do 
parafuso pareciam tocar a lâmina dura; C e F, corpo da lamina dura sobreposta  

 

 

 

Fonte: Kuroda (2007, p. s69) 

 

 

 Motoyoshi et al. (2007) realizaram um estudo para avaliar a relação da 

espessura do osso cortical e a taxa de sucesso de miniparafusos de 

ancoragem ortodôntica. Após o exame de tomografia computadorizada, 

dispositivos de 1,6 mm de largura e 8 mm de comprimento foram colocados no 

osso alveolar na região posterior. O sucesso do miniparafuso foi considerado 

quando a força ortodôntica pôde ser aplicada por pelo menos 6 meses sem dor 

ou mobilidade clinicamente detectável. A amostra era composta por 4 
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pacientes do gênero masculino (11 miniparafusos) e 28 do gênero feminino (76 

miniparafusos) que variaram na idade de 14,6 a 42,8 anos. A taxa de sucesso 

dos 87 miniparafusos foi de 87,4%. A espessura do osso cortical foi 

significativamente maior no grupo de sucesso (1,42 +/- 0,59 mm vs 0,97 +/- 

0,31 mm, P = 0,015). O odds ratio para falha do dispositivo foi de 6,93 (P = 

0,047) quando a espessura do osso cortical foi inferior a 1,0 mm em relação a 

1,0 mm ou mais. Os autores concluíram que para que se tenha sucesso na 

instalação e utilização de miniparafuso, o local de instalação deve ter 

espessura de osso cortical de pelo menos 1,0 mm. 

 Chen et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática da literatura que 

identificou a estabilidade primária, medida pelo torque de inserção, como o 

fator mais crítico para o sucesso dos miniparafusos. De acordo com os autores 

se a estabilidade primária não é adequada no momento da intalação do 

dispositivo a interface implante-osso é enfraquecida e pode resultar em 

insucesso. 

 Lee e Book (2010) investigaram os efeitos do tamanho e diâmetro dos 

miniparafusos autoperfurantes no microdano da cortical óssea durante a 

inserção. Foram inseridos 28 miniparafusos autoperfurantes em tíbias de 

coelhos. Os autores observaram que os dispositivos de maiores diâmetros e 

formato cônico causaram maiores microdanos ao osso cortical e isto poderia 

afetar o remodelamento ósseo e a estabilidade do miniparafuso. 

De acordo com Domingos et al. (2010) muitos estudos tem demonstrado 

que os miniparafusos devem ser ativados imediatamente ou 6 semanas após a 

instalação para que haja sucesso, sendo que após 2 semanas da instalação é 

a pior época para aplicação de força sobre o miniparafuso. Os autores 

avaliaram a taxa de sucesso entre dois tipos de ativação de miniparafusos 

ortodônticos: imediatamente após (ativação imediata) e seis semanas após a 

sua instalação (ativação tardia). Para o estudo foram utilizados 60 

miniparafusos com 1,6 mm de diâmetro por 9 mm de comprimento, sendo 

divididos em 2 grupos: G1, com 30 miniparafusos ativados imediatamente; e 

G2, com 30 miniparafusos ativados tardiamente. A força de ativação para os 

dois grupos foi de 1,5 N. O sucesso do miniparafusos foi considerado pela sua 

viabilidade durante o tratamento ortodôntico. Os resultados mostraram que no 

G1 houve uma taxa de sucesso de 96,6%, e no G2 essa taxa foi de 96,6%. E 
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os autores concluíram que ativação imediata e a ativação tardia de 

miniparafusos apresentam a mesma taxa de sucesso. 

 Marquezan et al. (2011) ao discutirem a estabilidade e retenção dos 

miniparafusos de ancoragem ortodôntica consideraram que é importante definir 

e compreender a influência de estabilidade primária e secundária 

separadamente. A estabilidade primária é uma função da retenção mecânica 

entre o miniparafuso e o osso, e expressa a estabilidade inicial do dispositivo 

no momento da instalação e é medido pelo momento de força necessário para 

parafusar o DAT no osso. Esta força é mais comumente denominada de 

"torque de inserção". 

 Papadopoulos et al. (2011) realizaram uma meta-análise com o objetivo 

de examinar a eficácia clínica dos miniparafusos usados para reforço de 

ancoragem em comparação com os meios ortodônticos convencionais, bem 

como avaliar as taxas de sucesso dos dispositivos e os possíveis fatores de 

risco que afetam sua eficácia clínica. Pesquisas bibliográficas foram 

conduzidas e, usando critérios específicos de inclusão e exclusão, oito dos 

3183 artigos originais preencheram os critérios de inclusão. A diferença média 

de perda de ancoragem entre o miniparafuso e grupo de ancoragem 

convencional foi de -2,4 mm (nível de significâcia = 95%, IC = -2,9 mm a -1,8 

mm, p = 0). Os autores concluíram que os miniparafusos tem uma maior 

eficácia na manutenção da ancoragem quando comparados com os métodos 

tradicionais de ancoragem ortodôntica. Observaram também que a perda de 

ancoragem parece ser menor na mandíbula quando os miniparafusos foram 

inseridos entre o segundo pré-molar e o primeiro molar. A taxa de sucesso dos 

miniparafusos foi de 87,7%, sem diferenças significativas entre os subgrupos. 

 Chang et al. (2015) demonstraram o uso de miniparafusos adaptados 

na região posterior da mandíbula extra-alveolar para retração de toda a 

dentição mandibular. Essa mecânica vem se mostrando promissora, uma vez 

que os índices de insucesso relacionado com a inserção e perda destes 

dispositivos são baixos, por volta 7% dos casos. Os autores realizaram um 

estudo para avaliar a taxa de insucesso de miniparafusos instalados em 

gengiva inserida e em mucosa alveolar na região do shelf mandibular. Foram 

avaliados 1680 miniparafusos de aço inoxidável de diâmetro 2 x 12 mm que 

foram colocados em 840 pacientes (405 homens e 435 mulheres; idade média 
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de 16 ± 5 anos). Todos os parafusos foram colocados no shelf mandibular na 

região entre primeiros e segundos molares inferiores, sendo que 1286 (76,5%) 

foram instalados em mucosa e 394 (23,5%) em gengiva inserida.  Cargas de 

227 g a 397 g foram utilizadas para retrair o seguimento anterior mandibular 

por pelo menos 4 meses. No total, dos 1680 instalados, 121 miniparafusos 

(7,2%) falharam. No grupo em que os miniparafusos foram instalados na 

mucosa, 94 dos 1286 (7,31%) falharam e 27 dos 394 miniparafusos instalados 

em gengiva inserida falharam (6,85%), sendo que esta diferença não foi 

estatisticamente significativa. As falhas foram unilaterais em 89 pacientes e 

bilaterais em 16. Do lado esquerdo as falhas (9,29%) foram significativamente 

maiores em comparação com o lado direito (5,12%). A partir destes resultados, 

concluíram que os miniparafusos instalados no MBS tem uma taxa de sucesso 

de aproximadamente 93%, e não havendo diferença significativa de 

estabilidade entre colocação em mucosa ou em gengiva iserida, desde que os 

miniparafusos sejam posicionados com cerca de 5 mm de distância até os 

tecidos moles adjacentes para que seja realizada higiene adequada. 

Leo et al. (2016) realizaram uma uma revisão da literatura sobre os 

fatores que parecem afetar a taxa de sucesso ou insucesso dos miniparafusos 

ortodônticos. Os autores fizeram uma busca informatizada da literatura, 

pesquisando no banco de dados MEDLINE (Entrez PubMed, 

www.ncbi.nlm.nih.gov), Google Scholar, Scopus, Cochrane Registro Central de 

Ensaios Controlados, Isi Web of Knowledge até março de 2016. O assunto 

principal "ortodontia" foi combinado com as palavras-chave: mini-implante, 

mini-parafuso, micro-implantes, taxa de sucesso de mini-implante, taxa de falha 

de mini-implante, ancoragem esquelética, dispositivo de ancoragem temporária 

(TADS). Apos a revisão dos artigos selecionados, concluíram que o sucesso 

clínico da ancoragem ortodôntica por miniparafusos depende da estabilidade 

dos mesmos e para uma boa estabilidade o local da instalação deve fornecer 

osso de boa quantidade e qualidade.  

 Shetty et al. (2018) revisaram da literatura com o objetivo atualizar o 

conhecimento sobre os fatores que afetam a estabilidade dos miniparafusos e 

concluíram que são vários sendo a densidade óssea e espessura do osso 

cortical os mais importantes determinantes da estabilidade primária. Valores 

mais altos de torque de inserção durante a instalação do miniparafuso foram 
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associados a taxas mais altas de falha. Há uma correlação positiva entre o 

comprimento do miniparafuso e a estabilidade primária, no entanto, dispositivos 

muito longos podem causar danos às raizes e estruturas adjacentes. Os 

autores consideraram que a colocação  do miniparafuso a 90º em relação à 

cortical é o ângulo de inserção mais retentivo e com maiores taxas de sucesso. 

A higiene oral inadequada e inflamação do tecido mole peri-implantar também 

são fatores de risco para insucesso de miniparafuso.  

 

 

2.2 TIPO FACIAL X ESPESSURA ALVEOLAR  

 

 

O crescimento esquelético craniofacial é muito importante em ortodontia, 

já que as variações da morfologia craniofacial são a origem das mais sérias 

más oclusões e as mudanças clínicas do crescimento ósseo e da morfologia 

são uma base fundamental do tratamento ortodôntico (Moyers, 1991). 

Segundo Enlow e Hans (1998), durante o crescimento craniofacial 

variações morfológicas são produzidas por variações de desenvolvimento que 

ocorrem durante o processo de crescimento. Algumas podem ser 

geneticamente estabelecidas, que são determinantes hereditários do 

crescimento ósseo, e outras são amplamente determinadas por alterações 

funcionais nas relações dos tecidos moles num determinado indivíduo durante 

seu desenvolvimento. O crescimento facial é um processo que requer íntimas 

interrelações morfogênicas entre todas as partes de tecidos duros e moles em 

crescimento que o compõem. Nenhuma parte é independente ou auto-

suficiente no desenvolvimento; esse é um princípio muito importante e 

fundamental do crescimento.  

O crescimento dos ossos do esqueleto craniofacial é uma combinação 

de aposição e reabsorção óssea a partir dos campos de crescimento 

compreendidos pelos tecidos moles que revestem o osso. Devido ao 

crescimento dos campos e diferentes funções nas diversas partes do corpo, o 

osso sofre remodelação. Quando a quantidade de aposição óssea supera a 

reabsorção, aumenta a necessidade de seu deslocamento. O resultado 

acumulativo do deslocamento, crescimento e remodelação dos ossos da face é 
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para baixo e para frente e o equilíbrio destes vetores de crescimento produz 

uma face equilibrada e esteticamente agradável (Moyers, 1991). 

