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RESUMO 

 

Comparou-se a eficiência de quatro diferentes protocolos de tratamento de 

caninos superiores impactados empregados na Faculdade de Odontologia de Bauru 

– Universidade de São Paulo. Para tanto, foram eleitos 67 casos de pacientes 

tratados na Disciplina de Ortodontia selecionados de acordo com a abordagem 

terapêutica empregada, independente da classificação de má oclusão, sendo 

alocados em quatro grupos: Grupo 1, constituído de 14 pacientes tratados com 

aparelho fixo apenas, sem exodontia de nenhum dente superior; Grupo 2, 

constituído de 26 pacientes tratados aparelho fixo associados a exodontia de dois 

premolares superiores; Grupo 3, constituído de 12 pacientes tratados com aparelho 

fixo associado a expansão da maxila; Grupo 4, constituído de 15 pacientes tratados 

com aparelho fixo associados a expansão da maxila e exodontia de dois premolares 

superiores. Para a verificação do melhor resultado oclusal utilizou-se o índice PAR 

(Peer Assessment Rating) nos modelos de gesso iniciais e finais desses pacientes. 

O tempo dedicado ao tratamento foi calculado e levado em consideração na 

obtenção do resultado da eficiência do tratamento. Os resultados demonstraram que 

todos os protocolos de tratamentos se mostraram eficientes, com tempo de 

tratamento semelhantes, e que não houve diferença quanto aos protocolos de 

tratamento entre grupos estudados. 

 

Palavras-chave: Dente canino. Dente impactado. Ortodontia corretiva 





 

ABSTRACT 

 

Study of treatment efficiency of patients with impa cted cuspids 

 
The aim was to compare the eficiency of four treatment protocols for maxillary 

impacted canines employed at Bauru Dental School – University of São Paulo. The 

sample comprised 67 documentations provided from patients treated within 

Orthodontics clinics assigned in four different groups: Group 1, 14 patients treated 

with fixed appliance only; Group 2, 26 patients treated with fixed appliance and 

premolar extraction; Group 3, 12 patients treated with fixed appliance and maxilllary 

expansion; Group 4, 15 patients treated with fixed appliance associated with 

maxillary expansion and premolar extraction. All the model casts were evaluated by 

the means of PAR índex (Peer assessment rating). Treatment time was also 

evaluated. The results showed that all treatment protocols were efficient with 

simmilar treatment time and no difference efficiency among the groups. 

 

Key words: Cuspid. Tooth impacted. Orthodontics, corrective 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Na Ortodontia existem diversas abordagens terapêuticas destinadas ao 

tratamento dos diferentes tipos de más oclusões, que podem se manifestar de 

formas tão diferentes quanto ao infinito das possibilidades de manifestações 

genéticas.  

Alguns autores, como Angle(ANGLE, 1899), categorizam estas más oclusões 

em grupos específicos, estabelecendo assim uma classificação de má oclusão. 

Conhecendo a especificidade, frequência e razão etiológica de cada tipo de má 

oclusão começamos a estabelecer na prática clínica da Ortodontia protocolos de 

tratamento direcionados a cada tipo de desvio oclusal e, assim, passamos a estudá-

los, determinando qual seria o melhor tratamento para cada paciente. 

Existem hoje diversos protocolos de tratamento já bem estabelecidos para 

cada tipo de má oclusão, com comprovação de resultado baseado em ciência, que 

não causam dúvidas entre os clínicos quanto a sua eficiência, como, por exemplo a 

abordagem extracionista para o tratamento da falta de espaço e na Classe 

II(BISHARA; CUMMINS; JAKOBSEN, 1995; CHENEY, 1961; GEBECK; 

MERRIFIELD, 1995a, 1995b; JANSON et al, 2003; JANSON et al, 2001; TODD et al, 

1999; TULLEY; CAMPBELL, 1965; TWEED, 1944; VADEN, 1991; VADEN; HARRIS; 

BEHRENTS, 1995) ou a expansão da maxila para pacientes jovens com mordida 

cruzada posterior(ANGELL, 1860; BISHARA; STALEY, 1987; HAAS, 1965, 1970, 

1980; KREBS, 1964; MELSEN, 1972; WERTZ; DRESKIN, 1977; WERTZ, 1970). 

Entretanto o tratamento da impactação dos caninos superiores tem poucos 

estudos, apesar de seu grande comprometimento estético. A maior parte da 

literatura aborda sua frequência ou razões etiológicas(BASS, 1967; BECKER; 

SMITH; BEHAR, 1981; BISHARA, 1992; CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010a, 

2010b; ERICSON  ;KUROL, 1987; FARDI et al, 2011; HOU et al, 2010; HOWARD, 

1972; JACOBSON, 1996; JENA; DUGGAL; PARKASH, 2010; LEIVESLEY, 1984; 

MEAD, 1930; MERZ et al, 1991; OLIVER; MANNION; ROBINSON, 1989; PECK, 

1994; RAYNE, 1969; THILANDER; JACOBSON, 1968; THILANDER; MYRBERG, 

1973), todavia pouco tem sido definido sobre protocolos de tratamento(BACCETTI et 

al, 2009; CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010; O'NEILL, 2010; PATEL; FANSHAWE 

et al, 2010). Recentemente alguns artigos científicos(BACETTI; LEONARDI; ARMI, 
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2008; BONETTI; et al, 2010; ERICSON; KUROL, 1986; LEONARDI et al, 2004; 

WILLIAMS, 1981) foram publicados no aspecto interceptativo, como a exodontia 

precoce do canino decíduo, mas em respeito a abordagem corretiva apenas 

encontramos alguns relatos de casos clínicos ou de diferentes técnicas de 

tracionamento do canino impactado(ALMEIDA et al, 2001; BISHARA, 1992). Poucos 

são os estudos científicos encontrados, cabendo ao ortodontista apenas realizar o 

tratamento clínico baseado em experiências pessoais ou relatos de colegas. 

Sabe-se que a frequência de impactação do canino superior, apesar de 

pequena quando observada na população em geral(JENA; DUGGAL; PARKASH, 

2010), pode se tornar expressiva quando comparada àquela que procura por 

tratamento ortodôntico(BECKER; SMITH; BEHAR, 1981; CELIKOGLU; KAMAK; 

OKTAY, 2010; ERICSON; KUROL, 1987; FARDI et al, 2011; LEIVESLEY, 1984; 

MEAD, 1930;  RAYNE, 1969; THILANDER; JACOBSON, 1968). A razão etiológica 

para impactação dos caninos pode divergir amplamente, entretanto as pesquisas 

tendem a dividir dois grandes grupos de fatores etiológicos: caninos impactados pela 

falta de espaço e caninos impactados com espaço suficiente para sua 

erupção(JACOBY, 1983; RICHARDSON; RUSSELL, 2000). As razões para 

impactação de caninos com a presença suficiente de espaço podem variar 

amplamente como razões genéticas, desvio da trajetória eruptiva, anquilose, 

retenção prolongada do dente decíduo, entre outros enquanto que a razão para 

impactação pela falta de espaço parece ser simplesmente uma discrepância 

negativa entre o espaço presente no arco e o requerido pelos dentes 

permanentes(BISHARA, 1992; GARIB et al, 1999; MOYERS, 1991; RICHARDSON; 

RUSSELL, 2000). 

Uma vez que as razões etiológicas podem variar amplamente, a abordagem 

de tratamento também pode divergir da mesma forma. O tratamento de caninos 

impactados por falta de espaço terminam por ser mais complexos pois além do 

tracionamento do canino também é necessário que se consiga espaço para a 

inclusão desse dente no arco. O conhecimento da eficiência do tratamento desta má 

oclusão se torna fundamental para o estabelecimento do protocolo de tratamento 

ortodôntico, para assim podermos eleger não só o tratamento com melhor resultado, 

mas o de menor duração e aceitação do paciente(CANÇADO et al, 2008). 

Visto a importância do conhecimento dessa abordagem de tratamento e a 

escassez de informações disponível na literatura pertinente, este trabalho procurou 
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contribuir para a definição do melhor protocolo de tratamento para pacientes que 

possuem a impactação de canino superior por falta de espaço. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão de literatura foi dividida em três subtópicos, de forma a fornecer 

informações quanto às razões etiológicas e complicações clínicas decorrentes da 

impactação de caninos superiores; em seguida será abordado os protocolos de 

tratamento para caninos impactados com ênfase para os casos em que ocorreu 

impactação unilateral por falta de espaço. Finalmente foi realizada a revisão de 

literatura do índice utilizado para quantificar as más oclusões, no caso deste estudo, 

o índice PAR (Peer Assessment Rating). 

 

2.1 - Razões etiológicas e complicações clínicas decorren tes da impactação de 

caninos superiores 

 

 Podemos definir como dentes impactados aqueles que são impedidos de 

erupcionar em sua posição normal, ficando retidos em osso alveolar, devido à falta 

de espaço ou ao seu mau posicionamento(DACHI, 1961) ou ainda devido ao contato 

com outros dentes que impedem a erupção normal de um determinado 

dente(HITCHIN; DURH; EDIN, 1956). 

 Jena e colaboradores, 2010(JENA; DUGGAL; PARKASH, 2010), investigaram 

na Índia a prevalência de dentes impactados na população observando 27.529 

indivíduos e concluiu que 134 (0,49%) possuíam algum dente impactado, chegando 

a um total de 220 dentes impactados. Desses, 52,27% eram caninos superiores. 

 Talvez o canino superior possa ser considerado o dente que possui a 

trajetória eruptiva mais difícil e com maior distância intra-óssea a percorrer desde 

sua formação (cerca de 22mm), que se inicia ainda no primeiro ano de idade, até o 

contato com o dente adjacente(BROADBENT, 1941; COUTER; RICHARDSON, 

1997; DEWEL, 1949; JENA; DUGGAL; PARKASH, 2010; KUFTINEC; STOM; 

SHAPIRA, 1995). 

 Justificando essa assertiva, a grande maioria dos pesquisadores concorda 

que os caninos permanentes superiores são o segundo grupo de dentes em 

incidência deste desvio de erupção, superado apenas pelos terceiros molares, com 

predominância do gênero feminino e geralmente unilateral(BASS, 1967; BECKER; 

SMITH; BEHAR, 1981; BISHARA, 1992; ERICSON; KUROL, 1987; FARDI et al, 
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2011; FASTLICHT, 1954; HOWARD, 1972; JACOBSON, 1996; LAPPIN, 1951; 

LEIVESLEY, 1984; MEAD, 1930; OLIVER; MANNION; ROBINSON, 1989; RAYNE, 

1969; THILANDER; JACOBSON, 1968; THILANDER; MYRBERG, 1973).  

Cetlikoglu et al investigaram radiografias panorâmicas de 2.215 pacientes 

adultos em um estudo retrospectivo na Turquia e concluíram que a freqüência em 

que o caninos superiores e inferiores se apresentam impactado é de 5,1% com uma 

predileção maior pelo gênero feminino e que, ainda, os mesmos dentes apresentam, 

0,3% de impactação associada a transposição(CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 

2010a, 2010b). 

Um estudo realizado em chineses que possuíam dentes impactados, com 

exceção dos terceiros molares, demonstrou que 6,15% dessa população (548 de 

8.912) apresentaram algum dente impactado com predileção pelo gênero feminino, e 

que destes, 28,1% eram caninos superiores, totalizando o grupo de dentes em que 

mais apresentou impactação, principalmente em razão da falta de espaço para sua 

acomodação (49,64%)(HOU et al, 2010). 

Poucos são os estudos que procuram determinar a predileção de caninos 

impactados pela raça mas podemos asseverar que de uma forma geral, impactações 

de caninos são mais comuns em leucodermas, chegando a ocorrer duas vezes mais 

freqüentemente do que na população asiática(PECK, 1994). Também sabe-se que 

não existem grandes diferenças no tamanho mesiodistal dos dentes entre indivíduos 

negros e brancos, entretanto os negros apresentam um maior comprimento do arco, 

e por conseqüência possuem menor risco de impactação dos caninos por falta de 

espaço(MERZ et al, 1991).  

Entretanto outra pesquisa que procurou demonstrar a diferenças entre essas 

raças concluiu que existe uma forte correlação entre arcos atrésicos (em forma de 

“v”) e caninos impactados, mas os autores esclarecem que não conseguiram 

determinar se o estreitamento do arco seria um fator etiológico ou conseqüência da 

impactação dos caninos(OLIVER; MANNION; ROBINSON, 1989).  