O crescimento craniofacial envolve grandes mudanças na dimensão 

vertical da face (Bjork, 1969; Ricketts, 1971). Essas alterações variam em 

diferentes tipos de face e existem controvérsias sobre os fatores etiológicos 

envolvidos na determinação dos tipos faciais. Tem sido relatado que a 

predisposição genética impõe um controle dominante no crescimento vertical 

da face. Além disso, encontra-se na literatura que alterações na função oral, 

como em casos com respiração predominantemente oral crônica, podem 

induzir um aumento na dimensão vertical da face (Linder-Aronson, 1979). 

 A teoria da forma e função estabelecida por Moss descreve que a 

morfologia e tamanho dos ossos podem ser alterados a partir de mudança na 

função e musculatura orofacial (Bjork, 1969). 

 Tem sido demonstrado que a forma mandibular difere entre os tipos 

faciais e estas diferenças incluem alterações no osso cortical, espessura e 

mineralização e podem estar relacionadas às mudanças de força aplicadas 

pela musculatura da região (Bresin, 2001; Kiliaridis et al., 1996; Mavropoulos et 

al., 2004; Bresin et al., 1999). 

 De acordo com Hylander et al. (1994) a espessura óssea cortical pode 

ser responsiva às funções dos músculos relacionados com a mandíbula. Além 

disso, as forças impostas à mandíbula podem ter efeito direto ou indireto sobre 

a sua forma. Não se sabe se diferentes formatos craniofaciais são devido a 

características genéticas específicas ou se é devido à influência ambiental.  

 A espessura óssea alveolar é uma característica importante em 

ortodontia pois fornece os limites de movimentação dentária. Tsunori et al. 

(1998) realizaram uma pesquisa com o objetivo de determinar a espessura do 

osso cortical do processo alveolar em maxila e mandíbula, por meio de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, de adultos com altura facial 

diminuída, normal e aumentada. A espessura das corticais vestibulares foram 

medidas e os autores encontraram que de todas as áreas avaliadas, os valores 

mais baixos foram no grupo do tipo facial hiperdivergente, seguido pelo grupo 

equilibrado e os maiores valores foram encontrados nos pacientes 

hipodivergentes, sendo que as diferenças entre os grupos foram 

estatisticamente significativas. 
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 Beckmann et al (1998) realizaram uma análise de regressão múltipla 

por etapas para investigar a contribuição das medidas do osso alveolar e osso 

basal na altura facial inferior. Os autores observaram que em pacientes com 

face longa o osso alveolar na região incisal tem dimensões ântero-posteriores 

limitadas. A forma da sínfise e a altura facial podem ser determinadas por 

fatores genéticos e assim, a forma da sínfise pode fornecer alguma informação 

para a previsão da altura inferior da face de adultos em pacientes em 

crescimento. 

 De acordo com Chan et al. (2008) a morfologia do complexo 

maxilomandibular está intimamente relacionada com o sistema muscular 

circundante, e o resultado final é o desenvolvimento de uma face longa ou 

curta. 

 Swasty et al. (2011) realizaram um estudo objetivando observar o osso 

cortical mandibular em tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) 

para determinar diferenças na espessura da cortical e na largura e altura 

transversal mandibular de pacientes com diferentes dimensões verticais da 

face. Foram analisadas 111 TCFC, sendo 43 no grupo de face equilibrada, 34 

no grupo de face longa e 34 no grupo de face curta. Os resultados mostraram 

que o grupo de face longa tinha um osso cortical mais estreito que os outros 

dois tipos faciais nos locais avaliados, no entanto esta diferença foi não 

estatísticamente significativa em todos os locais avaliados. A altura da seção 

transversal mandibular no grupo de face longa foi menor na região posterior do 

que nos outros 2 grupos e tornou-se maior em direção à sínfise. Os autores 

concluíram que a altura e largura mandibular diferiram mais do que a 

espessura do osso cortical entre os 3 tipos faciais, mas foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas em alguns locais para a espessura do 

osso cortical (Figura 2.6). 
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Fig 2.6 – A: Reconstrução volumétrica dos 3 tipos faciais, face longa, equilibrada e curta (da 
esquerda para direita, respectivamente) avaliados e B: Visão tranversal 
representativa da morfologia de cda tipo facial onde se observa distâncias tranversais 
madibulares mais reduzidas nos pacientes hiperdivergentes quando comparado com 
pacintes neutros e hipodivergentes  

 

 

      
     Fonte: Swasty et al. (2011, p. e380) 

 

 

 Horner et al. (2012) se propuseram a avaliar as diferenças na 

espessura do osso cortical dentoalvolar entre adultos jovens com tipos faciais 

hiperdivergentes e hipodivergentes. Para isto avaliaram imagens de TCFC de 

57 pacientes, incluindo 30 sujeitos hipodivergentes (22 mulheres, 8 homens) e 

27 sujeitos hiperdivergentes (20 mulheres, 7 homens). Foram medidas 

espessuras ósseas da cortical vestibular e lingual em 16 sítios interradiculares 

da maxila e mandíbula e também a espessura total do rebordo alveolar e 

espessura do espaço medular. Testes T mostraram diferenças significativas (P 

<0,05) entre os grupos com relação a espessura total do rebordo alveolar, 

sendo maior em todos os locais da mandíbula nos pacientes hipodivergentes. 

Os autores também observaram uma maior espessura da cortical nos 
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pacientes hipodivergentes, no entando, a espessura do osso medular não foi 

afetada pela divergência facial. Baseados nos resultados do estudo eles 

concluíram que o aumento da espessura total nos pacientes hipodivergentes 

se deve ao aumento da cortical alveolar que pode estar associada a atividade 

muscular. 

 Ozdemir et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar a espessura do osso cortical do processo alveolar na maxila e 

mandíbula em tomografias computadorizadas de feixe cônico de adultos com 

tipos faciais hipodivergentes, neutro e hiperdivergentes. Foram analisadas 155 

imagens tomográficas de pacientes adultos (20 a 45 anos de idade) que foram 

distribuídas entre 3 grupos de acordo com o tipo facial. A espessura das 

corticais vestibulares da maxila e da mandíbula e as corticais palatinas da 

maxila foram medidas. Não houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos quanto à média de idade, sexo e tipos faciais. Os pacientes 

hiperdivergentes tiveram valores significativamente menores quando 

comparados com pacientes hipodivergentes em todos os locais avaliados. As 

medidas vestibulares da mandíbula e maxila mostraram um padrão similar; os 

menores valores foram observados no grupo de tipo facial hiperdivergente, 

seguido pelo grupo de tipo facial neutro e os maiores valores foram medidos 

nos pacientes hipodivergentes.  

 Sadek et al. (2015) investigaram as diferenças das dimensões 

alveolares entre indivíduos com diferentes tipos faciais utilizando tomografia 

computadorizada por feixe cônico. Os autores observaram que o grupo de tipo 

facial hiperdivergente apresentou espessura alveolar significativamente mais 

delgada em comparação com o grupo hiperdivergente no nível médio e apical 

da raiz dos dentes mandibulares e concluíram que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre o tipo facial e a altura e espessura alveolar. 

 Alkhadra (2017) realizou um estudo para avaliar se existiam diferenças 

na área de superfície óssea alveolar em pacientes com face longa, face 

equilibrada e dimensão facial vertical diminuída. Foram avaliados 45 pacientes 

(15 de cada tipo facial), por meio de TCFC, e o volume ósseo alveolar 

mandibular foi calculado utilizando o Software Dolphin. Pacientes do grupo face 

longa apresentaram maior volume ósseo, os pacientes de face equilibrada 

apresentaram volume ósseo médio, enquanto os pacientes com face curta 
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apresentam o menor volume total de osso. Houve uma diferença significativa 

entre os grupos face longa e face curta, no entanto, não houve diferença 

significativa entre os grupos face longa e face equilibrada. Os autores 

consideraram que o aumento do volume ósseo alveolar em pacientes com face 

longa pode ser atribuído à compensação dentoalveolar vertical. 

 Rajesh (2017) realizou um estudo com o propósito de avaliar a 

espessura do osso cortical e esponjoso na região do shelf mandibular em 

indivíduos com má oclusão de classe I e classe III por meio de mapeamento 

ósseo usando tomografia computadorizada por feixe cônico. Os autores 

avaliaram 20 pacientes com maloclusao de classe I e Classe III (10 em cada 

grupo). Os pacientes foram subdivididos em tipo facial hiperdivergente e 

hipodivergente de acordo com análise das grandezas cefalométricas do índice 

de Jarabak e ângulo do plano mandibular. Os resultados mostraram que os 

pacientes hipodivergentes apresentaram uma maior quantidade de osso 

cortical e espojoso quando comparados com os indivíduos hiperdivergentes, 

em ambos os grupos. Os autores concluíram que a região do shelf mandibular 

é um local adequado para instalação de miniparafuso de ancoragem 

ortodôntica e o local ideal á região interdental entre 1º e 2º molar inferior e na 

região do 2º molar nos níveis de 5mm e 7mm abaixo da crista alveolar. 

 

 

2.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR FEIXE CÔNICO 

 

 

 Por muitos anos as radiografias planares em duas dimensões tem sido 

utilizadas para avaliar as interrelações da dentição, tegumento e tecidos 

ósseos da face para diagnóstico, planejamento e avaliação da evolução e 

estabilidade do tratamento. Entretanto, existem limitações da utilização de 

imagens bidimensionais visto que estas são representações de estruturas 

tridimensionais. A introdução da Tomografia Computadorizada por Feixe 

Cônico (TCFC) forneceu uma visão tridimensional das estruturas faciais 

melhorando assim a capacidade disgnóstica. 
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2.3.1 Histórico e aplicações 

 

 

A tomografia computadorizada (TC) é um método de diagnóstico por 

imagem que utiliza a radiação X e reproduz uma secção do corpo humano nos 

três planos do espaço. Ao contrário das radiografias convencionais que 

projetam em um só plano todas as estruturas, a TC evidencia as estruturas em 

profundidade, mostrando imagens em “fatias” do corpo humano (Garib et al., 

2007). 

A criação desta modalidade de exame, no início da década de 70, pelo 

engenheiro inglês Hounsfield, juntamente com o físico norte-americano 

Comark, lhes valeu o prêmio Nobel de Medicina de 1979. Nos últimos 30 anos 

ocorreram muitas inovações e evoluções tecnológicas que melhoraram o 

tempo de aquisição e a qualidade das imagens, assim como reduziram a dose 

de radiação (Garib et al., 2007). 

A tomografia computadorizada (TC) permite o emprego de softwares de 

reconstrução em três dimensões, possibilitando também a manipulação de 

imagens nos três planos de espaço. As imagens podem ser usadas no 

diagnóstico, planejamento, previsão cirúrgica e avaliação dos resultados das 

deformidades maxilofaciais dos tratamentos ortodônticos.  

Em 1998, Mozzo et al. introduziram a Tomografia Computadorizada por 

Feixe Cônico (TCFC) na Odontologia. Este exame utiliza um feixe em forma de 

cone que através de uma única rotação da fonte de radiação em torno da 

cabeça do paciente permite a captura da região de interesse, diferentemente 

do tomógrafo convencional onde o feixe de raios-x é em formato de leque e 

múltiplos cortes são realizados. Além disso, a tomografia computadorizada de 

feixe cônico diminui consideravelmente a radiação emitida.  

Rino-Neto et al. (2003) revisaram a literatura a respeito da TCFC para 

avaliar a evolução das imagens craniofacias em odontologia, os métodos para 

obtenção das imagens e sua limitações e relataram que esta exame permite a 

observação de algumas áreas da dentição que não são observadas com 

clareza nos exames bidimensionais. Além disso, a TCFC possibilita a avaliação 
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da quantidade de teciso ósseo em determinadas regiões o que facilita o 

planejamento da movimentação dentária. 

Merret et al. (2009) ilustraram, por meio da descrição de 5 casos, as 

vantagens disgnósticas da TCFC sobre as radiografias bidimensionais o que 

possibilita um adequado planejamento do tratamento. Os dados volumétricos 

da TCFC são formados por estruturas cúbicas chamadas de voxels, sendo que 

cada uma dessas estruturas representa um grau específico de absorção de 

raios X e fornece a qualidade da imagem. Os autores relataram que a TCFC 

pode ser utilizada para localização de dentes impactados, anormalidades 

dentárias, avaliação da altura óssea alveolar e volume ósseo e análise das vias 

aeríferas.  

Rino-Neto et al. (2010) afirmaram que a TCFC é adequada para 

obtenção de imagens da região craniofacial, fornecendo imagens nítidas das 

estruturas do complexo maxilo-mandibular. Os autores pontuaram também que 

a dose eficaz de radiação é reduzida em até 98% quando comparada com 

sistemas de tomografia computadorizada helicoidal. De acordo com os autores, 

as aplicações clínicas para utilização da TCFC incluem avaliação morfológica 

dos ossos dos maxilares, visualização de deiscências, avaliação da articulação 

têmporo-mandibular, patologias ósseas e dentárias além dos seios maxilares e 

vias aeríferas.  

Torres et al. (2010) objetivaram definir as doses de radiação emitida pelo 

aparelho de TCFC I-CAT® , empregando diferentes protocolos com variação do 

tamanho de voxel. Foram testados 4 protocolos com kilovoltagem constante 

(120 kVp):  

1 – 40 segundos, 46,72 mAs, voxel de 0,2 mm 

2 – 40 segundos, 46,72 mAs, voxel de 0,25 mm 

3 - 20 segundos, 23,87 mAs, voxel de 0,3 mm 

4 - 20 segundos, 23,87 mAs, voxel de 0,4 mm 

Os autores observaram que quanto menor o voxel, melhor a resolução e 

detalhes da imagem, no entanto, mais tempo é necessário para o 

escaneamento o que proporciona algumas desvantagens como possibilidade 

de movimentação do paciente durante a aquisição, dose mais elevada de 

radiação e maior tempo para reconstrução tridimensional. Desta forma, os 

autores concluíram que, neste equipamento, como os protocolos são pré-
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estabelecidos pelo fabricante e o uso de voxel menor está associado a um 

maior tempo de aquisição e miliamperagem, há um aumento da dose de 

radiação quanto menor o voxel.  

Davies et al. (2012) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

determinar a dose efetiva de radiação emitida pelo equipamento I-CAT® 

durantre 6 protocolos de aquisição de imagens craniofaciais diferentes: 

1– Campo de visão completo, 120 kVp, 2,1 mA, 8,9 segundos, voxel de 0,4 

mm; 

2 – Escaneamento de maxila e mandíbula - FOV 13 cm, 120 kVp, 2,1 mA, 8,9 

segundos, voxel de 0,4 mm;  

3 - Escaneamento de mandíbula - FOV 6 cm, 120 kVp, 2,1 mA, 8,9 segundos, 

voxel de 0,4 mm; 

4 - Escaneamento de mandíbula em alta resolução - FOV 6 cm, 120 kVp, 1,4 

mA, 26,9 segundos, voxel de 0,2 mm 

5 - Escaneamento de maxila - FOV 6 cm, 120 kVp, 2,1 mA, 8,9 segundos, 

voxel de 0,4 mm 

6 - Escaneamento de maxil em alta resolução - FOV 6 cm, 120 kVp, 1,4 mA, 

26,9 segundos, voxel de 0,2 mm 

Os resultados mostraram que a dose efetiva de radiação nos protocolos 

analisados foram, respectivamente: 1 - 78 µSv; 2 – 77 µSv; 3 – 58 µSv; 4 – 113 

µSv; 5 – 32 µSv; 6 – 60 µSv.   

 

 

2.3.2 Mensuração da espessura óssea alveolar 

 

 

 Estudos sobre a medição das espessuras ósseas alveolares tiveram 

um grande avanço com a introdução da tomografia computadorizada de feixe 

cônico, Timock et al. (2011) realizaram um estudo para investigar a precisão e 

confiabilidade das medidas de altura e espessura do osso alveolar vestibular 

derivadas de imagens TCFC através do uso de comparações com medidas 

diretas. Foram utilizadas 12 cabeças de cadáveres embalsamados que foram 

digitalizadas em um equipamento i-CAT utilizando um protocolo de aquisição 

com tamanho de voxel de 0,3 mm. As medidas de altura e espessura do osso 



61 

 

alveolar de 65 dentes foram feitas em cortes tomográficos padronizados e 

comparadas com medidas diretas feitas por dissecção. Os autores observaram 

que as medidas na TCFC não diferiram significativamente das medidas diretas, 

e não houve padrão de subestimação ou superestimação das espessuras 

avaliadas. As diferenças absolutas médias foram de 0,30 mm na altura do osso 

vestibular e de 0,13 mm na espessura óssea com limites de concordância de 

95% de 0,77 a 0,81 mm e 0,32 a 0,38 mm, respectivamente. Baseados nos 

resultados concluíram que, para o protocolo utilizado neste estudo (voxel de 

0,3 mm), a TCFC pode ser utilizada para avaliar quantitativamente a altura do 

osso vestibular e espessura óssea vestibular com alta precisão e exatidão. 

 Braut et al. (2012) realizaram um estudo radiográfico retrospectivo 

para analisar as dimensões do osso alveolar na região posterior da mandíbula 

com base em imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico. Um 

total de 56 imagens de TCFC foi selecionado, resultando em um tamanho 

amostral de 122 cortes de dentes posteriores mandibulares (pré-molares e 

molares). A espessura óssea vestibular e lingual foi medida em dois locais: 4 

mm em direção apical à junção cemento-esmalte (ponto de medição 1, MP1) e 

no meio da raiz (ponto de medição 2, MP2). Além disso, a largura do osso 

alveolar foi avaliada no nível do osso vestibular mais coronal detectável 

(largura do osso alveolar 1, BW1) e na borda superior do canal mandibular 

(largura do osso alveolar 2, BW2). A distância vertical entre os dois também foi 

analisada. Houve um aumento constante na espessura óssea vestibular do 

primeiro pré-molar para o segundo molar tanto no MP1 quanto no MP2. O BW1 

no nível dos pré-molares foi significativamente mais fino que o dos molares. A 

altura do osso alveolar foi constante para todos os dentes examinados.  

 Sendyk et al. (2017) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

identificar as inclinações bucolinguais e a espessura do osso alveolar em 35 

pacientes com deformidades dentofaciais de Classe III e comparar essas 

medidas com aquelas de 35 indivíduos com oclusões normais. Para este 

estudo foram utilizadas imagens de TCFC obtidas com protocolo de aquisição 

com voxel de 0,4 mm. Para as medidas mandibulares os autores observaram a 

menor espessura alveolar na região mesio-vestibular dos primeiros molares e a 

região com maior espessura foi observada na região disto-vestibular dos 

segundos molares. Os autores consideraram que as medidas realizadas em 
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TCFC são altamente reproduzíveis, mesmo utilizando um protocolo de 

aquisição com voxel de 0,4 mm. 

 Elshebiny et al. (2018) consideraram que a espessura do osso cortical, 

a largura, a profundidade de inserção e a proximidade de tecidos nervosos são 

fatores importantes ao planejar a instalação de miniparafuros ortodônticos. Os 

autores fizeram uma pesquisa com o objetivo de avaliar anatomicamente a 

região do Shelf mandibular por meio de medidas em tomografia 

computadorizada de feixe cônico de 30 pacientes brancos (18 meninas, 12 

meninos; idade média, 14,5 ± 2 anos). Todas as medidas foram realizadas na 

vestibular da cúspide distovestibular do primeiro molar, e nas cúspides 

mesiovestibulares e distovestibulares do segundo molar. Além disso, a 

profundidade óssea foi medida em dois níveis de altura, 4 e 8 mm da junção 

amelocementária. Modelos estereolitografados dos pacientes foram 

sobrepostos virtualmente aos volumes da tomografia computadorizada de feixe 

cônico para permitir a identificação da junção mucogengival. O nervo alveolar 

inferior foi identificado digitalmente. Miniparafusos (1,6 x 10 mm) foram 

virtualmente colocados na região do shelf mandibular, e suas profundidades de 

inserção e relação com o nervo alveolar inferior foram avaliadas. Os resultados 

mostraram que a espessura do osso cortical é maior na cúspide distobucal do 

segundo molar. A largura óssea também é maior na cúspide distobucal do 

segundo molar a 8 mm da junção amelocementária. A maior profundidade de 

inserção foi encontrada também na cúspide distovestibular do segundo molar, 

no entanto os miniparafusos tiveram maior proximidade com o nervo neste 

local. Os autores concluiram que a região da cúspide distobucal do segundo 

molar inferior é o local mais apropriado para inserção do miniparafuso no Shelf 

mandibular. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Para um melhor entendimento da região do shelf mandibular, 

constantemente utilizado para instalação de miniparafusos ortodônticos, nos 

propusemos a avaliar nos três tipos faciais, utilizando TCFC: 

 

1 - A espessura do osso alveolar na região do Shelf mandibular nos tipos 

faciais hipodivergente, neutro e hiperdivergente; 

2 – A região mais adequada para colocação do miniparafuso extra-alveolar; 

3 – Se há correlação entre o tipo facial e a espessura óssea na região do shelf 

mandibular. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A implementação desta pesquisa foi realizada seguindo os seguintes critérios:  

 

 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Para este estudo retrospectivo foi selecionada uma amostra composta por 84 

tomografias computadorizadas por feixe cônico (TCFC) de indivíduos dos gêneros 

masculino e feminino, adultos, com idade entre 18 e 40 anos, selecionados do 

arquivo da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade 

de São Paulo (FOUSP), de acordo com os critérios a seguir (obtidos na ficha clinica 

e observados nas imagens tomográficas): 

 - nacionalidade brasileira; 

 - presença todos os dentes permanentes mandibulares erupcionados, exceto 

3os molares; 

 - ausência de tratamento ortodôntico prévio; 

 - boas condições dentárias e periodontais; 

 As tomografias dos indivíduos selecionados, de acordo com os critérios de 

inclusão a partir de dados da ficha clínica, foram inseridas no Sofware Dolphin® 

(versão 11.0, Dolphin Imaging and Manegement Solutions, Chatsworth, CA – EUA). 