Fato este corroborado por MacConnell et al, (1996),  que provaram que 54% 

dos casos de impactações de caninos apresentavam arco em forma de “v”, 39% 

arcos ovóides e apenas 7% possuíam arcos quadrados. Os autores confirmaram 

ainda que a maioria dos pacientes observados apresentaram mordida cruzada 

posterior. 
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Os caninos superiores, quando retidos, ficam freqüentemente impactados na 

região alveolar palatina, podendo chegar a uma proporção de 3:1, geralmente 

ficando em axiomesioversão, isto é, com a coroa voltada para mesial e com o longo 

eixo em uma posição horizontalizada(FOURNIER; TURCOTTE; BERNARD, 1982; 

JACOBY, 1979; LAPPIN, 1951).  

Jacoby (1983), apresentou conjecturas acerca do posicionamento de 

impactação dos caninos superiores, pois asseverou, ainda que com uma amostra 

reduzida, que o fator para que os caninos ficassem impactados pela vestibular seria 

exclusivamente a falta de espaço para este dente, enquanto que os caninos 

impactados por palatino poderiam decorrer da formação do germe desse dente 

nesta posição ou ainda por um excesso de espaço que deixaria o canino sem 

contato com os dentes adjacentes que servem como guia de erupção para o 

posicionamento deste dente. 

Contudo, além de saber o posicionamento no aspecto palatino-vestibular, é 

necessário também determinar o seu posicionamento no sentido mesiodistal, pois 

caninos mais próximos a linha média possuem uma maior dificuldade de 

tracionamento, aumentando o tempo de tratamento. Entretanto posicionamento 

axial, ou seja, o grau de horizontalização pouco influencia nesta duração(FLEMING 

et al, 2009). 

Diversos são os métodos para localização de um canino impactado, sendo os 

mais conhecidos a palpação digital e as radiografias periapicais pela técnica de 

Clark, em que se promove uma imagem com um leve desvio dos feixes de radiação 

após a obtenção da imagem ortorradial. Todavia, com o objetivo de se evitar a 

exposição desnecessária a radiação, Nagpal et al  (2009), sugeriram a avaliação do 

posicionamento do canino observando-se a radiografia panorâmica. Os autores 

avaliaram as imagens dos caninos retidos, ainda que distorcidas, e por meio de 

índices comparativos dos tamanhos das distorções determinavam o posicionamento 

vestibulopalatino dos dentes inclusos. Entretanto este método se apresenta um 

pouco mais complexo frente a simplicidade da técnica de Clark. 

Uma técnica mais simples e de alta especificidade foi proposta mais tarde por 

Katsnelson et al(2010), que também utilizaram a imagem da radiografia panorâmica, 

mas agora avaliaram a angulação do canino impactado tomando como referência o 

plano oclusal radiográfico e concluíram que angulações maiores que 65º eram 26,6 

vezes mais sugestivas de impactação por vestibular desses dentes. 
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Entretanto o melhor método para localização e investigação das complicações 

decorrentes da impactação dos caninos superiores é a tomografia computadorizada 

com feixe em formato de cone (cone-beam) por produzir uma imagem tridimensional, 

rica em detalhes e com uma baixa dose de radiação fornecida ao 

paciente(ALBAKER; WONG, 2010; ALQERBAN et al, 2009a, 2009b, 2011; 

BOTTICELLI et al, 2010; HANEY et al, 2010; LIU et al, 2008). 

Comprovando essa assertiva, Alquerban e colaboradores, 2011(ALQERBAN 

et al, 2011), investigaram 60 pacientes que procuraram por tratamento ortodôntico 

em razão da impactação do canino. Todos os pacientes eram submetidos a dois 

exames radiográficos para fins de diagnóstico do posicionamento e complicações 

causadas pelo canino impactado: radiografia panorâmica e tomografia 

computadorizada (TC), sendo que dois distintos aparelhos de TC foram utilizados. 

Os resultados apontaram para um diagnóstico mais refinado para a tomografia 

computadorizada tanto para identificação da reabsorção do incisivo lateral como 

para localização do canino. 

Em respeito às razões etiológicas, Moyers(1991), divulgou diversas teorias 

que tentam explicar a impactação dos caninos, apontando causas primárias como 

trauma dos dentes antecessores, falha de reabsorção radicular, falta de espaço para 

o dente permanente e fissuras palatinas. Assim como apontou causas sistêmicas 

como febres, distúrbios endócrinos e deficiência de vitamina D. 

Razões etiológicas multifatoriais também foram propagadas por Garib et al, 

(1999), destacando como fatores gerais as razões genéticas, distúrbios endócrinos, 

síndromes que possuem manifestações na morfologia craniofacial, além de fatores 

locais como o tortuoso caminho de erupção dos caninos superiores, falta de espaço 

para esses dentes, alterações na seqüência de erupção, trauma dos dentes 

antecessores, agenesia dos incisivos laterais, má posição do germe dentário, 

dilaceração radicular, anquilose dos caninos permanentes, retenção prolongada do 

dente antecessor, presença de patologias na região, supranumerários na região 

anterior e fenda palatina. 

Ainda existem autores(CHUNG; WEISBERG; PAGALA, 2011; PECK, 1994; 

RICHARDSON; RUSSELL, 2000; ZILBERMAN; COHEN; BECKER, 1990) que 

explicam que os caninos superiores podem ficar retidos em função de um 

componente genético, entretanto a maioria dos autores descreve fatores locais para 

a impactação dos caninos superiores. 
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Richardson e Russel (2000) fizeram uma extensa revisão de literatura e 

tentaram resumir as causas para a impactação dos caninos em duas teorias: a teoria 

do desvio palatino do canino e a teoria genética. De acordo com os autores a teoria 

do desvio palatino seria a mais comum e ocorre em virtude de causas locais 

predisponíveis para a impactação deste dente, onde nela se inserem, perda 

congênita do incisivo lateral decíduo, dentes supranumerários, transposição do 

canino superior, entre outros efeitos mecânicos que podem causar este desvio. A 

teoria genética procura fazer associações entre variações genética e a freqüência 

que ocorre impactações desses dentes. Os autores justificam a correlação entre a 

ausência de dentes e a impactação de caninos como verdadeira para a maioria dos 

casos, bem como outras manifestações genéticas como hipoplasia do esmalte e 

microdontia do incisivo lateral superior poderiam causar a impactação do canino 

como uma relação genética(RICHARDSON; RUSSELL, 2000). 

Diversos são os fatores locais que podem contribuir para tal anomalia de 

desenvolvimento. Muitos estudos(BISHARA, 1992; CONSOLARO, 2002; GARIB et 

al, 1999; JACOBY, 1983; MOYERS, 1991) concordam que a falta de espaço no arco 

dentário para abrigar todos os dentes, retenção prolongada dos dentes decíduos, 

fissura palatina, posição anormal do germe dentário, patologias como cisto e 

tumores e anquilose são os principais fatores para impactação dos caninos.  

Ainda acerca dos fatores locais, podemos destacar que erupção do germe 

dentário formado na região palatina também poderia ser coibida em razão da 

presença do denso tecido fibroso presente na mucosa desta região(HITCHIN;  

DURH; EDIN, 1956). Entretanto Peck e colaboradores(PECK, 1994) acharam difícil 

determinar a real causa de impactação dos caninos por palatino, uma vez que na 

maioria das vezes este dente possui espaço para seu posicionamento. Os autores 

ainda asseveraram que todas as especulações a respeito do fator etiológico deste 

tipo de retenção se mostraram simplistas e com pouca evidência científica. 

Outro fator que tem sido bastante abordado na literatura é a anomalia na 

morfologia dos incisivos laterais. Para diversos autores(BECKER; SMITH; BEHAR, 

1981; BRIN; ZILBERMAN, 1993; JACOBS, 1999; JACOBY, 1983; PURICELLI, 1987; 

TAUSCHE; HARZER, 2008) este dente serve de guia para a erupção do canino 

superior uma vez que o mesmo se arrasta pela porção distal da raiz do incisivo 

lateral. Mudanças na forma da anatomia, como um incisivo lateral conóide ou 

dilacerado, podem prejudicar esse direcionamento fornecido pelo lateral desviando a 
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trajetória eruptiva, o que leva a impactação do canino. Um aspecto importante é que 

o posicionamento do incisivo lateral durante o período intertransitório pode servir de 

indicador da impactacão do canino, isto é, quando o incisivo lateral ocupa uma 

posição muito distal, em razão de uma inclinação provocada pela compressão de 

seu terço apical pela coroa do canino, isto em sua maioria das vezes é um primeiro 

sinal de uma trajetória tortuosa de erupção(BISHARA, 1992; ERICSON; KUROL, 

1986; LINDAUER; RUBENSTEIN, 1992; SILVA-FILHO, 1994). Relatos que associam 

o deslocamento distal do segundo premolar com a impactação dos caninos também 

têm sido apontados como indicadores da impactação(BACCETTI; LEONARDI; 

GIUNTINI, 2010). 

Fatores que causam a impactação dos caninos associados a liberação de 

mediadores durante o processo de erupção são destacados por Consolaro (2002), 

que demonstrou que a falta de fatores de crescimento (TGF), em particular os que 

estimulam a proliferação epitelial do folículo pericoronário (EGF), podem inibir a 

reabsorção óssea necessária para erupção de qualquer dente.  

 Em respeito as complicações decorrentes de dentes retidos, Shafer, Hine e 

Levy(1987) em seu livro sobre Patologia Bucal relatam diversos problemas 

relacionados com dentes retidos, entre eles: algias, trismo, reabsorções radiculares 

de dentes adjacentes, infecção, cáries (em dentes parcialmente retidos), cisto 

dentígero que podem evoluir para tumores e reabsorção do dente retido. 

 A reabsorção dos dentes adjacentes talvez seja o problema mais freqüente 

observado decorrente da impactação dos caninos superiores, principalmente em 

pacientes que possuem os incisivos laterais com seu tamanho normal, enquanto que 

incisivos conóides, que geralmente possuem seu tamanho reduzido, terminam por 

permitir a ultrapassagem do canino ficando este impactado no sentido 

horizontal(BRIN; ZILBERMAN, 1993).  

 Ericson e Kurol (1987) apresentaram um número alto de rebsorções dentárias 

de pacientes que apresentavam os caninos impactados, em especial dos incisivos 

laterais que apresentaram 68% das reabsorções, geralmente localizadas por 

palatino ou distopalatino, destas 82% das reabsorções ocorreram na parte central da 

raiz e 13% na região apical, onde também foi observado as reabsorções mais 

severas, e apenas 5% na porção cervical. Reabsorções em incisivos centrais foram 

descritas em 13%, principalmente nos casos onde houve desvio da trajetória 

eruptiva dos incisivos para esta região. 
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 Essas reabsorções, assim como ocorrem com os dentes decíduos, podem 

levar a mobilidade excessiva do dente que está sendo reabsorvido ou causar um 

defeito periodontal permanente com possível anquilose do dente reabsorvido e 

dores intermitentes(KASSANDER, 1994). 

 

2.2. - Protocolos de tratamento para caninos impact ados 

 

As más oclusões relacionadas à impactação de caninos superiores raramente 

ocorrem isoladas, isto é, geralmente estão associadas a outros tipos de más 

oclusões, como, por exemplo, as diversas formas de má oclusão de Classe II, 

mordidas cruzadas, apinhamento e sobremordida acentuada. Além disso existem 

diversas formas da impactacão do canino que pode estar localizado por vestibular ou 

palatino dos dentes vizinhos, ou ainda pode estar transposto, podendo ocorrer uni 

ou bilateralmente. Portanto, assim como são diversas as formas que as más 

oclusões podem se apresentar, diversos também são os protocolos de tratamento 

que podemos estabelecer para cada tipo de má oclusão(FERGUNSON, 1990; 

HENRICUS; PEERLINGS, 2010)  

Esta revisão de literatura se propõe, portanto, a apresentar os principais 

protocolos para os variados tipos de tratamento de caninos impactados, mas com 

ênfase no assunto abordado neste estudo, ou seja, no tratamento de caninos 

superiores impactados por falta de espaço, unilaterais, tratados com tracionamento 

do canino por meio de aparelho fixo. 