A partir destas foram obtidas reconstruções bidimensionais em norma lateral para 

realização do traçado da análise cafalométrica proposta por Bjork-Jarabak (Figura 

4.1). No total foram traçadas 120 tomografias e, conforme a determinação do tipo 

facial proposto por Bjork-Jarabak, os indivíduos foram alocados em 3 grupos, com 

28 tomografias por grupo, de acordo com o tipo facial, sendo: 

Grupo 1 - Tipo facial Hiperdivergente: predominância do vetor vertical de 

crescimento facial;  

Grupo 2 – Tipo facial Neutro: equilíbrio dos vetores horizontal e vertical do 

crecimento facial; 

Grupo 3 – Tipo facial Hipodivergente: predominância do vetor horizontal do 

crescimento facial. 
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Figura 4.1 -  Traçado cefalométrico de Bjork-Jarabak para determinação do tipo facial 

                                    Fonte: o autor. 

 
 

O projeto desta pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP) e foi 

aprovado sob o parecer de numero 2.253.955 (Anexo A). 

 

 

4.2 MATERIAL 

 

 

Os materiais utilizados para obtenção dos resultados foram:  
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4.2.1 Material para Obtenção das TCFC 

 

 

 As tomografias computadorizadas foram obtidas em dois modelos de 

tomógrafos: 

 Tomógrafo computadorizado de feixe cônico I-CAT® (I-CAT® Cone 

Beam 3-D Dental Imaging System, Imaging Sciences International, 

Hartefield, USA) (Figura 4.2) 

 Tomógrafo computadorizado de feixe cônico Planmeca ProMax 3D 

Max (Planmeca OY, Helsinki, Finlandia) (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.2 – Imagem do equipamento I-CAT
®
 (I-CAT® Cone Beam 3-D Dental Imaging System, 

Imaging Sciences International, Hartefield, USA) 

 

 

         Fonte: i-Cat 
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Figura 4.3 – Imagem do equipamento Planmeca ProMax 3D Max (Planmeca OY, Helsinki, Finlandia) 

 

                                     Fonte: Planmeca 

 

 

4.2.2 Material para mensuração das variáveis estudadas 

 

 

 As imagens foram analisadas por meio do Software Dolphin 3D® (Dolphin 

Imaging and Management Solutions, Chatsworth, CA - EUA) (Figura 4.4) em uma 

estação de trabalho (Windows, Microsoft Corporation, EUA / Intel core i5, 3,20 GHz, 

8GB RAM, HD 1 TB, Windows 10 Pro). 

 

 
 
 
 
 
 



69 

 

Figura 4.4 - Software Dolphin 3D, versão 11.9 (Dolphin Imaging and Management Solutions, 
Chatsworth, CA - EUA) 

 

 

          Fonte: o autor. 

 

 

4.3 MÉTODOS 

 

 

 As seguintes metodologias foram utilizadas para realização deste estudo. 

 

 

4.3.1 Método para obtenção das Tomografias Computadorizadas por Feixe 

Cônico 

 

 

 As tomografias selecionadas foram obtidas pelos equipamentos I-CAT® (I-

CAT® Cone Beam 3-D Dental Imaging System, Imaging Sciences International, 

Hartefield, USA) ou pelo equipamento Planmeca ProMax 3D Max (Planmeca OY, 

Helsinki, Finlândia). No momento da aquisição das imagens, nos dois equipamentos, 

os pacientes foram paramentados com avental plumbífero, posicionados na Posição 

Natural da Cabeça (PNC) orientada (Rino-Neto et al., 2003) e as mesmas foram 
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estabilizadas. Os pacientes foram orientados a ficarem imóveis, com lábios 

relaxados, evitar deglutição durante a aquisição.  

 I-CAT: Regime de trabalho de 120 kVp, 47,74 mAs, protocolo face estendida. 

O detector de imagem do aparelho é composto por um painel amorfo plano de 

20cm x 20cm e a escala de cinza é de 14 bits. O protocolo de imagem 

adotado para o escaneamento da cabeça foi de 40 segundos, sendo 20 

segundos para a porção superior e 20 segundos para a porção inferior.  

 Planmeca: Regime de trabalho de 100-132 kVp, 12 mAs, protocolo face 

estendida. O detector de imagem do aparelho é composto por um painel 

amorfo plano de 19,3cm x 24,2cm e a escala de cinza é de 14 bits. O 

protocolo de imagem adotado para o escaneamento da cabeça foi de 36 

segundos, sendo 18 segundos para a porção superior e 18 segundos para a 

porção inferior. 

Para avaliação das tomografias as imagens foram importadas em arquivo 

DICOM (Digital Imagins and Communications in Medicine) para leitura no software 

Dolphin 3D® (Dolphin Imaging and Management Solutions, Chatsworth, CA - EUA) 

com resolução de voxel de 0,4mm. 

 

 

4.3.2 Orientação da imagem no programa de visualização de imagens para 

obtenção da telerradiografia em norma lateral 

 

 

Com o objetivo de minimizar possíveis erros de posicionamento da cabeça 

durante a aquisição das imagens tomográficas, todas a imagens tomográficas dos 

grupos 1, 2 e 3 foram reorientadas utilizando o protocolo proposto por Cevidanes et 

al (2009) que posiciona em PNC utilizando uma interpretação subjetiva do 

observador para definir o plano horizontal verdadeiro. Desta forma, as imagens 

foram posicionadas no Software Dolphin 3D® para observar os tecidos moles em 

visualização frontal (Figura 4.5), lateral (Figura 4.6) e axial (Figura 4.7).  
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Figura 4.5 - Orientação da imagem 3D dos tecidos moles no plano frontal 

 
 

      Fonte: o autor. 

 

 

Figura 4.6 - Orientação da imagem 3D dos tecidos moles no plano lateral 

 
 

 Fonte: o autor. 
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Figura 4.7 - Orientação da imagem 3D dos tecidos moles no plano axial 

 
 

 Fonte: o autor. 

 

 

Após a determinação da PNC o software armazena estas informações para 

que sempre que acessado este arquivo não haja mudança no posicionamento. 

 Em seguida ao posicionamento da cabeça em PNC foi obtida uma imagem 

bidimensional lateral da cabeça para realização do traçado cefalométrico (Figura 

4.8). Esta imagem tem um taxa de proporção de 1:1, ou seja, 0% de magnificação.  

Após posicionar a imagem esta fica salva no software Dolphin 3D® e é 

possível o acesso a ela em qualquer momento que seja necessário sem alteração 

de posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



73 

 

Figura 4.8 – Obtenção da imagem bidimensional lateral para realização do traçado cefalométrico 

 

 

     Fonte: o autor. 

 

 

4.3.3 Obtenção do traçado cefalométrico para análise de Bjork-Jarabak e 

determinação do tipo Facial 

 

 

Com a imagem lateral do crânio gerada a partir da TCFC inicia-se, no módulo 

2D do Software Dolphin 3D®, a identificação dos pontos cefalométicos necessários 

para obtenção do cefalograma proposto por Bjork-Jarabak (Figura 4.9) (Jarabak; 

Fizzel, 1972). O software fornece a sequência para identificação dos pontos 

necessários para obtenção do cefalograma de interesse e, após a marcação destes, 

o traçado cefalométrico e suas respectivas medidas são fornecidas e ficam salvas 

na memória do programa (Figura 4.10).  
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Figura 4.9 – Identificação dos pontos necessários para realização do cefalograma proposto por Bjork 

Jarabrak 

 

            Fonte: o autor. 

 
Figura 4.10 – Cefalograma de Bjork-Jarabak obtido após a identificação e marcação dos pontos 

cefalométricos 

 

   Fonte: o autor. 
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Para a determinação do tipo facial de cada indivíduo foram analisadas as seguintes 

grandezas cefalométricas: 

1. Ângulo Goníaco: formado pela intersecção das linhas Ar-Go’ e Go’-Me. 

Apresenta como norma 130º (+ 7º) (Figura 4.11).  

2. Somatória dos angulos de Jarabak: somatória dos valores dos ângulos 

Sela (formado pela intersecção das linhas S-N e S-Ar.), Articular (formado 

pela intersecção das linhas S-Ar e Ar-Go’ ) e Goníaco (formado pela 

intersecção das linhas Ar-Go’ e Go’-Me): Apresenta como norma 396º (+ 

6):  (Figura 4.12).    

3. Índice ou porcentagem de Jarabak: relaciona a Altura Facial Posterior (S-

Go) com Altura Facial Anterior (N-Me) (Figura 4.13 e 4.14), apresenta 

como norma: 

- 54 – 59% crescimento facial com predominância do vetor vertical (Horário): 

Hiperdivergente; 

- 59 – 63% crescimento facial equilibrado entre os vetores verticais e 

horizontais: Neutro;  

- 64 – 80% crescimento facial com predominância do vetor horizontal (anti-

horário): Hipodivergente; 
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Figura 4.11 - Ângulo Goníaco: formado pela intersecção das linhas Ar-Go’ e Go’-Me. Apresenta como 
norma 130

º
 (+ 7

º
): valores aumentados estão associados a indivíduos de face 

Hiperdivergente e valores diminuídos a indivíduos de face Hipodivergente 
 

   

     Fonte: o autor. 
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Figura 4.12 - Somatória: soma dos valores dos ângulos Sela (S-N.S-Ar.), Articular (S-Ar.Ar-Go’) e 

Goníaco (Ar-Go’.Go’-Me). Apresenta como norma 396
º
 (+ 6): valores aumentados 

estão associados a indivíduos de face Hiperdivergente e valores diminuídos a 
indivíduos de face hipodivergente. 

 

 

  Fonte: o autor. 
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Figura 4.13 - Índice ou porcentagem de Jarabak: relaciona a Altura Facial Posterior (S-Go) com Altura 
Facial Anterior (N-Me). Para o cálculo é utilizada a seguinte fórmula: AFP: AFA x 100. 
Apresenta como norma para pacientes com crescimento Neutro entre 59 – 63%.  

 

         Fonte: o autor. 

 

Figura 4.14 - Esferas rotacionais de crescimento que indicam o tipo facial de acordo com o índice 

(porcentagem) de Bjork-Jarabak 
 

          Fonte: o autor. 
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 Após análise cefalométrica de 120 tomografias de pacientes do arquivo de 

documentações ortodônticas do Departamento de Ortodontia da FOUSP, que 

atendiam aos critérios de seleção desta amostra, foram selecionados 86 que foram 

divididos em 3 grupos de acordo com o tipo facial. Para que o mesmo fosse incluído 

no grupo, as 3 variáveis do traçado de Bjork-Jarabak analisadas deveriam indicar a 

mesma tendência de crescimento (Figuras 4.11 a 4.14). Desta forma, os sujeitos da 

pesquisa foram divididos em 3 grupos distintos: 

 

- Grupo 1: 28 indivíduos do tipo facial hiperdivergente, sendo 13 do gênero 

masculino e 15 do gênero feminino (Figura 4.15A).  

- Grupo 2: 28 indivíduos do tipo facial neutro, sendo 13 do gênero masculino e 15 do 

gênero feminino (Figura 4.15B).  