No aspecto preventivo da impactacão, a extração precoce de caninos 

decíduos tem se demonstrado como um eficiente protocolo de tratamento na 

prevenção ou interceptação de caninos que possuem tendência a impactação, como 

nos casos em que os caninos permanentes, ainda intra-ósseos, não são palpáveis 

em seus processos alveolares. Todavia esta abordagem nunca deve ser empregada 

nos caninos que já se demonstram com a certeza de impactação, como ocorre nos 

caninos que possuem seu ápice já formado e/ou totalmente desviados de sua 

trajetória eruptiva, adotando uma posição horizontalizada e, por muitas vezes com 

sinais de reabsorção de raízes de dentes adjacentes.(ERICSON; KUROL, 1986; 

WILLIAMS, 1981) 

Bonetti et al  (2010), investigaram dois protocolos de tratamento com extração 

de dentes decíduos para a prevenção de impactação de caninos com essa 



16  Revisão de Literatura 

 

tendência. Para tanto foram  investigados 59 pacientes distribuído aleatoriamente 

em dois grupos: de pacientes tratados com a extração apenas do canino decíduo e 

de pacientes tratados com a extração dos caninos e primeiros molares decíduos. Os 

resultados foram avaliados por meio da radiografia panorâmica após 18 meses da 

data da extração. Apesar de ambos os grupos demonstrarem uma melhora 

significativa no posicionamento do canino, o grupo tratado com duas extrações 

apresentou um melhor resultado no posicionamento intra-ósseo do canino. 

A exodontia precoce de caninos decíduos também pode estar associada ao 

uso de distalizadores, em especial nos pacientes que possuem Classe II associada, 

como os aparelhos extrabucais. A exodontia precoce do canino superior decíduo 

pode direcionar a erupção do canino permanente enquanto que o uso de 

distalizadores pode prover espaço suficiente para acomodação do canino em casos 

que apresentem falta de espaço(BACETTI; LEONARDI; ARMI, 2008; LEONARDI et 

al, 2004) 

Entretanto, o diagnóstico precoce da impactação dos caninos, ainda no início 

do período intertransitório de Van der Linden, não parece ser uma prática rotineira. 

Portanto, a maioria dos autores termina por apresentar na literatura o tratamento 

corretivo da má oclusão com tracionamento do canino impactado, sejam elas com 

recuperação do espaço ou lançando mão de exodontias de premolares, ou mesmo 

do próprio canino impactado(DUCAN; ASHRAFI, 1993; STIVAROS; MANDAL, 2000; 

STORNIOLO, 2010). 

Bishara (1992) asseverou que a possibilidade de exodontia do canino 

permanente não se trata de uma prática raramente empregada, mas alertou que, em 

razão da importância oclusal deste dente, esta abordagem deve ser empregada 

apenas em situações que se nota grande dificuldade de inclusão do canino no arco. 

Estas dificuldades podem ser observadas quando o canino está em uma posição 

horizontalizada, ou com a presença das raízes dos dentes adjacentes na trajetória 

de tracionamento, ou ainda na eventual existência de patologias na região que 

impeçam o tracionamento. Outra situação em que pode ocorrer a exodontia de 

caninos se dá quando o paciente opta por um tratamento mais simplificado em que 

não deseja aguardar o tempo de tracionamento(BISHARA, 1992; LIU et al, 2008). O 

autor ressalta ainda a importância em se determinar se o canino impactado 

encontra-se anquilosado e sugere que o ortodontista tente movimentar o canino 

intra-ósseo antes de optar pela decisão de extração de premolares. 
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O primeiro passo para o tracionamento do canino que se encontra impactado 

e envolvido pelo osso alveolar é a instalação de um acessório que possa permitir 

que esse dente seja movimentado em direção oclusal. Para tanto é necessário a 

exposição cirúrgica da coroa deste dente e a decisão de um método para fixação do 

acessório de tracionamento em que geralmente é utilizado um fio de amarrilho preso 

a um botão lingual colado no terço incisal da coroa dentária ou inserido em uma 

perfuração vestibulopalatina realizada com uma broca diamantada no momento da 

exposição da coroa, ou ainda, este fio de amarrilho sendo laçado ao nível do colo do 

dente impactado. 

Sabe-se que quando se posiciona o acessório de tracionamento mais próximo 

da incisal mais eficiente se torna a mecânica de tracionamento e, portanto, pouco se 

tem empregado a técnica de laçamento da coroa dentária. Além disso, esta forma de 

fixação do fio de amarrilho pode causar problemas periodontais por necessitar a 

remoção de muito osso alveolar ao nível do colo além de aumentar o risco de 

desgaste do próprio dente devido a imprecisão ou dificuldade de exposição da 

coroa(BISHARA, 1992; SILVA-FILHO, 1994). 

O método de perfuração da coroa tem sido empregado pelos ortodontistas 

que querem se assegurar que o fio de amarrilho não se desprenderá do dente no 

momento em que se aplica a força para tracionamento(NIELSEN, 1975). Contudo 

este método também tem sido criticado por ser uma abordagem invasiva e que exige 

restauração estética após o tracionamento na região perfurada, além dos materiais 

utilizados para colagem atualmente se tornaram mais eficientes permitindo até 

mesmo colagem em campo úmido(STORNIOLO, 2010). 

Talvez a forma de fixação do amarrilho ao dente impactado mais aceita 

atualmente seja a colagem direta de um acessório ortodôntico à coroa em seu terço 

incisal pois necessita de uma menor osteotomia, menor risco de danos à coroa 

dentária e maior controle de movimento do dente (BISHARA, 1992; SILVA-FILHO, 

1994). 

Yadav et al (2011) procuraram pesquisar três mecânicas de tracionamento de 

caninos impactados em região palatina. Avaliaram em modelos dentários o 

tracionamento realizado por amarrilho, elástico corrente e uma mola metálica de liga 

super-elástica (Kilroy). Os resultados apontaram para um melhor resultado para a 

mola metálica e elástico corrente com velocidade de movimentação cerca de treze 

vezes superior ao tradicional tracionamento realizado com fios de amarrilho preso ao 
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aparelho fixo. Entretanto os autores esclarecem que o tracionamento com elástico 

corrente funcionou apenas para estudo em modelos, pois concluiu que o material 

pode ser perecível e pouco biocompatível, além de não terem conseguido uma 

solução eficiente para ativação do elástico corrente que após um tempo perde sua 

capacidade elástica. 

Em respeito à forma de tracionamento, diversos são os tipos de más oclusões 

que podemos encontrar associados aos caninos impactados, assim como diversos 

são os posicionamentos que este canino pode adquirir dentro do alvéolo. Quando o 

ortodontista decide pelo tracionamento do canino, em vez de sua exodontia, deve 

decidir também como irá obter espaço para este dente e qual a forma de 

tracionamento mais apropriada para cada caso. Na literatura encontramos vários 

relatos de tipos de aparelhos que envolvem aparelhos removíveis e fixos, 

segmentados ou não, que podem estar associados a aparelhos ortopédicos como o 

disjuntor maxilar. 

Os aparelhos removíveis, por exemplo, possuem a grande desvantagem em 

depender da colaboração do paciente e em gerar uma força intermitente ao dente 

tracionado, enquanto que com o aparelho fixo independe da vontade do uso do 

aparelho pelo paciente. Por outro lado aparelhos removíveis possuem a vantagem 

de promover suporte dentomucossuportado, importante para o tracionamento em 

pacientes que apresentam grande perda óssea ou problema periodontal nos dentes 

adjacentes ao dente impactado ou mesmo quando o paciente não possui muitos 

dentes para a fixação do aparelho fixo(ALMEIDA et al, 2001; SILVA-FILHO, 1994). 

Jacoby (1979) introduziu o sistema chamado de “Mola Ballista” incorporado 

aos tubos dos molares que podem ser ancorados com uma barra transpalatina, 

formando um “cantilever” de tração cervical que liberaria uma força contínua de 

tracionamento com grande controle de sua magnitude e um grande controle de sua 

mecânica também, que diminui o risco de reabsorção dos dentes adjacentes no 

momento da movimentação deste dente em direção oclusal. 

O uso de magnetos para tracionamento de dentes inclusos passa a ser 

difundido no início dos anos 90. As principais vantagens deste método seriam das 

forças magnéticas mimetizarem a força eruptiva natural e não haver a presença 

incomoda do fio de amarrilho no rebordo alveolar, o que levaria a uma menor 

inflamação gengival, menor risco de recessão alveolar e de exposição da junção 

amelocementária, menor possibilidade de bolsas periodontais e maior preservação 
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da integridade das superfícies radiculares dos dentes adjacentes. Além disso o 

tempo de tratamento com este tipo de aparelho tem se demonstrado 

reduzido(SANDLER, 1991; VARDIMON et al, 1991). 

Almeida et al (2001), apresentam uma extensa e interessante revisão de 

literatura a respeito dos caninos superiores impactados. No artigo descrevem ainda 

diversos modelos de aparelhos que podemos lançar mão na terapia desta má 

oclusão, demonstrando com detalhes o emprego de aparelhos removíveis que 

podem agir sozinhos ou associados a aparelhos fixos. Apresentam ainda diversas 

formas de tracionamento por meio da técnica do arco segmentado como 

“cantilevers” e “bypass” e demonstram diferentes situações de impactação quando 

os caninos estão posicionados por palatino, vestibular, impactações bilaterais e 

unilaterais. Os autores não chegam a uma conclusão de qual seria o melhor 

aparelho para tracionamento, mas apresentam as diversas propriedades de cada um 

deles. 

O importante é que para se cogitar a possibilidade de tracionamento do 

canino impactado, primeiramente se faz necessário a identificação da presença do 

espaço para abrigar esse dente. Consolaro (2002) propagou que se faz necessário 

ter o espaço de pelo menos 1,5 vezes o tamanho mesiodistal da coroa do canino 

superior para acomodá-lo no arco sem risco de reabsorção radicular dos dentes 

adjacentes. Dentre as possibilidades que podemos lançar mão, as mais 

freqüentemente utilizadas são a exodontia de premolares e/ou a disjunção maxilar, 

também chamada de expansão maxilar. 

As extrações como uma das modalidades do tratamento ortodôntico, hoje 

amplamente empregada, têm sido discutidas na história, mesmo antes da Ortodontia 

ser entendida como a ciência da Odontologia responsável pela correção das más 

oclusões. 

 Os primeiros relatos nos livros de história da Odontologia(BRUSOLA, 1989) 

foi que Celsius, ainda no começo da era cristã indica que seria prudente se extrair 

dentes decíduos como uma forma preventiva de se evitar o desvio de 

desenvolvimento eruptivo dos dentes permanentes sucessores. Entretanto, somente 

mais tarde, em 1757, Bourdet passou a proclamar que a extração de premolares 

deveria ser adotada como uma prática terapêutica para se evitar o apinhamento 

dentário e melhor estética do sorriso. Esta afirmação encontrou suporte quando John 

Hunter, catorze anos mais tarde, publicou seu livro “História Natural dos Dentes 
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Humanos” onde descreveu a correção da protrusão com a extração de premolares. 

Entretanto, em 1841, Lefoulon, apesar de condizente com as extrações para o 

tratamento ortodôntico, asseverava que esta prática poderia muitas vezes ser 

evitada e que melhor seria estimularmos o crescimento ósseo por meio de expansão 

dentária.(BRUSOLA, 1989) 

 Poucos anos mais tarde começam a aparecer trabalhos de Edward Angle. Em 

1899 ele também concordou com Lefoulon e afirmou que extrações dentárias não 

deveriam ser generalizadas e sim evitadas. Considerou apenas que tratamento de 

pacientes com Classe II, divisão 1 poderiam ser facilitados com a exodontia de 

premolares(ANGLE, 1899). 

 Apenas oito anos depois, Angle(1907) passa a defender com veemência uma 

das assertivas por qual ficou bastante conhecido: a de que os arcos dentários são 

capazes de abrigar todos os dentes, independente do apinhamento presente. Os 

dentes, quando colocados em suas posições corretas e articulados perfeitamente, 

estimulariam o crescimento dos maxilares garantindo assim a estabilidade do 

tratamento. Isto levou para a maioria dos clínicos o fim da prática extracionista para 

o tratamento das más oclusões.   