- Grupo 3: 28 indivíduos do tipo facial hipodivergente, sendo 16 do gênero 

masculino e 12 do gênero feminino (Figura 4.15C). 

 

 

Figura 4.15 – Imagens tomograficas representativas dos tipos faciais. A – Tipo facial Hipodivergente; 
B – Tipofacial Neutro; C – Tipo facial Hiperdivergente 

 

 

          Fonte: o autor. 
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4.3.4 Medidas nas imagens de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

 

 

As medidas na TCFC foram realizadas, por um mesmo examinador, utilizando 

o software Dolphin 3D® (versão 11.9, Premium, Dolphin Imaging and Management 

Solutions, Chatsworth, CA - EUA). Foi selecionada a opção “Edit” do módulo 3D do 

programa e em seguida selecionada a opção de visualização dos cortes axial, 

coronal, sagital e crânio 3D simultaneamente. Desta forma pode-se selecionar um 

dos cortes para visualização ampliada (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 – Imagem do software Dolphin 3D na opção de visualização dos cortes axial, coronal, 

sagital e crânio 3D simultaneamente. 

 

   Fonte: o autor. 

 

Para atender aos objetivos do estudo, as medidas foram realizadas nas 

seguintes regiões: 

- Região vestibular da raiz mesial do primeiro molar inferior dos lados esquerdo e 

direito; 

- Região vestibular da raiz distal do primeiro molar inferior dos lados esquerdo e 

direito;  

- Região vestibular entre o primeiro e segundo molar inferior dos lados esquerdo e 

direito;  
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- Região vestibular da raiz mesial do segundo molar inferior dos lados esquerdo e 

direito;  

- Região vestibular da raiz distal do segundo molar inferior dos lados esquerdo e 

direito;  

Para cada dente, a imagem no corte sagital foi posicionada de modo que a 

linha de referência de cor azul ficasse posicionada na junção amelocementária do 

dente avaliado (Figura 4.17). As medidas foram realizadas a 3 mm, 6 mm e 9 mm a 

partir da junção amelocementária em direção apical, no corte axial, estendendo-se 

do ponto médio da das raízes mesial e distal até a borda mais externa da cortical 

óssea alveolar adjacente (Figuras 4.18 a 4.23). Para realização da medida entre os 

1os e 2os molares foi traçada uma linha do ponto mais anterior da raiz distal do 1º 

molar e o ponto mais anterior da raiz mesial do segundo molar e foi medida e 

espessura do ponto médio desta linha até a superfície externa da cortical adjacente 

(Figura 4.24 e 4.25). 

 

Figura 4.17 – Ampliação do corte sagital para identificação da junção amelocementária do primeiro 

molar inferior esquerdo. Da mesma forma, foi realizado o posisionamento para os 
segundos molares 

 Fonte: o autor. 
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Figura 4.18 – Ampliação do corte sagital com demarcação na altura de 3 mm 

          Fonte: o autor. 

 
 
Figura 4.19 – Ampliação do corte axial em 3 mm da junção amelocementária com mensurações 

realizadas  

 

                    Fonte: o autor. 
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Figura 4.20 – Ampliação do corte sagital com demarcação na altura de 6 mm 

 

              Fonte: o autor. 
 
 
Figura 4.21 – Ampliação do corte axial em 6 mm da junção amelocementária com mensurações 

realizadas 

 

    Fonte: o autor. 
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Figura 4.22 – Ampliação do corte sagital com demarcação na altura de 9 mm 

               Fonte: o autor. 

 
 
 
Figura 4.23 – Ampliação do corte axial em 9 mm da junção amelocementária com mensurações 

realizadas 

 

              Fonte: o autor. 
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Figura 4.24 – Demarcação da região mais anterior das raízes distal do primeiro molar e mesial do 
segundo molar  

 

  Fonte: o autor. 

 

Figura 4.25 – Mensuração da região entre o primeiro e segundo molar inferior. 

 

   Fonte: o autor. 



86 

 

4.3.5 Análise estatística 

 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se havia diferença das medidas realizadas 

entre cada tipo facial e entre os locais avaliados e identificar se há relação das 

medidas de espessura óssea vestibular e as medidas que classificam o tipo facial. 

 Uma análise preliminar foi realizada em 30 imagens tomográficas (10 de 

cada tipo facial) para obtenção dos dados para avaliação da análise de potência. As 

variáveis de espessuras ósseas foram medidas das raízes mesiais e distais dos 

primeiros e segundos molares direito e esquerdo, a uma distância de 9 mm da 

junção amelocementária, e foram comparadas. A diferença na média de 1,4 mm e o 

desvio padrão (DP) de 1,6 mm foram usados como resultados para realizar a análise 

de tamanho de amostra. Os resultados indicaram que, para atingir 80% de poder do 

teste, era necessário analisar uma amostra de 28 sujeitos em cada grupo estudado. 

  As idades dos pacientes foram descritas para cada grupo estudado com 

uso de médias e desvios padrões e comparadas entre os tipos faciais com uso de 

análise de variâncias (ANOVA) (Neter et al., 1996). Os gêneros dos pacientes foram 

descritos com uso de frequências absolutas e relativas verificando a associação 

entre os tipos faciais com uso do teste qui-quadrado (Kirkwood; Sterne, 2006). 

 As medidas de espessura alveolar foram descritas separadamente para 

cada grupo com uso de médias e desvios padrões. Foram criados os intervalos de 

normalidade (IN) com 95% de normalidade para cada parâmetro, sendo comparados 

os parâmetros entre os locais de aferição para cada tipo facial com uso de ANOVA 

com medidas repetidas seguidas de comparações múltiplas de Bonferroni para 

identificar entre quais locais ocorrem as diferenças nas medidas (Neter et al., 1996).  

Foram calculadas as correlações de Pearson (Kirkwood; Sterne, 2006) de 

cada parâmetro avaliado com os parâmetros que determinam o tipo facial para 

avaliar se existe correlação entre eles. 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows 

versão 20.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 

2003. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste estudo foram avaliados 86 sujeitos divididos em 3 grupos conforme o 

tipo facial (1= Hiperdivergente; 2= Neutro; 3= Hipodivergente). Nos três grupos foram 

analisadas as idades médias dos pacientes e na Tabela 5.1 e Grafico 5.1 tem-se a 

discriminação das médias e respectivos desvios padrão (DP). Não foi observada 

diferença média estatisticamente significativa nas idades dos pacientes entre os 

grupos analisados (p = 0,947). 

 

Tabela 5.1 – Idades médias e desvio padrão das idades dos pacientes dos grupos 1, 2 e 3 

 

Grupo Media DP N 

1 28,25 5,24 28 

2 28,21 6,779 28 

3 27,82 3,682 28 

Total 28,1 5,322 84 

       Fonte: o autor.  

 

Gráfico 5.1 - Valores médios e respectivos erros padrões das idades dos pacientes segundo tipo 
facial e resultado do teste comparativo 

         Fonte: o autor. 
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O gráfico 5.2 demonstra a ditribuição dos generos masculino e feminino nos 3 

grupos estudados. Não houve associação dos gêneros com a determinação do tipo 

facial (p = 0,651). 

 

Gráfico 5.2 - Distribuição dos gêneros nos 3 grupos estudados e resultado do teste de associação 

   Fonte: o autor. 

 

A tabela 5.2 descreve os valores médios e respectivos desvios padrão e 

intervalo de normalidade dos pacientes do Grupo 1 (tipo facial hiperdivergente). 

Observa-se que todas as medidas avaliadas diferiram, em média, estatisticamente 

entre os locais avaliados (p < 0,001). As medidas na distal do 2º molar a 9mm da 

JAC apresentaram, em média, valores maiores de 5mm, sendo considerada possível 

de instação de miniparafuso nesta região, em ambos os lados. A tabela com valores 

individuais se encontra no Apêndice A.  
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Tabela 5.2 - Descrição das médias das espessuras alveolares avaliadas nos pacientes do Grupo 1 e 

resultado da comparação entre os locais. Em destaque cinza observam-se as áreas com valor médio 

acima de 5mm  

     

Variável 
Local 

p 
3mm 6mm 9mm 

Mesial do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,38 ± 0,39 0,38 ± 0,48 1,16 ± 0,8  

IN (95%) (0; 1,15) (0; 1,33) (0; 2,72)  

Distal do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,46 ± 0,46 1,03 ± 0,97 2,09 ± 1,46  

IN (95%) (0; 1,37) (0; 2,94) (0; 4,96)  

Entre 1º e 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,56 ± 0,83 1,71 ± 1,27 3,3 ± 1,65  

IN (95%) (0; 2,19) (0; 4,2) (0,07; 6,53)  

Mesial do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 1,09 ± 1,18 2,85 ± 1,99 4,48 ± 1,99  

IN (95%) (0; 3,4) (0; 6,75) (0,57; 8,38)  

Distal do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 2,6 ± 1,91 4,64 ± 2,25 6,14 ± 1,61  

IN (95%) (0; 6,34) (0,22; 9,05) (2,98; 9,3)  

Mesial do 1º molar esquerdo    0,001 

média ± DP 0,29 ± 0,31 0,46 ± 0,58 1,01 ± 0,97  

IN (95%) (0; 0,89) (0; 1,6) (0; 2,91)  

Distal do 1º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,41 ± 0,53 1,04 ± 1,24 1,98 ± 1,65  

IN (95%) (0; 1,45) (0; 3,47) (0; 5,21)  

Entre 1º e 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,71 ± 0,9 1,48 ± 1,59 3,06 ± 1,84  

IN (95%) (0; 2,47) (0; 4,59) (0; 6,67)  

Mesial do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 1,24 ± 1,23 2,52 ± 1,88 4,45 ± 2  
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IN (95%) (0; 3,64) (0; 6,2) (0,52; 8,37)  

Distal do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 2,74 ± 2,52 4,79 ± 2,15 6,21 ± 1,88  

IN (95%) (0; 7,67) (0,57; 9,01) (2,53; 9,88)   

IN: Intervalo de normalidade; ANOVA com medidas repetidas 
Fonte: o autor.   

 

A tabela 5.3 descreve os valores médios e respectivos desvios padrão e 

intervalo de normalidade para os sujeitos do Grupo 2 (tipo facial Neutro). Observa-se 

que todas as medidas avaliadas diferiram em média estatisticamente entre os locais 

avaliados (p < 0,001). As medidas na distal do 2º molar a 6mm e 9mm da JAC 

apresentaram, em média, valores maiores de 5mm. A tabela com valores individuais 

se encontra no Apêndice B. 