 Nesta mesma época, Case(CASE, 1908), em 1908 admitia extrações  em 

casos de protrusões acentuadas, principalmente do arco superior ou ainda para 

disfarçar a retrusão mandibular, objetivando assim, principalmente, a harmonia do 

perfil de pacientes fissurados. Anos mais tarde este mesmo autor transferiu este 

princípio para pacientes sem nenhuma anomalia craniofacial.(CASE, 1920, 1964) 

 Entretanto, Tweed (1944) publicou um artigo em que comprovou e convenceu 

os ortodontistas de que a extração deveria ser indicada em alguns casos. Este autor, 

que era discípulo de Angle, afirmava que seguiu os princípios pelo qual foi orientado 

de que deveríamos manter todos os dentes nos arcos dentários. Contudo, se 

surpreendera ao observar que apenas 20% dos casos apresentavam oclusão 

satisfatória com estabilidade e que, portanto, em 80% dos pacientes observara 

insucessos. Asseverou ainda que mesmo naqueles pacientes que obtiveram oclusão 

satisfatória após o tratamento, não houve estímulo de crescimento ósseo, 

principalmente em pacientes Classe II com retrusão mandibular. Então Tweed 

apresentou aqueles casos que obtiveram insucesso, retratados agora com a 

extração de premolares, e assim demonstrou que o número de sucesso foi bem 

maior, comprovando assim, a eficácia deste protocolo de tratamento. 
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 Desde este tempo muitos trabalhos científicos têm sido publicados acerca das 

extrações dentárias por infinitos motivos. Alguns comprovam a eficiência das 

extrações de premolares para casos de biprotrusão(BISHARA; CUMMINS; 

JAKOBSEN, 1995; GEBECK; MERRIFIELD, 1995a, 1995b; VADEN, 1991), outros 

para correção da Classe II(CHENEY, 1961; JANSON et al, 2001, 2003; TODD et al, 

1999), para correção do apinhamentos(TULLEY; CAMPBELL, 1965; VADEN; 

HARRIS; BEHRENTS, 1995) ou mesmo para melhora da mordida aberta em 

pacientes com crescimento vertical(JANSON et al, 2003; LAMARQUE, 1995; 

YAMAGUCHI; NANDA, 1991).  

As abordagens extracionistas têm sido apresentadas na literatura como uma 

alternativa para o tratamento do caninos impactados.(BOURZGUI et al, 2009; 

BRUSOLA, 1989; STIVAROS; MANDAL, 2000; TULLEY; CAMPBELL, 1965; 

VADEN; HARRIS; BEHRENTS, 1995) 

 Em 1976, Bishara et al (1976) realizaram uma revisão de literatura intitulada 

“O tratamento dos caninos impactados” (Management of impacted canines) onde 

apresentam diversas abordagens quanto ao diagnóstico e forma de tratamento e 

sugerem a extração de premolares nos casos em que se observa moderada falta de 

espaço para o canino impactado. Apesar de não descartar a possibilidade de 

extração do próprio canino como uma opção de tratamento, os autores consideram 

que resultados estéticos e funcionais são melhores conseguidos com a exodontia de 

premolares e tracionamento dos caninos inclusos, mas adverte sobre a possibilidade 

de anquilose do canino impactado e o risco de reabsorção de dentes adjacentes no 

momento do tracionamento. 

Entretanto as exodontias nem sempre são bem aceitas pelos pacientes, 

talvez por receio de ser um tratamento invasivo, assim como muitas vezes não é a 

primeira escolha para tratamento eleita pelo próprio ortodontista por gerar muitas 

vezes quantidade de espaço excessivo e, principalmente, pelo risco que se tem em 

encontrar o canino impactado anquilosado. 

A expansão maxilar tem sido apresentada como uma forma eficiente de se 

conseguir a correção do apinhamento anterior, pois aumenta o perímetro do arco, 

permitindo o tracionamento de caninos impactados por falta de espaço, evitando 

muitas exodontias e sem provocar efeitos adversos no perfil facial(BISHARA; 

STALEY, 1987; HAAS, 1965, 1970, 1980).  
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O procedimento de expansão maxilar não é uma novidade. Angell, 

1860(ANGELL, 1860), já utilizava um aparelho expansor que promovia a disjunção 

da sutura maxilar, entretanto este trabalho caiu em descrédito até se demonstrar um 

modelo de aparelho eficiente e de uso clínico viável cem anos mais tarde. Isto foi 

conseguido principalmente pelo freqüente uso de aparelhos expansores maxilar por 

europeus que passaram a utilizá-los impulsionados por dados obtidos a partir do 

estudo publicado por Brodie em 1938(BRODIE, 1938) que se contrapôs ao conceito 

funcional de desenvolvimento demonstrando que apenas o osso alveolar era 

alterado em virtude de movimentações ortodônticas. 

A expansão maxilar tem como objetivo a disjunção de sutura palatina 

mediana que é conseguida por meio de um parafuso que estende no sentido 

transversal adaptado de forma fixa na cavidade oral, próximo ao palato, com suporte 

nos dentes posteriores ou dentomucosuportado(HAAS, 1965, 1970; KREBS, 1964; 

MELSEN, 1972; WERTZ; DRESKIN, 1977; WERTZ, 1970). O aparelho é ativado 

diariamente produzindo forças de grandes magnitudes que são adequadas para a 

disjunção da sutura palatina(BISHARA; STALEY, 1987; ZIMRING; ISAACSON, 

1965). Essas forças promovem a separação da sutura palatina mediana antes da 

movimentação dentária excessiva(HAAS, 1970; WERTZ, 1970), uma vez que uma 

discreta movimentação dentoaoveolar no sentido vestibular tem sido relatada em 

estudos recentes(BISHARA; STALEY, 1987; COTTON, 1978; HAAS, 1965, 1970; 

HICKS, 1978; LADNER; MUHL, 1995; MELSEN, 1972; WERTZ, 1970; ZIMRING; 

ISAACSON, 1965). Uma vez que o objetivo da expansão maxilar é conseguir o 

máximo de movimentação ortopédica com o mínimo de movimentação 

ortodôntica(HAAS, 1965) torna-se importante realizar este procedimento em uma 

idade mais precoce possível, tão logo seja identificado a sua necessidade, já que a 

sutura palatina ainda não está totalmente unida, pois quanto mais jovem é o 

paciente maiores serão os resultados ortopédicos em comparação aos resultados 

ortodônticos(BISHARA; STALEY, 1987; BUSCHANG, 2006; HAAS, 1965, 1970, 

1980).  

Apesar da expansão maxilar ser realizada no arco superior, essa expansão, 

quando conseguida também exerce efeitos no arco inferior pois estimula uma 

discreta expansão alveolodentária no arco inferior. Isso é conseguido em virtude do 

arco superior, após expandido, afastar os músculos bucinadores do contato com os 

dentes inferiores que são empurrados pela força muscular da língua para vestibular, 
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ademais a força muscular da língua é potencializada por ela ser forçada a se 

posicionar em uma região mais inferior uma vez que o espaço palatino da língua 

está agora ocupado pelo aparelho expansor(HAAS, 1965, 1970, 1980; 

SANDSTROM; KLAPPER; PAPACONSTANTINOU, 1988). 

Dentre os modelos de aparelhos para expansão maxilar, destacam-se os 

modelos com apoio de ancoragem exclusivamente dentário e os com apoio dentário 

associado ao apoio sobre a mucosa palatina. O expansor dentosuportado mais 

comum é o Hyrax que se prende aos dentes posteriores por meio de bandas ou 

colagem direta. O mesmo parafuso expansor pode ser incorporado a uma cobertura 

oclusal de acrílico e cimentado aos dentes posteriores caso o paciente esteja no 

segundo período transitório e com pouco suporte dentário(COHEN; SILVERMAN, 

1973). Aparelhos dentomucosuportados são sugeridos por Haas(HAAS, 1965, 1970, 

1980) que possui acrílico recobrindo a maior parte do palato duro. Os três aparelhos 

produzem uma resposta de tratamento semelhante(BRAMANTE, 2000; SIQUEIRA; 

ALMEIDA; HENRIQUES, 2002). 

Além da função de promover o descruzamento de mordida posterior e atuar 

como coadjuvante na correção precoce da Classe III, o aparelho expansor promove 

o aumento do perímetro do arco com aumento das distancias intermolares e 

intercaninos, apesar de muitos estudos apontarem uma discreta recidiva da 

quantidade de expansão proporcionada inicialmente(HAAS, 1965, 1970; MOSS, 

1968). 

Procurando provar que o tratamento com expansão maxilar poderia promover 

o aumento do perímetro do arco dentário superior e assim evitar o protocolo 

extracionista, Adkins; Nanda; Courrier (1990), submeteram 21 pacientes jovens com 

discrepância negativa de modelo ao tratamento com aparelho Hyrax, ativando duas 

vezes por dia e completando meia volta por dia (0,5mm/dia). Após a expansão foi 

aguardado um período de contenção médio de 14,5 semanas. Os autores 

concluíram que após o período de contenção houve um aumento no perímetro do 

arco de 0,7 vezes o aumento da distância intermolares. 

Este trabalho contribuiu para as conclusões de Betts et al (1995) de que a 

expansão ortopédica além de evitar o tratamento com extrações também promove a 

maior estabilidade da correção transversal, melhora na estética do sorriso, pois 

diminui o corredor bucal, favorece a saúde periodontal e aumento do fluxo de ar 

nasal. 
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Howe; McNamara; O’Connor (1983) estudaram a razão da falta de espaço 

para abrigar todos os dentes nos arcos dentários em descendentes de europeus e 

concluíram que a presença de apinhamento ou impactação de dentes está muito 

mais relacionada a deficiência no tamanho do arco dentário em vez de um aumento 

no tamanho mesiodistal dos dentes e recomendam a realização de expansão 

maxilar como uma possibilidade de se recuperar o perímetro diminuído. 

Contudo, apesar de diversos autores(ADKINS; NANDA; CURRIER, 1990; 

BETTS et al, 1995; HOWE; MCNAMARA; O'CONNOR, 1983) concordarem que a 

disjunção ortopédica da maxila contribui para o aumento do perímetro do arco e, 

assim, evitaria a realização de exodontias no plano de tratamento de muitos 

pacientes, poucos são os relatos que relacionam a impactação de dentes anteriores 

ocasionadas por falta de espaço com a expansão maxilar. A maioria dos artigos 

pertinentes apenas apresentam casos clínicos(ARSLAN; KAMA; BARAN, 2004; 

BAYRAM; OZER; SENER, 2007; OTTO, 2003; PEAMKAROONRATH; 

MANOSUDPRASIT; GODFREY, 2008; TANAKA et al, 2006) e apenas poucos 

relatam estudos baseados em evidência(BACCETTI et al, 2009; O'NEILL, 2010). 

Bacetti et al (2009), estudaram 54 pacientes que apresentavam indícios de 

impactação de caninos ao final do segundo período transitório e desses, 22 foram 

selecionados para grupo controle e 32 passaram por tratamento com expansão 

maxilar. A ativação do aparelho era feita diariamente até o momento em que a 

cúspide palatina dos molares superiores tocassem as cúspides vestibulares dos 

molares inferiores, seguido de um período de 6 meses de contenção fixa mais 1 ano 

com uso de uma contenção removível de acrílico. Apesar da escolha dos pacientes 

para cada grupo ter sido aleatória, os grupos não apresentaram diferenças de má 

oclusão ao início do tratamento. Os autores relataram o sucesso de erupção dos 

caninos em 65,7% do grupo experimental enquanto que o grupo controle conseguiu 

a erupção espontânea de apenas 13,6% da amostra. Concluiram que houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos e recomendam o uso de 

expansores em pacientes que possuem indícios de impactação dos caninos 

superiores.  

Ainda uma última possibilidade de reposicionamento do canino superior 

impactado em sua posição oclusal funcional seria a remoção cirúrgica seguida de 

autotransplante para sua posição definitiva. Todavia, o sucesso desse tratamento 

está condicionado ao estágio de desenvolvimento deste dente, com maiores 
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chances de sucesso em dentes no estágio 8 ou 9 de Nolla, ou seja, sem a formação 

radicular completa(CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010). 

Patel et al (2010), procuraram estudar o índice de sucesso do autotransplante 

de caninos em pacientes que já possuíam a raiz dos dentes completamente 

formadas e concluíram que esta modalidade de tratamento possui um índice muito 

baixo de sucesso, apenas 38% dos casos estudados. Concluiu que ainda assim 

essa abordagem de tratamento pode ser empregada em algumas circunstâncias 

como em pacientes que recusam o tratamento ortodôntico ou para se preservar osso 

alveolar para um futuro tratamento com implantes osteointegrados. 

 

 

2.3 – Índice PAR 

 

O desenvolvimento da Ortodontia como ciência, associada a necessidade de 

se comprovar a eficiência de determinada modalidade terapêutica, a partir da 

segunda metade do século XX vários autores se propuseram a introduzir métodos 

de quantificação da má oclusão. Esses métodos se parecem por adaptarem 

avaliações qualitativas, com terminologia diversas como Classes I, II e III ou 

apinhamento e diastema, a valores quantitativos, portanto, traduzidos para números. 

Os maiores questionamentos acerca destes índices oclusais para quantificar más 

oclusões se dão quanto a sua elegibilidade, reprodutibilidade e critérios de 

quantificação de cada má oclusão. 

 Talvez o primeiro índice proposto almejando esta quantificação tenha sido 

proposto por DRAKER (1960) quando divulgou o Índice da Más Posições Dentárias 

Vestíbulo-Linguais (IMPDVL) para ser aplicado em saúde pública, substituindo assim 

pela primeira vez o da qualificação subjetiva. Este índice também mensurarava 

fatores causadores de deformações prejudiciais a aparência estética e que 

pudessem influenciar na sociabilidade do paciente, aplicado diretamente a modelos 

de estudo ou diretamente no paciente. As condições observadas pelo índice eram: 

1) fissura palatina; 2) desvios traumáticos severos; 3) trespasse horizontal; 4) 

trespasse vertical; 5) protrusão mandibular; 6) mordida aberta; 7) erupção ectópica; 

8) apinhamento anterior superior e inferior; 9) desvios vestíbulo-linguais. A cada uma 

dessas condições eram determinado escores específicos que indicariam a 

severidade ou ausência de uma má oclusão. Desta forma qualquer serviço de saúde 
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pública poderia mensurar a presença ou ausência de uma má oclusão, enquadrando 

assim com o um problema de saúde pública. 

Entretanto, foi em 1967 que um índice de quantificação das más oclusões 

passou a ser empregado com maior rotina, quando GRAINGER (1967) propôs o 

Índice de Prioridade de Tratamento (IPT), antes nomeado Estimativa da Severidade 

da Má Oclusão (ESM), quando ainda estava em desenvolvimento no Burlington 

Orthodontic Research Center. Os itens avaliados para se determinar uma má 

oclusão foram definidos como: 1) estética inaceitável; 2) redução significativa da 

função mastigatória; 3) condição traumática predispondo a destruição tecidual; 4) 

alteração da fonação; 5) oclusão instável; 6) defeitos graves e traumáticos. O índice 

IPT inclui ainda o escore 0 (zero) para os casos em que há normalidade. 

Salzmann (1968) propôs um índice para a Associação Americana de 

Ortodontistas (AAO), chamado de Registro das Avaliações das Más Oclusões 

Deformantes (AMOD), no qual avaliava seis tipos diferentes de desvios e, mais uma 

vez, tratava-se de escores aplicados a cada tipo de desvio. 

Summers (1971) publicou seu trabalho de doutorado, realizado cinco anos 

antes, pelo qual introduziu o índice oclusal (IO) pelo qual avaliava nove 

características de forma quantitativa: 1) idade dentária; 2) relação molar; 3) 

trespasse vertical; 4) trespasse horizontal; 5) mordida cruzada posterior; 6) mordida 

cruzada anterior; 7) deslocamento dentário; 8) relações das linha medias; e, 9) 

dentes permanentes ausentes. Após o somatório dos escores o IO classifica o 

relacionamento oclusal em cinco estágios: 1) oclusão boa; 2) nenhum tratamento, 

mas com pequenos desvios da normalidade; 3) tratamento mínimo com aparelhos 

removíveis; 4) tratamento definitivo com aparelho fixo e; 5) oclusões piores, 

remediáveis com tratamento ortodôntico. 

A partir dos anos 70 diversos autores se propuseram a avaliar qual seria o 

melhor índice levando-se em conta a sua reprodutibilidade e critérios de 

classificação. Hermanson e Grewe (1970) avaliaram a precisão e variabilidade 

relativa e absoluta entre diversos examinadores na utilização de diversos índices 

oclusais, dentre eles os já descritos AMOD, IPT e IO. Para tanto utilizaram modelos 

de gesso de jovens tratados ortodonticamente. Os resultados demonstraram uma 

maior confiabilidade para os índices IO e IPT, sendo, portanto os índices mais 

precisos. 
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Um dos estudos mais interessantes que reproduziu a confiabilidade do IPT foi 

desenvolvido por Popovich e Thompson (1971), pois eles simplesmente compararam 

os resultados desse índice com a avaliação subjetiva do ortodontista. Os autores 

utilizaram modelos de gesso de jovens com ampla variação de idade entre 3 e 16 

anos o que levou a dificuldades de avaliação dos trespasses vertical e horizontal 

para certas idades. Apesar do estudo estar sujeito a algumas críticas, pois foi 

conduzido com os mesmos modelos pelos quais foi desenvolvido o IPT, isto é, no 

Centro de Pesquisas Ortodônticas de Burlington, os autores chegaram a conclusão 

que o IPT é um índice epidemiológico útil para as idades avaliadas e que ainda se 

mostraram mais precisos que a avaliação subjetiva dos ortodontistas. 

Grewe e Hagan (1972) compararam os índices IO, IPT e AMOD quanto aos 

itens de precisão e influencias desfavoráveis. Os resultados apontaram que os três 

índices eram reproduzíveis, com menor erro sistemático para o índice IO. 

Corroborando com este estudo, Gray e Demirjian (1977) avaliaram o IMPDVL, 

IPT, IO e AMOD quanto a sua eficácia e reprodutibilidade e concluíram a eficácia de 

todos os índices avaliados com melhores resultados apontando para o índice IO. 

Ghafari, Locke e Bentley (1989) apresentaram uma avaliação longitudinal do 

tratamento ortodôntico, por meio do IPT onde foi avaliado os seguintes itens: 1) 

previsibilidade do IPT como indicador da severidade da má oclusão; 2) alterações no 

IPT proporcionada pelo tratamento ortodôntico; 3) comparar os resultados com uma 

pesquisa de saúde pública realizada nos Estados Unidos em crianças e 

adolescentes. Concluíram que o IPT é um indicador epidemiológico de má oclusão 

válido apesar de não ser capaz de prever as severidades da má oclusão na 

dentadura permanente; que o tratamento ortodôntico melhora o relacionamento 

oclusal e quando comparados aos resultados obtidos na pesquisa de saúde pública 

os valores do IPT se apresentaram mais altos na infância e menores na 

adolescência tardia. 

Somente nos anos 80 foi que países europeus começaram a desenvolver 

índices com confiabilidade semelhante e aplicá-los em pesquisas epidemiológicas. 

Desses os que conseguiram maior posição exponencial foram o IOTN (Index of 

Orthodontic Treatment Need) e o índice PAR (Peer Assessment Rating), ambos 

desenvolvidos na Inglaterra com a finalidade de avaliar não somente más oclusões, 

mas, principalmente a qualidade do tratamento empregado. 
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O IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) foi apresentado em por Brook 

e Shaw (1989) em que avaliava as características oclusais do paciente (Dental 

Health Component – DHC) e o prejuízo estético causado por esta má oclusão 

(Aesthetic Component – AC), observando não somente a influência da má oclusão, 

mas também alterações no perfil tegumentar. Entretanto, esta divisão de avaliação 

muitas vezes causa confusão para o avaliador. Por exemplo, em uma oclusão 

perfeita entre os dentes pode ocorrer uma biprotrusão com alteração do perfil, o que 

levaria a um diagnóstico sem necessidade  de tratamento e outro com necessidade 

evidente. Alguns estudos realizados anos mais tarde apontam algumas 

características importantes deste índice a serem levadas em conta por 

pesquisadores que pretendem utilizá-lo.(FREER; FREER, 1999; RICHMOND et al, 

1995) 

O índice PAR (Peer Assessment Rating) foi criado na Inglaterra em 1987 por 

um grupo de 10 ortodontistas experientes (British Orthodontic Standards Working 

Party). Mais de 200 modelos representando fases do desenvolvimento e pré e pós-

tratamento foram avaliados e discutidos até se chegar a um denominador comum, 

de forma que os casos clínicos eram projetados por um computador e todos os 

ortodontistas avaliavam cada caso de uma só vez. O resultados dessas reuniões foi 

publicado por Richmond et al (1992). Sua validade e reprodutibilidade já foram 

comprovadas em várias pesquisas. E por ser um método simples e desenvolvido 

com a finalidade de avaliar o desempenho clínico do tratamento ortodôntico, é hoje 

um dos métodos mais utilizados em pesquisa científica. É composto por onze 

componentes, aos quais são estabelecidos escores com valores crescentes de 

acordo com a severidade da má oclusão. O somatório destes escores determinam o 

índice PAR do modelo estudado, com valor mínimo 0 (zero) para casos com uma 

oclusão excelente, podendo atingir valores superiores a 50 (cinqüenta) para casos 

com más oclusões severas. Portanto, se calcularmos a diferença entre valores 

iniciais e finais podemos observar a melhora obtida pelo tratamento ortodôntico. 

Contudo, apesar de estabelecida sua aceitação como um método eficiente de 

mensuração da eficiência do tratamento ortodôntico, algumas criticas têm sido 

empregadas (CANÇADO, 2005): 1) limitações de uso na fase de dentadura mista; 2) 

o PAR apresenta validade comprovada apenas entre profissionais britânicos, 

dificultando seu emprego em outros países; 3) pouca eficiência na avaliações de 

inclinações desfavoráveis nos incisivos e na presença de rotações dentárias; 4) é 
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indevidamente severo na avaliação de tratamentos com objetivos limitados; 5) não 

leva em consideração a condição periodontal, descalcificação, reabsorção radicular, 

a oclusão funcional e a estética facial; 6) a aplicação de um único sistema de pesos 

para todas as más oclusões, mais precisamente ao trespasse vertical e horizontal, 

sendo que estes podem apresentar dificuldades diferentes dependendo do tipo de 

oclusão do paciente; 7) ao trespasse horizontal é atribuído um peso bastante 

elevado, ao passo que ao trespasse vertical é atribuído um peso relativamente 

pequeno; 8) más oclusões com índice PAR inicial menor que 22 não deveriam ser 

classificadas na categoria “tratamento com melhora acentuada da oclusão”. 

Finalmente, com o objetivo de tornar válido o índice PAR aos americanos, 

DeGuzman (1995) reuniram 11 ortodontistas para quantificar 200 modelos quanto a 

severidade da má oclusão e a dificuldade de tratamento. Após esta análise os 

autores atribuíram pesos diferentes daqueles utilizados originalmente para o índice 

PAR, e assim, atribuíram uma validade mais específica para os padrões de 

tratamento ortodôntico realizado pelos americanos.  
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3 – PROPOSIÇÃO 

 

Testar a hipótese nula de que não há diferença de eficiência de tratamento 

ortodôntico de pacientes que apresentam como principal má oclusão a falta de 

espaço associada a impactação de um dos caninos superiores, sejam eles tratados 

por qualquer um dos quatro protocolos de tratamento estudados: uso apenas de 

aparelho fixo, aparelho fixo associado a exodontia de dois premolares superiores, 

aparelho fixo associado a disjunção maxilar e ainda aparelho fixo associado a 

disjunção maxilar e exodontia de dois premolares superiores. Para tanto foi 

comparado a melhora da oclusão pela análise de modelos por meio do índice PAR 

em associação com o tempo de tratamento. 

Esta pesquisa teve ainda o propósito secundário de determinar se existem 

diferenças quanto a eficiência de tratamento entre grupos que apresentam má 

oclusões semelhantes mas que foram tratados com e sem extrações de premolares, 

da mesma forma que será comparado grupos que possuem más oclusões 

semelhantes mas que foram tratados com e sem disjunção maxilar. 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – MATERIAL 

 

4.1.1 – Obtenção da amostra 

 

Para avaliar os efeitos do tratamento de caninos superiores impactados foi 

realizada a seleção da amostra de forma retrospectiva, proveniente do acervo do 

Centro de Crescimento de Bauru da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. A amostra foi composta de 134 

pares de modelo de gesso obtidos no início e no final do tratamento, divididos em 

quatro grupos: 

Grupo 1:  Composto por 14 pacientes, sendo 5 do gênero masculino e 9 do 

gênero feminino, com idade média de 13,10 anos (DP= 1,93, mínima: 9,33 e 

máxima: 17,50 anos) que apresentavam ao início do tratamento um dos caninos 

superiores impactados. Foram tratados com aparelho fixo apenas, sem exodontia de 

nenhum dente superior por um período médio de 2,16 anos (DP= 0,89, mínimo: 1,50 

e máximo: 4,41 anos), finalizando o tratamento com idade final média de 15,26 anos 

(DP= 1,99, mínima: 11,16 e máxima: 19,08 anos). 