 

 

Tabela 5.3 - Descrição das médias das espessuras alveolares avaliadas nos pacientes do Grupo 2 e 
resultado da comparação entre os locais. Em destaque cinza observam-se as áreas com 
valor médio acima de 5mm 

     

Variável 
Local 

p 
3mm 6mm 9mm 

Mesial do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,28 ± 0,33 0,53 ± 0,57 1,34 ± 1,01  

IN (95%) (0; 0,92) (0; 1,65) (0; 3,32)  

Distal do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,55 ± 0,68 1,44 ± 0,98 2,71 ± 1,29  

IN (95%) (0; 1,88) (0; 3,36) (0,19; 5,23)  

Entre 1º e 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,85 ± 1,06 2,1 ± 1,16 3,61 ± 1,3  

IN (95%) (0; 2,93) (0; 4,38) (1,06; 6,17)  

Mesial do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 1,13 ± 1,15 2,99 ± 1,45 4,83 ± 1,49  

IN (95%) (0; 3,39) (0,15; 5,83) (1,91; 7,76)  
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Distal do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 3,23 ± 2,15 5,43 ± 1,85 6,6 ± 1,43  

IN (95%) (0; 7,44) (1,8; 9,05) (3,8; 9,39)  

Mesial do 1º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,23 ± 0,38 0,38 ± 0,57 0,91 ± 0,92  

IN (95%) (0; 0,98) (0; 1,49) (0; 2,71)  

Distal do 1º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,43 ± 0,59 1,06 ± 1,04 2,36 ± 1,5  

IN (95%) (0; 1,58) (0; 3,11) (0; 5,3)  

Entre 1º e 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,74 ± 1 1,85 ± 1,36 3,44 ± 1,47  

IN (95%) (0; 2,7) (0; 4,52) (0,56; 6,32)  

Mesial do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 1,19 ± 1,33 2,84 ± 1,95 4,91 ± 1,86  

IN (95%) (0; 3,8) (0; 6,67) (1,27; 8,56)  

Distal do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 2,8 ± 2,18 5,16 ± 1,94 6,64 ± 1,71  

IN (95%) (0; 7,07) (1,37; 8,95) (3,28; 10)   

IN: Intervalo de normalidade; ANOVA com medidas repetidas 
Fonte: o autor.   

 

A tabela 5.4 descreve os valores médios e respectivos desvios padrão e 

intervalo de normalidade dos sujeitos do grupo 3 (tipo facial Hipodivergente). 

Observa-se que todas as medidas avaliadas nos pacientes diferiram em média 

estatisticamente entre os locais avaliados (p < 0,001). As medidas na mesial do 

segundo molar a 9 mm da JAC e distal do 2º molar a 6 e 9mm da JAC 

apresentaram, em média, valores maiores de 5mm. A tabela com valores individuais 

se encontra no Apêndice C. 
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Tabela 5.4 - Descrição das médias das espessuras alveolares avaliadas nos pacientes do Grupo 3 e 
resultado da comparação entre os locais. Em destaque cinza observam-se as áreas com 
valor médio acima de 5mm  

   

Variável 
Local 

p 
3mm 6mm 9mm 

Mesial do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,49 ± 0,6 0,91 ± 0,81 1,81 ± 1,13  

IN (95%) (0; 1,67) (0; 2,51) (0; 4,02)  

Distal do 1º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,98 ± 0,83 1,79 ± 1,44 3,26 ± 1,72  

IN (95%) (0; 2,6) (0; 4,62) (0; 6,62)  

Entre 1º e 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 0,79 ± 0,74 2,17 ± 1 3,95 ± 1,34  

IN (95%) (0; 2,24) (0,21; 4,13) (1,32; 6,57)  

Mesial do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 1,31 ± 1,57 3,41 ± 1,82 5,26 ± 1,58  

IN (95%) (0; 4,39) (0; 6,97) (2,16; 8,36)  

Distal do 2º molar direito    <0,001 

média ± DP 3,26 ± 2,3 5,55 ± 2,12 6,92 ± 1,73  

IN (95%) (0; 7,77) (1,39; 9,71) (3,53; 10,3)  

Mesial do 1º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,33 ± 0,39 0,64 ± 0,68 1,5 ± 1,09  

IN (95%) (0; 1,09) (0; 1,97) (0; 3,64)  

Distal do 1º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,46 ± 0,58 1,26 ± 1,1 2,78 ± 1,66  

IN (95%) (0; 1,6) (0; 3,42) (0; 6,04)  

Entre 1º e 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,5 ± 0,57 1,69 ± 1,16 3,51 ± 1,27  

IN (95%) (0; 1,62) (0; 3,97) (1,03; 5,99)  

Mesial do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 0,99 ± 1,02 2,78 ± 1,45 5,16 ± 1,65  

IN (95%) (0; 2,98) (0; 5,62) (1,92; 8,4)  
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Distal do 2º molar esquerdo    <0,001 

média ± DP 2,44 ± 2,13 5,24 ± 1,7 6,72 ± 1,48  

IN (95%) (0; 6,6) (1,91; 8,58) (3,83; 9,61)   

IN: Intervalo de normalidade; ANOVA com medidas repetidas 
Fonte: o autor.   

 

 

Na tabela 5.5 observa-se os teste de correlação de Pearson para as variáveis 

de espessura óssea e as grandezas cefalométricas para deteminaçao do tipo facial 

do grupo 1. Nesta amostra foi encontrada apenas uma correlação estatisticamente 

significativa dentre todas as avaliadas (p = 0,016), que foi uma correlação direta 

entre a soma do angulo Jabarak e a distância distal do 1º molar direito em 3mm (r = 

0,451) 

 

 

Tabela 5.5 – Testes de correlação entre as variáveis de espessura óssea alveolar e as grandezas 
cefalométricas para determinação do tipo facial do grupo 1.  

 

 

  Grupo 1 - Hiperdivergente 

 Correlação   Ar-Go-Me (º) Jarabak (º) S-Go/N-Me (%) 

Mesial do 1º molar 
direito em 3mm 

r -0,342 0,349 -0,372 

p 0,075 0,068 0,052 

Distal do 1º molar direito 
em 3mm 

r -0,280 0,451 -0,372 

p 0,150 0,016 0,051 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 3mm 

r 0,036 -0,108 0,195 

p 0,857 0,584 0,321 

Mesial do 2º molar 
direito em 3mm 

r -0,192 0,206 -0,109 

p 0,327 0,292 0,580 

Distal do 2º molar direito 
em 3mm 

r -0,078 0,276 -0,137 

p 0,693 0,155 0,488 

Mesial do 1º molar 
direito em 6mm 

r -0,206 -0,136 0,132 

p 0,292 0,491 0,502 

Distal do 1º molar direito 
em 6mm 

r -0,265 0,135 -0,078 

p 0,173 0,494 0,692 
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Entre 1º e 2º molar 
direito em 6mm 

r -0,058 0,032 0,123 

p 0,771 0,870 0,532 

Mesial do 2º molar 
direito em 6mm 

r -0,013 0,053 0,127 

p 0,946 0,789 0,520 

Distal do 2º molar direito 
em 6mm 

r 0,008 0,071 0,117 

p 0,968 0,721 0,554 

Mesial do 1º molar 
direito em 9mm 

r -0,198 -0,042 0,074 

p 0,312 0,831 0,708 

Distal do 1º molar direito 
em 9mm 

r -0,203 0,001 0,058 

p 0,300 0,994 0,770 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 9mm 

r 0,004 0,010 0,161 

p 0,986 0,961 0,412 

Mesial do 2º molar 
direito em 9mm 

r 0,024 -0,162 0,294 

p 0,902 0,411 0,129 

Distal do 2º molar direito 
em 9mm 

r -0,153 0,015 0,080 

p 0,437 0,940 0,687 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,155 0,343 -0,332 

p 0,432 0,074 0,084 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,277 0,157 -0,138 

p 0,154 0,424 0,484 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r 0,083 0,238 -0,056 

p 0,673 0,222 0,776 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r 0,207 0,294 -0,101 

p 0,290 0,129 0,610 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,004 0,189 -0,094 

p 0,983 0,337 0,633 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,159 0,226 -0,239 

p 0,420 0,247 0,221 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,181 0,085 -0,059 

p 0,358 0,668 0,764 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,069 0,064 0,002 

p 0,726 0,745 0,991 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,032 0,084 0,002 

p 0,872 0,670 0,992 

Distal do 2º molar r -0,070 0,181 -0,089 
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esquerdo em 6mm p 0,723 0,357 0,653 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,080 -0,010 0,020 

p 0,684 0,958 0,921 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,126 -0,030 0,029 

p 0,524 0,878 0,883 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,017 -0,086 0,098 

p 0,930 0,662 0,619 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,025 -0,031 0,055 

p 0,898 0,874 0,780 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,279 0,122 -0,165 

p 0,151 0,536 0,401 

Correlação de Pearson 
Fonte: o autor.     

 
 

 Na tabela 5.6 observa-se os teste de correlação de Person para as variáveis 

de espessura óssea e as grandezas cefalométricas para deteminaçao do tipo facial 

do grupo 2. Nesta amostra não foi encontrada correlação em nenhuma das medidas 

analisadas. 

Tabela 5.6 – Testes de correlação entre as variáveis de espessura óssea alveolar e as grandezas 
cefalométricas para determinação do tipo facial do grupo 2. Não houve correlação 
estatisticamente significativa em nenhuma das medidas avaliadas 

 

  Grupo 2 - Neutro 

Correlação   Ar-Go-Me (º) Jarabak (º) S-Go/N-Me (%) 

Mesial do 1º molar 
direito em 3mm 

r -0,104 -0,275 -0,025 

p 0,599 0,156 0,898 

Distal do 1º molar 
direito em 3mm 

r -0,139 -0,110 -0,124 

p 0,479 0,579 0,529 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 3mm 

r -0,249 -0,196 0,069 

p 0,201 0,318 0,727 

Mesial do 2º molar 
direito em 3mm 

r -0,363 -0,177 -0,024 

p 0,058 0,367 0,905 

Distal do 2º molar 
direito em 3mm 

r -0,241 -0,133 -0,007 

p 0,216 0,498 0,973 
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Mesial do 1º molar 
direito em 6mm 

r -0,089 -0,250 -0,139 

p 0,652 0,200 0,481 

Distal do 1º molar 
direito em 6mm 

r -0,150 -0,023 -0,238 

p 0,446 0,909 0,222 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 6mm 

r -0,175 -0,116 -0,173 

p 0,373 0,556 0,380 

Mesial do 2º molar 
direito em 6mm 

r -0,020 -0,003 -0,048 

p 0,919 0,990 0,809 

Distal do 2º molar 
direito em 6mm 

r 0,020 0,039 0,093 

p 0,918 0,845 0,638 

Mesial do 1º molar 
direito em 9mm 

r -0,109 -0,087 -0,076 

p 0,582 0,660 0,699 

Distal do 1º molar 
direito em 9mm 

r -0,160 0,048 -0,204 

p 0,416 0,807 0,298 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 9mm 

r -0,169 -0,128 0,040 

p 0,390 0,516 0,840 

Mesial do 2º molar 
direito em 9mm 

r 0,038 -0,095 0,114 

p 0,846 0,632 0,565 

Distal do 2º molar 
direito em 9mm 

r 0,025 0,139 -0,085 

p 0,901 0,480 0,667 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,175 -0,140 -0,175 

p 0,374 0,476 0,373 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,266 -0,081 -0,132 

p 0,171 0,681 0,502 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,204 -0,142 -0,170 

p 0,298 0,472 0,387 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,126 -0,072 -0,218 

p 0,524 0,715 0,265 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,270 -0,131 -0,085 

p 0,164 0,506 0,666 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,055 -0,099 -0,200 

p 0,779 0,616 0,307 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,186 -0,094 -0,037 

p 0,343 0,633 0,850 

Entre 1º e 2º molar r -0,168 -0,054 -0,178 
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esquerdo em 6mm p 0,391 0,783 0,364 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,184 -0,071 -0,181 

p 0,350 0,720 0,356 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r -0,231 -0,048 -0,059 

p 0,236 0,810 0,764 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,073 -0,113 -0,082 

p 0,714 0,568 0,679 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,301 0,033 -0,115 

p 0,120 0,867 0,559 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,199 -0,025 -0,147 

p 0,309 0,898 0,455 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,037 -0,003 -0,088 

p 0,853 0,989 0,654 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,046 0,055 -0,036 

p 0,816 0,781 0,858 

Correlação de Pearson 
Fonte: o autor.     