Grupo 2:  Composto por 26 pacientes, sendo 14 do gênero masculino e 12 do 

gênero feminino, com idade média de 12,92 anos (DP= 1,37, mínima: 10,25 e 

máxima: 16 anos) que apresentavam ao início do tratamento um canino superior 

impactado tratados com aparelho fixo associado a exodontia de dois premolares 

superiores, por um período médio de 2,27 anos (DP= 0,87, mínimo: 1,5 e máximo: 

5,66 anos), finalizando o tratamento com idade final média de 15,15 anos (DP= 1,39, 

mínima: 12,5 e máxima: 17,83 anos). 

Grupo 3:  Composto por 12 pacientes, sendo 5 do gênero masculino e 7 do 

gênero feminino, com idade média de 12,6 anos (DP= 1,65, mínima: 10 e máxima: 

14,91 anos) que apresentavam ao início do tratamento um canino superior 

impactado, os quais foram tratados com aparelho fixo associado a disjunção maxilar, 

por um período médio de 2,15 anos (DP= 0,61, mínimo: 1,33 e máximo: 3,25 anos), 

finalizando o tratamento com idade final média de 14,84 anos (DP= 1,75, mínima: 

12,16 e máxima: 17,25 anos). 
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Grupo 4 : Composto por 15 pacientes, sendo 8 do gênero masculino e 7 do 

gênero feminino, com idade média de 12,85 anos (DP= 1,20, mínima: 10,75 e 

máxima: 15,08 anos) que apresentavam ao início do tratamento um canino superior 

impactado, os quais foram tratados com aparelho fixo associados a disjunção 

maxilar e exodontia de dois premolares superiores, por um período médio de 2,55 

anos (DP= 1,18, mínimo: 1,08 e máximo: 5,41 anos), finalizando o tratamento com 

idade final média de 15,41 anos (DP= 1,88, mínima: 12,25 e máxima: 18,25 anos). 

 

4.1.2 - Homogeneidade das amostras 

 

Com a finalidade de se conseguir grupos compatíveis, os seguintes critérios 

foram observados para inclusão na amostra: 

- Os pacientes dos grupos estudados deveriam apresentar dentadura 

permanente ou deveriam estar no período final do segundo período transitório com a 

impactação de apenas um dos caninos superiores, com falta de espaço superior a 

4mm, sem nenhuma possibilidade de observação clínica das coroas dos respectivos 

dentes(CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010; RICHMOND et al, 1992). 

- Os pacientes não poderiam ter mais que dois dentes posteriores cruzados 

ou com tendência de cruzamento por arco; 

- O tratamento de todos os pacientes foi conduzido com o uso de aparelho 

fixo, seja ele pré-ajustado ou pela técnica do arco de canto; 

- Os pacientes não tinham grandes discrepâncias ortopédicas que pudessem 

sugerir um protocolo de tratamento cirúrgico; 

- O tratamento dos pacientes foi realizado por alunos dos curso de lato e 

stricto sensu da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo; 

- Os pacientes não apresentavam agenesias ou perdas de dentes 

permanentes, com exceção dos terceiros molares; 

- Não apresentavam dentes supranumerários; 

- Não se submeteram a qualquer tipo de tratamento ortodôntico previamente 

ao referido tratamento estudado; 

- Nos pacientes onde foi observado em suas fichas clínicas que eram pouco 

colaboradores (muitas descolagens de braquetes, não uso de acessórios 

ortodônticos solicitados, freqüentes faltas às consultas, etc) foram excluídos da 

amostra. 
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4.1.3 – Descrição dos aparelhos empregados 

 

4.1.3.1 – Aparelho fixo  

 

Foram utilizados aparelhos fixos metálicos da técnica de Edgewise (arco de 

canto) simplificada com ranhura de 0.022” X 0.028” e da técnica Straight-wire (pré-

ajustado) com ranhura de 0.022” X 0.028”, prescrição Roth. O estudo não teve a 

proposta de encontrar diferenças entre grupos tratados com diferentes aparelhos 

fixos, entretanto do universo de pacientes observados, 31 foram tratados com 

aparelhos pré-ajustados e 36 pela técnica do arco de canto, com distribuição 

homogênea entre os grupos. 

Para todos os grupos o principal aparelho utilizado foi o aparelho fixo, mesmo 

nos grupos onde foram utilizados disjuntores maxilares, entretanto, devido a 

variedade de má oclusões que podem estar relacionadas ao grupo de pacientes com 

caninos impactados, alguns pacientes utilizaram aparelho extra-bucal (AEB), 

enquanto que outros utilizaram elásticos de Classe II ou ainda de Classe III. 

Houve ainda diferenças na forma de colagem do acessório de tracionamento. 

Apesar do acesso ao canino impactado de todos os pacientes ter sido de forma 

cirúrgica, onde foi instalado um fio de amarrilho para tracionamento, alguns 

pacientes tiveram o acessório colado por vestibular, outros por palatino do dente 

canino e ainda tiveram alguns pacientes que tiveram a coroa perfurada em esmalte 

para instalação do fio de amarrilho. Alguns pacientes tiveram o acessório descolado 

e foram submetidos a um novo acesso cirúrgico. Entretanto não houve diferenças 

quanto a forma de tracionamento pois todos os pacientes tiveram o fio de amarrilho 

preso diretamente ao fio do aparelho fixo após a recuperação do espaço deste 

dente. 

 Ao término do tratamento foi instalado como contenção uma placa de Hawley 

no arco superior e colagem de 3 X 3 no arco inferior em todos os pacientes. 

 

4.1.3.2 -  Expansor maxilar  

 

O fundamento da expansão, também chamada de disjunção maxilar,  consiste 

em um aparelho ancorado aos dentes (geralmente premolares e caninos), não 



40  Material e Métodos 

 

removível, que possui um parafuso central que se abre no sentido transversal com o 

propósito de exercer forças ortopédicas propiciando a separação das duas hemi-

maxilas, fornecendo desta forma não somente uma expansão ortopédica, mas uma 

discreta expansão ortodôntica também, pois os dentes em que o aparelho é 

ancorado inclinam levemente para a vestibular. 

Alguns estudos(BISHARA; STALEY, 1987; HAAS, 1965, 1970, 1980) tem 

demonstrado o aumento no perímetro do arco após a disjunção maxilar, o que pode 

modificar um planejamento de extração em pacientes que possuem falta de espaço. 

Os pacientes dessa pesquisa que pertenceram aos grupos 3 e 4 foram 

submetidos a expansão maxilar como uma das formas de se conseguir espaço para 

abrigar o canino que estava impactado. Os aparelhos empregados foram os modelos 

de aparelhos de Hyrax e Haas(HAAS, 1965, 1970, 1980) e apenas um paciente foi 

tratado com aparelho encapsulado(COHEN; SILVERMAN, 1973) (colado). Estudos 

recentes demonstram que não existem diferenças da quantidade de expansão entre 

esses três aparelhos(BRAMANTE, 2000; SIQUEIRA; ALMEIDA; HENRIQUES, 

2002). 

 

4.2 – MÉTODOS 

 

4.2.1 – Modelos de gesso 

 

4.2.1.1 - Índice PAR 

 

Diversos são os índices que tem sido empregados para avaliação dos 

resultados oclusais e relação intra e interarcos (BROOK; SHAW, 1989; DEGUZMAN 

et al, 1995; GRAINGER, 1967; RICHMOND et al, 1992; SALZMANN, 1968). Neste 

estudo elegemos o índice Peer Assessment Rating (PAR) modificado por 

DeGuzman et al (1995) por ser cientificamente confiável, elevada reprodutibilidade e, 

sobretudo, por poder avaliar com precisão a severidade inicial e melhora da má 

oclusão após o tratamento ortodôntico especificamente neste estudo proposto. 

O índice PAR foi calculado nos pares de modelos obtidos no início e ao final 

do tratamento.  Por este método de avaliação observamos onze componentes da má 

oclusão:  
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1) Segmento superior direito; 

2) Segmento ântero-superior; 

3) Segmento superior esquerdo; 

4) Segmento inferior direito; 

5) Segmento ântero-inferior; 

6) Segmento inferior esquerdo; 

7) Oclusão na região posterior direita; 

8) Oclusão na região posterior esquerda; 

9) Sobressaliência ou trespasse horizontal; 

10) Sobremordida ou trespasse vertical; 

11) Linhas médias dentárias. 

 

Portanto, conforme determinado pela metodologia da pesquisa, os arcos 

dentários foram divididos em seis segmentos para a avaliação intra-arco, conforme 

ilustrado abaixo (Figura 1)  

 
FIGURA 1 - Segmentos para a avaliação intra-arco do índice PAR(RICHMOND et al, 1992) 

 

 

As características oclusais que foram avaliadas nestes seis segmentos 

estabelecidos nas figuras, correspondentes aos seis primeiros componentes do 

índice PAR, foram a presença de apinhamentos, diastemas e dentes impactados. Os 

deslocamentos dentários (apinhamentos e/ou distemas) foram avaliados como a 

menor distância entre os pontos de contato de dentes adjacentes medidos 

paralelamente  ao plano oclusal. A cada um dos seis segmentos foi atribuído um 
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escore em função da quantidade de apinhamento, diastema ou presença de dente 

impactado (um dente foi considerado impactado quando este se encontrava incluso 

ou semi-incluso, abaixo do plano oclusal e com o espaço para este dente menor ou 

igual a 4mm) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Escores atribuídos aos seis primeiros componentes do índice PAR em 

função da quantidade de apinhamento, diastema ou presença de dente impactado 

 

Escore 
Quantidade de apinhamento, diastema ou presença de 

dente impactado 

0 0mm até 1mm 

1 1,1mm até 2mm 

2 2,1mm até 4mm 

3 4,1mm até 8mm 

4 Maior que 8mm 

5 Dente impactado 

 

Quando havia a presença de dentes decíduos (final de segundo período 

transitório), valores médios para largura mesiodistal dos dentes permanentes foram 

atribuídos para estimar a presença de apinhamentos ou diastemas conforme 

preconizado por Richmond et al  (1992)(Tabela 2) 

 

Tabela 2 -Valores médios  para a largura mesiodistal dos dentes permanentes que 

foram utilizados quando o paciente se encontrava na fase de dentadura mista 

 

Superior  

Total 22mm (impactação < 18mm) 
canino 8mm 

1˚ premolar 7mm 

2˚premolar 7mm 

Inferior  

Total 22mm (impactação < 17mm) 
canino 7mm 

1˚ premolar 7mm 

2˚premolar 7mm 
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A oclusão na região posterior nos lados direito e esquerdo (componentes 7  e 

8 do índice PAR) foi avaliada considerando-se os três planos do espaço e com os 

modelos de gesso em oclusão. Os escores nos sentidos ântero-posterior, vertical e 

transversal foram somados para a obtenção de um escore total para cada um 

desses componentes (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Avaliação da oclusão na região posterior nos lados direito e esquerdo 

pelo índice PAR 

 

Escore  Característica Oclusal  

             Ântero -posterior   

0 Boa intercuspidação Classe I, II e III 

1 Menos de 3,5 de discrepância 

2 3,5mm de discrepância 

           Vertical   

0 Intercuspidação adequada entre os dentes posteriores 

1 Mordida aberta posterior maior que 2mm > 2 dentes 

           Transversal   

0 Sem mordida cruzada 

1 Tendência a mordida cruzada 

2 Um dente em mordida cruzada 

3 Mais de um dente em mordida cruzada 

4 Mais de um dente em Brodie 

 

 

A sobressaliência, ou trespasse horizontal ou ainda overjet (positivo ou 

negativo), componente 9 do índice PAR, também foi avaliada entre o incisivo lateral 

do lado direito se estendendo até o incisivo lateral do lado esquerdo (Tabela 4). O 

incisivo mais protruído foi adotado como ponto de referência para esta avaliação. 
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Tabela 4 - Escores do índice PAR atribuídos ao componente de trespasse horizontal 