 
 

Na tabela 5.7 observa-se os teste de correlação de Person para as variáveis 

de espessura óssea e as grandezas cefalométricas para deteminaçao do tipo facial 

do grupo 3. Assim como no grupo 2 não foi observada correlação estatisticamente 

significatica para nenhuma das medidas avaliadas. 

 

Tabela 5.7 – Testes de correlação entre as variáveis de espessura óssea alveolar e as grandezas 
cefalométricas para determinação do tipo facial do grupo 3. Não houve correlação 
estatisticamente significativa em nenhuma das medidas avaliadas 

 

  Hipodivergente 

Correlação   Ar-Go-Me (º) Jarabak (º) S-Go/N-Me (%) 

Mesial do 1º molar 
direito em 3mm 

r 0,154 0,264 -0,273 

p 0,433 0,174 0,161 

Distal do 1º molar 
direito em 3mm 

r -0,029 -0,113 -0,032 

p 0,882 0,568 0,872 

Entre 1º e 2º molar r -0,154 -0,169 0,115 
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direito em 3mm p 0,433 0,389 0,559 

Mesial do 2º molar 
direito em 3mm 

r 0,143 0,082 -0,127 

p 0,466 0,679 0,520 

Distal do 2º molar 
direito em 3mm 

r 0,255 0,040 -0,056 

p 0,190 0,841 0,776 

Mesial do 1º molar 
direito em 6mm 

r 0,074 0,101 -0,101 

p 0,707 0,609 0,609 

Distal do 1º molar 
direito em 6mm 

r 0,084 0,020 -0,137 

p 0,669 0,921 0,486 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 6mm 

r 0,022 -0,093 0,092 

p 0,911 0,639 0,641 

Mesial do 2º molar 
direito em 6mm 

r 0,060 -0,053 0,024 

p 0,762 0,787 0,902 

Distal do 2º molar 
direito em 6mm 

r 0,131 0,004 0,036 

p 0,507 0,984 0,856 

Mesial do 1º molar 
direito em 9mm 

r -0,058 -0,125 0,151 

p 0,768 0,525 0,442 

Distal do 1º molar 
direito em 9mm 

r -0,076 -0,071 0,087 

p 0,700 0,720 0,661 

Entre 1º e 2º molar 
direito em 9mm 

r -0,094 -0,106 0,240 

p 0,635 0,593 0,218 

Mesial do 2º molar 
direito em 9mm 

r -0,017 -0,035 0,138 

p 0,932 0,858 0,485 

Distal do 2º molar 
direito em 9mm 

r -0,016 0,114 0,093 

p 0,937 0,563 0,638 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,091 0,140 -0,104 

p 0,644 0,477 0,600 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,049 0,058 -0,072 

p 0,804 0,769 0,717 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r -0,019 -0,035 0,084 

p 0,925 0,859 0,671 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r 0,186 0,184 -0,120 

p 0,344 0,349 0,543 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 3mm 

r 0,178 0,230 -0,207 

p 0,366 0,240 0,291 



99 

 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,005 0,040 -0,036 

p 0,978 0,841 0,854 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,183 0,161 -0,122 

p 0,352 0,412 0,537 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,209 0,201 -0,177 

p 0,285 0,305 0,368 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,290 0,227 -0,222 

p 0,134 0,245 0,256 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 6mm 

r 0,119 0,120 -0,055 

p 0,546 0,544 0,780 

Mesial do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r -0,125 -0,165 0,132 

p 0,527 0,400 0,503 

Distal do 1º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,066 0,044 -0,029 

p 0,737 0,823 0,884 

Entre 1º e 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,111 0,137 -0,085 

p 0,574 0,487 0,668 

Mesial do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,159 0,049 -0,051 

p 0,419 0,803 0,797 

Distal do 2º molar 
esquerdo em 9mm 

r 0,178 0,158 -0,048 

p 0,364 0,422 0,810 

Correlação de Pearson 
Fonte: o autor.     
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6 DISCUSSÃO 

 

 A ancoragem ortodôntica sempre foi um fator importante na obtenção de 

bons resultados do tratamento ortodôntico.  E, em função dessa importância, ao 

longo dos anos sempre houve propostas de novos dispositivos para melhorar a sua 

aficácia. O surgimento da ancoragem esquelética nada mais é que a busca para 

atingir esse objetivo.  

 A ancoragem esquelética temporária (DAT’s) tem sido amplamente 

incorporada ao tratamento ortodôntico para expandir o limite da movimentação 

dentária com menor necessidade de colaboração do paciente. A decisão sobre onde 

instalar um miniparafuso de ancoragem ortodôntica é baseada principlamente na 

biomecânica planejada, anatomia do local que geralmente está sujeita a 

consideráveis variações individuais e o tipo facial pode ser um fator que influencie 

nas características da região que se pretende intalar o dispositivo de ancoragem 

temporária. A espessura óssea é considerada um fator macroanatômico importante 

ao planejar e posicionar um miniparafuso ortodôntico. Devido à sua importância, 

vários estudos têm usado TCFC na avaliação da qualidade e quantidade óssea para 

determinar os locais de inserção mais favoráveis e avaliar as estruturas em risco em 

vários locais de inserção dos DATs.  

 A região do Shelf mandibular tornou-se um local frequente de inserção de 

miniparafusos na arcada inferior. Esta região é a extensão da linha oblíqua da 

mandíbula e anatomicamente é um local muito seguro para instalação de DATs 

extra-radiculares devido à densidade do osso cortical presente e da espessura 

óssea na região. Este local oferece vantagens clínicas quando comparado aos locais 

de inserção interradicular (Rajesh, 2017). O shelf mandibular se estende 

externamente ao corpo da mandíbula tornando a região dos molares inferiores um 

local adequado para inserção dos miniparafusos em uma posição paralela ao longo 

eixo das raízes dos molares inferiores. Esta forma de inserção evita o possível 

contato do parafuso com a raiz durante a colocação e também durante a 

movimentação dentária. O contato parafuso-raiz é um das causas mais freqüentes 

de insucesso na utilização deste tipo de ancoragem. Chang et al. (2015) mostraram 

que inserções nesta região podem alcançar índice de sucesso acima de 90% e 

excelentes resultados de tratamento. 
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 A maioria dos estudos encontrados na literatura que avalia 

tomograficamente as regiões adequadas para instalação de DATs diz respeito à 

instalação em regiões interradiculares. Desta forma o objetivo deste estudo foi 

avaliar as variações da anatomia na região do shelf mandibular e verificar, de acordo 

com o tipo facial, o local mais adequado para instalação de microparafuso de 

ancoragem ortodôntica extra-alveolar.  Para atender a estes objetivos avaliamos 84 

pacientes com tipos faciais hiperdivergente, neutro e hipodivegente. 

 Nossos resultados mostraram que não houve uma associação do gênero 

com relação à determinação do tipo facial. A amostra estava com distribuição 

semelhante entre os grupos avaliados. Swasty et al. (2011) afirmaram que não há 

diferença de espessura alveolar entre os gêneros. Desta forma a diferença de 

gênero não foi considerada como um fator que interferisse nos resultados obtidos. 

 Na amostra, composta por 30 TCFC, estudada por Nucera et al. (2017), 

uma avaliação descritiva dos valores médios das espessuras alveolares mostrou 

que a espessura alveolar na região do shelf mandibular tem um aumento 

progressivo em direção à região do segundo molar e também em direção apical. Em 

nosso estudo esta característica também foi observada nos 3 grupos avaliados 

(Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4), independente do tipo facial, e estas diferenças foram 

estatisticamente significaticas nos locais mensurados. Da mesma forma, Elshebiny 

et al. (2018) encontraram um padrão de aumento de espessura óssea no shelf 

mandibular quando avaliadas as regiões mais inferiores e posteriores.  

 De acordo com Nucera et al. (2017) é necessária uma espessura óssea 

vestibular na região do shelf mandibular de pelo menos 5 mm para adequada 

instalação de miniparafuso nesta região. Em nossa pesquisa, avaliamos pacientes 

dos três tipos faciais. As regiões avaliadas estavam localizadas a 3 mm, 6 mm e 9 

mm apicalmente à JAC na região de primeiros e segundos molares inferiores. 

Nucera et al. (2017) avaliaram a espessura óssea vestibular em dois níveis verticais 

diferentes: 6 mm e 11 mm apicalmente à JAC. Na amosta destes autores, a região 

da raiz distal do segundo molar, nos lados direito e esquerdo, foi o único local que 

apresentou uma média de mais de 5 mm de espessura de osso vestibular a uma 

distância de 6 mm apicalmente à JAC. Porém, não estudaram a espessura 

relacionada ao tipo facial. Os resultados observados em nossa pesquisa mostram 

que há uma diferença de espessura óssea alveolar vestibular entre os tipos faciais. 

No grupo de pacientes com tipo facial hiperdivergente há espessura acima de 5 mm 



102 

 

somente na distal do segundo molar, dos lados direito e esquerdo, a uma distância 

de 9 mm apicalmente da JAC (Tabela 5.2). Para o grupo de pacientes com tipo facial 

neutro os resultados foram semelhantes aos observados por Nucera et al (2017), 

isto é, as medidas na distal do segundo molar, de ambos os lados esquerdo e 

direito, apresentaram espessura acima de 5 mm a uma distância de 6 mm 

apicalmente à JAC. Já o grupo de pacientes com tipo facial hipodivergente mostrou 

características diferentes dos demais grupos apresentando espessura suficiente 

para instalação de miniparafuso na região distal do primeiro molar a uma distância 

de 9 mm apicalmente à JAC.  

 Chang (2016) avaliaram a anatomia óssea do shelf mandibular por meio de 

CBCT em uma amostra de 12 pacientes asiáticos com maloclusão de classe III. Um 

dos objetivos do estudo foi quantificar esta região mandibular em relação a 

espessura do osso cortical. Os autores concluíram que para a amostra estudada o 

local ideal para inserção de miniparafuso é na região distal do primeiro molar inferior 

a uma distância de 5 a 7 mm apicalmente a crista óssea alveolar. Estes resultados 

são semelhantes aos resutados observados no grupo 3 do nosso estudo. Os autores 

não mencionaram a tipologia facial dos pacientes incluídos no estudo, no entanto, é 

sabido que a população asiática tem predominância de pacientes hipodivergentes o 

que pode justificar o resultado semelhante encontrado no grupo 3 deste estudo que 

apresenta esta característica.   

 Rajesh (2017) avaliou a espessura do osso cortical e esponjoso na região 

do shelf mandibular em indivíduos com má oclusão esquelética classe I e classe III 

utilizando tomografia computadorizada de feixe cônico. Utilizaram 10 pacientes em 

cada tipo de maloclusão, sendo que havia 5 pacientes hipodivergentes e 5 

hiperdivergentes em cada grupo. Foram avaliadas as espessuras da cortical, do 

osso esponjoso e a espessura óssea total da região do shelf mandibular nas alturas 

de 3 mm, 5 mm e 7 mm a partir da crista óssea alveolar, em direção apical, na 

região de 1º e 2º molares inferiores. Os autores observaram que os pacientes 

hipodivergentes apresentaram maior espessura cortical e de osso esponjoso do que 

os pacientes hiperdivergentes, sejam eles portadores de maloclusão classe I ou III. 

Nas três regiões estudadas o local de maior espessura óssea foi entre os primeiros 

e segundos molares e na vestibular dos segundos molares.  No entando, 

consideraram que a uma distância entre 5 e 7 mm apicalmente à crista óssea 

alveolar seria o melhor local para instalação do miniparafuso. 
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 Em nossa pesquisa, não encontramos valores adequados para instalação 

de miniparafusos na altura de 3 mm, porém, utilizamos medidas a partir da junção 

amelo-cementária, diferente das pesquisas de Chang et al. (2015) e Rajesh (2017) 

que avaliaram a partir da crista óssea alveolar o que poderia justificar esta diferença 

de resultados. Acreditamos que ao utilizarmos como referência a junção amelo-

cementária evitamos a interferência com possíveis perdas ósseas de altura das 

cristas ósseas nos resultados. 

 Elshebiny et al. (2018) observaram em uma amostra de 30 pacientes que a 

espessura óssea vestibular foi significantemente mais fina na região distal do 

primeiro molar inferior sendo, em média, inadequada para inserção de miniparafuso. 

Os autores encontraram, nesta região, variações individuais grandes, demonstradas 

pelo alto desvio padrão, e que, se esta região for considerada para instalação de 

miniparafuso, requer avaliação tomografica individual. O valor médio, 4 mm abaixo 

da JAC foi de 3,48 ± 1,29 mm. E a espessura do osso alveolar na região mesial e 

distal do segundo molar, nas alturas de 4 mm e 8 mm a partir da JAC, mostraram 

um padrão de espessura suficiente para instalação de miniparafuso. 

 Em nosso estudo, nos 3 grupos analisados não foi encontrada espessura 

óssea alveolar suficiente para instalação de miniparafuso na região distal do primeiro 

molar, porém com desvios padrão aumentados, o que significa que em alguns 

pacientes essa região possa sr utilizada para instalação dos miniparafusos.Já na 

região dos segundos molares houve um diferença de espessura entre os tipos 

faciais como pode ser observados nas tabelas 5.2, 5.3 e 5.4. Para os pacientes do 

tipo facial hiperdivergente (grupo 1), na distância de 9 mm da JAC, observamos 

espessura acima de 5 mm na região distal dos segundos molares (6,14 ±1,61 e 6,21 

±1,88 nos lados direto e esquerdo, respectivamente). Quando analisamos os valores 

mensurados na região distal dos segundos molares em 6 mm da JAC e mesial dos 

segundos molares em 9 mm da JAC observamos valores valores próximos ao ideal, 

porém, o desvio padrão desta medidas é relativamente alto, significando que dentro 

deste grupo possuem pacientes com espessura adequada para instalação nestas 

regiões (tabela 5.2). 

 Para o grupos de pacientes com com tipo facial neutro (grupo 2) foi 

encontrado, em média, espaço suficiente para instalação de miniparafuso na região 

distal dos segundos molares tanto em 6 mm (5,43 ± 1,84 e 5,16 ± 1,94 nos lados 

direto e esquerdo, respectivamente) quanto em 9 mm (6,6 ± 1,43 e 6,64 ± 1,71 nos 
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lados direto e esquerdo, respectivamente) de distância da JAC. Da mesma forma, na 

mesial dos segundos molares, a 9 mm de distância da JAC, observa-se uma medida 

proximo a 5 mm com variação aumentada entre os pacientes verificado pelo alto 

desvio padrão.    

 Os pacientes do grupo 3, com tipo facial Hipodivergente (tabela 5.4) 

apresentaram, em média, espessura óssea alveolar suficiente para instalação de 

miniparafuso nas regiões mesial dos 2os molares a 9 mm da JAC (5,26 ± 1,58 e 5,16 

± 1,65 nos lados direto e esquerdo, respectivamente), distal dos 2os molares a 6 mm 

da JAC (5,55 ± 2,12 e 5,24 ± 1,7 nos lados direto e esquerdo, respectivamente) e 

distal dos 2os molares a 9 mm da JAC (6,92 ± 1,73 e 6,72 ± 1,48 nos lados direto e 

esquerdo, respectivamente).  

 Nesse estudo não foi avaliada a espessura óssea da cortical. No entanto já 

foi demonstrado em estudos anteriores que a espessura do osso cortical é um fator 

importante na obtenção estabilidade primária dos miniparafusos, e correlaciona-se 

diretamente com o torque de inserção, que pode influenciar nas taxas de sucesso. 

Áreas de osso cortical excessivamente fino não proporcionará estabilidade primária 

suficiente ao passo que áreas de osso cortical excessivamente espesso, que 

proporciona excelente estabilidade primária pode levar a microfraturas na região 

peri-implantar e perda de estabilidade secundária. Nas regiões posteriores a 

perfuração prévia à instalação do miniparafuso é recomendada pois as pesquisas 

mostram que a espessura da cortical nesta região posterior inferior pode ter alguma 

variação com relação ao local ou tipo facial. Porém sempre há espessura adequada 

para fornecer estabilidade primária durante a instalação de miniparafuso (Motoyoshi 

et al., 2007; Chen et al., 2009; Nguyen et al., 2017; Elshebiny et al., 2018).  

 Ozdemir et al. (2013) demonstrou que na região de molares inferiores a 

espessura da cortical era maior no grupo de pacientes hipodivergentes (2,44 mm ± 

0,68), seguido pelo grupo de pacientes hiperdivergentes (2,35 mm ± 0,38). O grupo 

de pacientes hiperdivergente apresentou os menores valores de espessura nesta 

região (2,03 ± 0,3). Os autores afirmaram que sendo as medidas para todos os 

grupos maiores, em média, que 2 mm terá uma adequada estabilidade primária para 

inserção de miniparafuso nesta região, independente do tipo facial do paciente. NO 

presente estudo priorizou-se a mensuração de espessura total da osso alveolar 

vestibular para avaliar a viabilidade do local de instalação de miniparafuso e não 

fornecer a espessura da cortical.  
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 Como as medidas da espessura alveolar são delicadas, pode ser indicado 

realizar a aquisição da tomografia com FOV reduzido para que  o tamanho do voxel 

seja menor e haja uma maior qualidade de imagem. No entanto este estudo foi 

conduzido com imagens tomográficas já existentes e esta foram realizadas em um 

campo de visão maior. Para que tivéssemos maior confiabilidade de mensurações, o 

cálculo do tamanho da amostra mostrou que, dado o tamanho da amostra deste 

estudo as conclusões em relação à espessura do osso alveolar são adequadas.  

 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em média, pode-se esperar que, dentro das limitações deste estudo, o local 

anatômico para colocação de miniparafuso de ancoragem ortodôntica no shelf 

mandibular estão na região segundo molar inferior, independente do tipo facial. Esse 

local é clinicamente acessível na maioria dos pacientes, o que facilita o 

posicionamento. Em pacientes com abertura bucal limitada, esta localização pode 

criar dificuldades para acessar, então um instrumento de inserção com contra-

ângulo deve ser selecionado para melhor acesso. A etnia parece desempenhar um 

papel importante na morfologia da espessura alveolar nesta região porque 

encontramos área de inserção adequada em região mais posterior ao observado em 

estudos que foram realizados em pacientes asiáticos. Isso pode ser devido a outros 

fatores prevalentes em pacientes asiáticos, porque mesmo esta população 

apresenta característica facias mais hipodivergentes e mesmo neste tipo facial não 

foi observada nesta pesquisa espessura adequada na região do primeiro molar. Não 

foi observada também diferença entre os gêneros na amostra estudada. Talvez seja 

interessante um outro estudo avaliar as característica gengivais da região e 

realização de estudo clínico com parafusos inseridos nesta região para avaliação de 

índice de sucesso.  
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7 CONCLUSÕES 

Após análise e discussão dos resultados podemos concluir que: 

1 – Os resultados obtidos mostraram que: 

 Para o tipo facial hiperdivergente o local com espessura suficiente para

instalação de miniparafuso de ancoragem ortodôntica é na região distal do

segundo molar inferior, dos lados direito e esquerdo, a uma distância apical

de 9 mm da junção amelo cementária (6,14 ± 1,61 e 6,21 ± 1,88,

respectivamente)

 Para o tipo facial neutro há espessura suficiente para instalação de

miniparafuso de ancoragem ortodôntica na região distal do segundo molar

inferior, dos lados direito e esquerdo, a uma distância apical de 6 mm (5,43 ±

1,85 e  5,16 ± 1,94, respectivmente) e 9 mm (6,6 ± 1,43 e 6,64 ± 1,71,

respectivamente) da junção amelo cemetária;

 Para o tipo facial hipodivergente há espessura suficiente para instalação de

miniparafuso de ancoragem ortodôntica na região mesial do segundo molar

inferior a 9 mm da junção amelo cementária (5,26 ± 1,58 e 5,16 ± 1,65), dos

lados esquerdo e direito, e distal do segundo molar inferior a uma distância

apical de 6 mm (5,55 ± 2,12 e 5,24 ± 1,7) e 9 mm (6,92 ± 1,73 e 6,72 ± 1,48)

da JAC.

2. - Os resultados são suficientemente uniformes para definir que:

 A região distal dos segundo molar inferior, dos lados esquerdo e direito, a

uma distância de 9 mm da JAC, é adequada para colocação do miniparafuso

nos três tipos faciais, hipodivergente, neutro e hiperdivergente;

 A região distal do segundo molar, dos lados esquerdo e direito, a uma

distância de 6 mm da JAC, é adequada para instalação de miniparafuso nos

tipos faciais neutro e hipodivergente;
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 A região mesial do segundo molar, dos lados esquerdo e direito, a uma

distância de 9 mm da JAC, é adequada para instalação de miniparafuso nos

tipo facial hipodivergente.

3 - Não foi observada correlação entre as grandezas cefalométricas que definem o 

tipo facial com a medidas de espessura alveolar na região do shelf mandibular.  
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