(ou sobressaliência) (positivo ou negativo) 

 

Escore  Característica oclusal  

         Sobressaliência positiva   

0 0 – 3mm 

1 3,1 – 5mm 

2 5,1 – 7mm 

3 7,1 – 9mm 

4 Maior que 9mm 

        Sobressaliência negativa   

0 Sem discrepância 

1 Um ou mais dentes em mordida de topo 

2 Um único dente em mordida cruzada 

3 Dois dentes em mordida cruzada 

4 Mais que dois dentes em mordida cruzada 

 

 

 

A sobremordida, trespasse vertical ou overbite (positivo ou negativo) 

componente 10 do índice PAR, também foi avaliado na região anterior (Tabela 5). O 

incisivo que apresentava o maior trespasse vertical foi adotado como ponto de 

referencia para esta avaliação. 
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Tabela 5 - Escores do índice PAR atribuídos ao componente trespasse vertical 

(ou sobremordida) (positivo ou negativo) 

 

Escore  Característica oclusal  

Sobremordida positiva  

0 Sem mordida aberta 

1 Mordida aberta < 1mm 

2 Mordida aberta entre 1,1 – 2mm 

3 Mordida aberta entre 2,1 – 3mm 

4 Mordida aberta > 4mm 

Sobremordida negativa  

0 < 1/3 da coroa do incisivo inferior 

1 Entre 1/3 e 2/3 da coroa do incisivo inferior 

2 > 2/3 da coroa do incisivo inferior 

3 Toda a coroa do incisivo inferior 

 

A discrepância entre as linhas médias dentárias, último componente do índice 

PAR, foi avaliada adotando-se os incisivos centrais inferiores como ponto de 

referencia (Tabela 6). Pacientes que foram tratados com extração de incisivo central 

inferior não foram incluídos nessa amostra. 

 

Tabela 6 - Escores do índice PAR atribuídos na avaliação das linha médias dentárias 

 

Escores  Discrepância  

0 
Linhas médias coincidentes ou desvio de até ¼ da largura do 

incisivo inferior 

1 Desvio entre ¼ e ½ da largura do incisivo inferior 

2 Desvio > ½ da largura do incisivo inferior 
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Antes de se realizar o somatório dos escores dos onze componentes deste 

índice, foram atribuídos pesos vigentes a cada um desses componentes conforme a 

proposta realizada por DeGuzman et al (1995), que introduziram uma modificação 

ao índice PAR para fins de validação desse índice junto aos norte-americanos 

(Tabela 7). Quanto maior o valor numérico deste índice maior será o desvio da 

oclusão analisada em relação a normalidade. Esta modificação foi adotada para o 

presente estudo pois vem ao encontro dos objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

Tabela 7 - Pesos atribuídos aos diversos componentes do índice PAR(DEGUZMAN 

et al, 1995), 

 

Componentes do Índice PAR  Pesos  

Trespasse horizontal X 4,5 

Trespasse vertical X 3,0 

Linha média dentária X 3,5 

Oclusão na região posterior X 2,0 

Segmento ântero-superior X 1,0 

 

A modificação proposta por DeGuzman et al (1995),  desconsidera, portanto, 

o apinhamento inferior bem como alterações do segmento posteriores dos arcos no 

sentido vestíbulo-lingual ou mésio-distal (diastema, apinhamento e giroversões) em 

razão dos autores comprovarem que esses fatores não alterarem a dificuldade de 

tratamento. 

Para o cálculo da porcentagem da redução do índice PAR após o tratamento 

empregado foi adotado a seguinte fórmula matemática: 

 

Porcentagem de redução do índice PAR = 
PAR inicial – PAR final 

PAR inicial 
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4.2.1.2 – O índice da eficiência do tratamento 

 

Um dos objetivos deste trabalho é determinar a eficiência dos diferentes 

protocolos de tratamento de caninos superiores retidos. Podemos, portanto concluir 

que a eficiência de tratamento se dá levando-se em conta não apenas os melhores 

resultados obtidos, mas o menor período de tratamento. Desta forma, o índice de 

eficiência de tratamento é a razão entre a porcentagem de melhora e o tempo de 

tratamento em anos, sendo determinado pela seguinte fórmula matemática: 

 

Eficiência do tratamento = 
Porcentagem de redução do PAR 

    Tempo de tratamento (anos) 
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5 – RESULTADOS 

 

Os resultados deste trabalho foram apresentados em forma de tabelas. 

A Tabela 8 demonstra a avaliação do erro casual e sistemático intra-

examinador referente aos índices PAR inicial e final. 

A Tabela 9 apresenta o resultado geral dos principais objetivos da pesquisa 

na comparação entre os grupos, demonstrando que não houve diferença 

estatisticamente significante para nenhuma das variáveis estudadas nesta tabela. Se 

fez necessário o uso de dois diferentes testes estatísticos: ANOVA, para varáveis 

que têm distribuição gaussiana e Kruskal Wallis, para variáveis que não têm a 

distribuição gaussiana. Também ficou evidente a compatibilidade da má oclusão 

inicial dos grupos 

As Tabelas 10 e 11 se propõem a demonstrar eventuais diferenças entre as 

diversas regiões oclusais que formam o índice PAR inicial e final, respectivamente. 

Apenas o segmento ântero-superior final do Grupo 1 apresentou uma média superior 

aos demais grupos estudados. 

As Tabelas 12 e 13 apresentam análise de regressão linear múltipla 

considerando o valor inicial e final do índice PAR como variável dependente que tem 

como objetivo demonstrar quais dos subcomponentes do índice PAR mais contribuiu 

para cada resultado final. O segmento ântero-superior e ambas as tabelas não 

apresentou correlação estatisticamente significante e portanto não pode ser 

calculado. 

As Tabelas 14 e 15 se propõem a agrupar os protocolos de tratamento em 

que foram adotadas diferentes mecânicas. A Tabela 14 compara os pacientes que 

foram tratados com exodontia e sem, enquanto que a tabela 15 compara os 

pacientes que foram tratados com expansão da maxila e sem expansão. 

A Tabela 16 demonstra a correlação existente entre o PAR final e o PAR 

inicial, bem como a correlação entre o PAR final e o tempo de tratamento. 
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Tabela 8 – Avaliação do erro casual e sistemático intra-examinador.  

 

 

Variáveis 
1ª Medição  

(n=21) 

2ª Medição  

(n=21) 

 

Dahlberg 
(erro casual) 

 

p 

Média  D.P. Média  D.P. 

PAR inicial(1) 27,33 9,1314 26,16 8,4695 2,3081 0,67 

PAR final(2) 4,1428 5,11 4,14 5,07 0,4364 1,00 

(1)Teste T de Student para médias  (2)MannWithney para medias p< 0,05 

 

 
Tabela 9 – Resultado da comparação dos Grupos 1, 2, 3, 4 nas variáveis estudadas 

por meio do teste ANOVA e Kruskal Wallis 

 

Variáveis 

Grupo 1  

(n=14) 

Grupo 2  

(n=26) 

Grupo 3  

(n=12) 

Grupo 4  

(n=15) 
p 

 
Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

Idade Inicial(1) 13,10 1,93 12,92 1,37 12,60 1,65 12,85 1,20 0,9207 

Idade Final(1) 15,26 1,99 15,15 1,39 14,84 1,75 15,41 1,88 0,8512 

Tempo de Trat. (2) 2,16 0,89 2,27 0,87 2,15 0,61 2,55 1,18 0,5804 

PAR Inicial(1) 24,00 8,50 26,15 8,77 24,08 11,85 27,30 9,51 0,7360 

PAR Final(2) 4,14 4,25 4,58 5,35 4,21 4,50 5,10 5,85 0,1333 

PAR i – PAR f(2) 19,86 7,17 21,58 9,28 22,88 12,13 22,20 11,94 0,8822 

% PAR(2) 83,88 14,36 80,56 21,47 93,14 9,49 78,23 25,58 0,2744 

Eficiência PAR 43,13 14,57 38,51 14,74 46,36 13,52 36,02 16,02 0,2552 

(1)Anova  (2)Kruskal Wallis  p< 0,05
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Tabela 10 – Resultado do teste Kruskal Wallis entre os escores iniciais de cada um 

dos componentes do índice PAR dos Grupos 1, 2, 3, 4 

 

 

Componente do índice 

PAR 

Grupo 1  

(n=14) 

Grupo 2  

(n=26) 

Grupo 3  

(n=12) 

Grupo 4  

(n=15) 

 

p 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

Trespasse Horizontal 5,46 5,63 5,54 5,45 3,38 5,47 6,07 5,96 0,4439 

Trespasse Vertical 3,86 2,74 3,35 2,59 2,50 2,50 2,40 2,32 0,3939 

Linha Média 1,75 2,28 1,88 2,66 0,88 1,58 2,10 1,77 0,4365 

Oclusão Posterior 5,43 3,18 7,38 5,73 9,33 5,68 8,67 5,27 0,2763 

Segmento Ântero-

superior  

7,50 1,61 8,00 1,67 8,00 1,54 8,07 1,39 0,6485 

p< 0,05 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 – Resultado do teste Kruskal Wallis entre os escores finais de cada um 

dos componentes do índice PAR dos Grupos 1, 2, 3, 4 

 

 

Componente do índice 

PAR 

Grupo 1  

(n=14) 

Grupo 2  

(n=26) 

Grupo 3  

(n=12) 

Grupo 4  

(n=15) 

 

p 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

Trespasse Horizontal 1,61 2,85 1,73 2,87 0,38 1,30 2,78 3,73 0,2801 

Trespasse Vertical 0,21 0,80 0,58 1,21 0,25 0,87 0,60 1,24 0,6289 

Linha Média 0,25 0,94 0,27 0,95 0,00 0,00 0,47 1,23 0,6381 

Oclusão Posterior 1,43 1,99 2,00 2,71 0,50 0,90 1,33 1,80 0,3807 

Segmento Ântero-

superior 
0,64a 1,22 0,00b 0,00 0,08b 0,29 0,00b 0,00 0,0061 

p< 0,05 
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Tabela 12 - Resultados da análise de regressão linear múltipla considerando o valor 

inicial do índice PAR como variável dependente 

 

Componentes do índice 

PAR inicial 

Coeficiente parcial de 

regressão 

Erro 

padrão 
p 

Trespasse horizontal (TH) 1,0214 0,0365 0,000 

Trespasse vertical (TV) 1,0053 0,0767 0,000 

Linha media (LM) 0,9182 0,0899 0,000 

Oclusão posterior (OP) 1,0096 0,0383 0,000 

R2 = 0,973  p< 0,05 

 

PAR inicial=1,0214*THi + 1,0053*Tvi + 0,9182*LMi +1,0096*OPi 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Resultados da análise de regressão linear múltipla considerando o valor 

final do índice PAR como variável dependente 

 

Componentes do índice PAR 

final 

Coeficiente parcial de 

regressão 

Erro 

padrão 
p 

Trespasse horizontal (TH) 0,9969 0,0331 0,000 

Trespasse vertical (TV) 0,9395 0,0779 0,000 

Linha media (LM) 0,9411 0,0970 0,000 

Oclusão posterior (OP) 1,0165 0,0379 0,000 

R2 = 0,985  p< 0,05 

 

PAR final=0,9969*Thf + 0,9395*Tvf + 0,9411*Lmf+1,0165*OPf 



Resultados  55 

 

Tabela 14 – Resultados da comparação entre os grupos tratados com extração de 

premolares(Grupos 2 + 4) e sem extração de premolares(Grupos 1 + 3) 

 

Variáveis 

Com extração  

(n=41) 

Sem extração  

(n=26) p 

Média  D.P. Média  D.P. 

Idade Inicial 12,9 1,30 12,9 1,78 0,8166  

Idade Final 15,2 1,57 15,1 1,86 0,6570  

Tempo de Tratam. 2,38 0,99 2,16 0,76 0,2535 

PAR Inicial 26,6 8,95 24,0 9,97 0,3030 

PAR Final 4,77 5,47 2,79 3,55 0,1654 

PAR i – PAR f 21,8 10,19 21,2 9,69 0,7379  

% PAR 79,7 22,8 88,2 13,0 0,2231  

Eficiência PAR 37,6 15,1 44,6 13,9 0,1022  

p< 0,05 

 

 

Tabela 15 – Resultados da comparação entre os grupos tratados com expansão da 

maxila(Grupos 3 + 4) e sem expansão da maxila(Grupos 1 + 2) 

 

Variáveis 

Com Expansão  

(n=27) 

Sem Expansão  

(n=40) p 

Média  D.P. Média  D.P. 

Idade Inicial 12,8 1,40 13,0 1,57 0,9235  

Idade Final 15,2 1,82 15,2 1,60 0,9949 

Tempo de Tratam. 2,38 0,98 2,24 0,87 0,5174  

PAR Inicial 25,90 10,53 25,40 8,63 0,9440  

PAR Final 3,37 4,83 4,42 4,94 0,1785  

PAR i – PAR f 22,5 11,8 21,0 8,50 0,8279  

% PAR 84,9 21,2 81,7 19,2 0,2389  

Eficiência PAR 40,6 15,6 40,1 14,7 0,8530 

p< 0,05 
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Tabela 16 – Resultado da correlação entre PAR final com PAR inicial e tempo de 

tratamento. 

 

Variáveis 
Coeficiente 

de 
correlação 

p 

PAR inicial PAR final 0,1424 0,2501 
Tempo de Tratam PAR final 0,0016 0,9897 

p< 0,05 
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6 – DISCUSSÃO 

 

 Objetivando facilitar a interpretação da análise dos resultados obtidos a 

discussão foi dividida em tópicos considerando as diversas etapas de elaboração 

desse estudo. Primeiramente será discutido os aspectos de seleção da amostra e 

critérios para inclusão bem como a compatibilidade dos grupos estudados. Em 

seguida será abordado a metodologia do estudo e confiabilidade do índice PAR. 

Também, será discutido os resultados obtidos e possíveis significados de expressão 

clínica. Por fim, serão sugeridos trabalhos para pesquisa futura. 

 

 6.1 – Seleção da amostra 

 

 A seleção da amostra foi realizada com o objetivo de se comparar diferentes 

protocolos de tratamento para os pacientes que apresentavam como principal má 

oclusão a impactação de um canino superior. Por ser um estudo retrospectivo foram 

observadas todas as documentações de pacientes tratados nas dependências da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, totalizando 

4.571 documentações observadas. Dessas documentações 221 pacientes 

apresentaram a presença de caninos superiores impactados como principal 

característica da má oclusão, totalizando 4,83% do universo de pacientes 

observados, prevalência que corrobora com estudos descritos na revisão de 

literatura(CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010a, 2010b).  

Dentre esses pacientes previamente selecionados, 33 possuiam ambos 

caninos superiores impactados por falta de espaço, sendo 25 deles impactados por 

falta de espaço e apenas 8 impactados por transposição ou mal posicionamento 

eruptivo de ambos os dentes. Os caninos eram considerados impactados pela falta 

de espaço conforme preconizado por Richmond et al (1992), que classificou como 

dentes impactados todo dente incluso ou semi-incluso, abaixo do plano oclusal com 

espaço menor que 4mm, entretanto os dentes semi-inclusos que apresentavam 

exposição clínica da coroa não foram inclusos, para fins de homogeneização da 

amostra, uma vez que todos os pacientes deveriam passar pelo procedimento 

cirúrgico para colagem do acessório de tracionamento. O posicionamento intra-
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alveolar era observado em radiografias panorâmicas e periapicais que compunham 

as documentações ortodônticas. 

  Uma vez que o universo de pacientes que possuíam ambos caninos 

impactados era pequeno para a realização de um estudo retrospectivo, foram 

analisadas de forma mais específica apenas os pacientes que apresentaram a 

impactação de um dos caninos superiores, o que totalizou 188 pacientes. Desse 

conjunto de documentações 125 pacientes apresentaram a impactação de caninos 

por falta de espaço(RICHMOND et al, 1992) enquanto que 63 pacientes 

apresentaram caninos superiores não irrompidos apesar de possuírem espaço 

suficiente para erupção desse dente. Com o objetivo de se conseguir uma amostra 

mais homogênea foi mister determinar primeiramente a razão etiológica da 

impactação do canino para inclusão nos grupos a serem estudados. Os fatores 

responsáveis pela impactação dos caninos que possuem espaço suficiente no arco 

diferem grandemente dos caninos impactados pela falta de espaço, assim como o 

protocolo de tratamento para cada uma das situações(BASS, 1967; BECKER; 

SMITH; BEHAR, 1981; BRIN; ZILBERMAN, 1993; CONSOLARO, 2002; GARIB et al, 

1999; JACOBS, 1999; JACOBY, 1983; RICHARDSON; RUSSELL, 2000; TAUSCHE; 

HARZER, 2008). Conforme foi comprovado ao se examinar as radiografias e 

modelos dos pacientes que possuíam espaço suficiente para acomodação dos 

caninos, a impactação desses dentes ocorreram por variados fatores, como por ter 

adquirido uma trajetória eruptiva mais horizontalizada, transposição, permanência do 

dente antecessor, presença de patologia ou mesmo anquilose do canino 

permanente, adquirindo geralmente um posicionamento por palatino dos demais 

dentes vizinhos, enquanto que os fatores etiológicos para impactação dos caninos 

por falta de espaço ocorreram unicamente por não ter espaço suficiente no arco para 

abrigá-lo, adquirindo em sua maioria das vezes um posicionamento mais vestibular 

no alvéolo(JACOBY, 1983). Apesar de investigações acerca do posicionamento 

alveolar do canino impactado não ter sido objeto de estudo deste trabalho, há de se 

ressalvar que o posicionamento vestibular foi quase que uma situação sin ne qua 

non para arcos que tinham falta de espaço(KIM; HYUN; JANG, 2011). Esforços para 

se determinar a frequência da posição intralveolar dos caninos dos pacientes 

observados foram feitos, mas, por se tratar de um estudo retrospectivo, muitas 

documentações não possuíam radiografias periapicais com técnicas apropriadas 

para localização. Uma forma alternativa seria estudar o posicionamento deste dente 
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por meio da radiografia panorâmica, entretanto este método ainda não se 

apresentou plenamente eficaz na localização de dentes inclusos(KATSNELSON et 

al, 2010; NAGPAL et al, 2009). Além disso, apenas uma documentação apresentou 

imagens por tomografia computadorizada, que atualmente é considerada a técnica 

por meio de imagem mais precisa na localização de dentes inclusos e 

impactados(ALBAKER;WONG, 2010; ALQERBAN et al, 2009a; 2009b; ALQERBAN 

et al, 2011; HANEY; GANSKY et al, 2010; LIU et al, 2008). 

 Por fim, restaram 125 documentações de pacientes que possuíam um canino 

superior impactado por falta de espaço. Dentre esses pacientes investigou-se quais 

foram os protocolos de tratamento mais frequentemente adotados nas dependências 

da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade 

de São Paulo. Foi observado que todos os pacientes alocados neste grupo de 

caninos impactados foram tratados em algum momento com aparelho fixo metálico, 

seja este da técnica do arco de canto (Edgewise), pré-ajustado (Straight-wire)  e 

apenas um paciente foi tratado pela técnica bioeficiente (Viazis). O tracionamento de 

todos os pacientes onde não havia exposição clínica da coroa foi realizado por meio 

de um fio de amarrilho preso ao fio do aparelho fixo e ao dente a ser tracionado, 

enquanto que alguns casos em que se podia observar a coroa clínica foram tratados 

tanto pela técnica do amarrilho como pelo tracionamento direto realizado pelo fio do 

aparelho fixo. A forma de fixação do acessório ortodôntico ao canino impactado 

divergiu entre a colagem direta e a perfuração do esmalte da coroa(BISHARA, 1992; 

NIELSEN, 1975; SILVA-FILHO, 1994; STORNIOLO, 2010). 

 Observando a forma de tratamento foi verificado que um dos maiores 

obstáculos para o tracionamento dos caninos inclusos era justamente razão pela 

qual o canino foi impactado, ou seja, a falta de espaço. Em alguns pacientes foi 

possível o tracionamento com a recuperação do espaço sem a necessidade de 

extração de premolares ou expansão da maxila (Grupo 1), em outros foi realizado a 

extração de dentes permanentes, sejam eles de dois primeiros premolares 

superiores (Grupo 2), exodontias assimétricas (apenas um premolar ou primeiro e 

segundos premolares de lados opostos), exodontia do próprio canino impactado e 

em apenas um paciente foi realizado a exodontia de um primeiro molar. Na tentativa 

de se recuperar espaço para o canino observou-se ainda que muitos pacientes 

foram tratados com disjunção maxilar, dos quais muitos foram replanejados, após 

tentativas frustradas, e optou-se por exodontia de um ou dois premolares superiores. 
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 Para se conseguir uma amostra mais homogênea foi aplicado critérios de 

inclusão dos pacientes conforme descritos no tópico “Homogeneidade das amostras” 

no capítulo de “Materiais e métodos”. A principal finalidade desses critérios foi uma 

má oclusão inicial padronizada em que qualquer um dos pacientes pudesse ser 

tratado em qualquer um dos grupos e, também, eliminar protocolos ou condutas 

clínicas que divergiam do objetivo proposto pelo estudo. Após a observância dos 

critérios de inclusão restaram apenas 67 pacientes (1,46% do total de pacientes 

observados) alocados nos 4 diferentes grupos estudados conforme o protocolo de 

tratamento realizado.  

 Finalmente, para que se conseguisse uma maior confiabilidade do estudo, a 

má oclusão inicial foi comparada afim de que conseguisse grupos compatíveis 

estatisticamente conforme descrito na variável “PAR inicial” descrito na Tabela 9 dos 

resultados. A idade inicial também foi uma preocupação para compatibilização uma 

vez que os pacientes deveriam estar com a dentadura permanente formada ou no 

final do segundo período transitório, mas ainda deveriam ser jovens o bastante para 

se considerar a possibilidade de disjunção maxilar como um dos protocolos de 

tratamento, esta compatibilização foi conseguida conforme mostra a variável “Idade 

Inicial” também na Tabela 9. 

Além da compatibilização da má oclusão geral e das idades iniciais, verificou-

se que se deveria compatiblilizar cada um dos componentes do índice PAR uma vez 

que a decisão de extração de premolares e disjunção maxilar pode ser influenciada 

pela má oclusão em áreas específicas dos arcos dentários. Todos os componentes 

do índice PAR foram compatíveis conforme demonstrado na Tabela 10. 

 

6.2 – Metodologia do estudo e confiabilidade do índ ice PAR 

 

O uso de modelos de gesso como meio de avaliação das características 

oclusais possui limitações pois não podemos avaliar as peculiaridades clínicas e 

esqueléticas de cada indivíduo. Entretanto trata-se da forma de diagnóstico e estudo 

do planejamento ortodôntico que reúne o maior número de informações, 

principalmente no que diz respeito as queixas principais de cada paciente(HAN et al, 

1991).  

Alguns leitores poderiam sugerir como um complemento à metodologia desse 

estudo, a associação de resultados oclusais com cefalométricos, entretanto a 
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avaliação oclusal é pouco associável com a morfologia esquelética observada em 

estudos cefalométricos, além do fato de que a avaliação de resultados oclusais 

levam a uma melhor previsão de resultados de tratamento quando comparado aos 

estudos cefalométricos, fazendo com que muitos ortodontistas usem muito pouco as 

medidas cefalométricas no planejamento do tratamento(ACKERMAN;PROFFIT, 

1997; KEELING et al, 1989; KIM et al, 2000). Além disso é importante elucidar que o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência do tratamento de caninos 

superiores impactados por meio de resultados oclusais, sem maiores preocupações 

quanto às mudanças ortopédicas conseguidas, e para tanto foi eleito entre os 

diversos índices disponíveis para quantificação da má oclusão o índice PAR. 

O uso de índices numéricos para quantificar uma má oclusão em suas etapas 

inicial e final do tratamento ortodôntico é uma metodologia frequentemente utilizada 

para avaliar a eficácia de diferentes protocolos de tratamento de pacientes que 

possuem uma mesma má oclusão(CANÇADO, 2008; HOLMAN, 1998;JANSON, 

2004; KERR, 1993 ; KING, 2003; ROBB, 1998; TULLOCH, 1998;VON-BREMAN, 

2002; WIJAYARANTNE, 2000). Os parâmetros de normalidade da maioria dos 

índices oclusais são baseados nas seis chaves de oclusão de Andrews(ANDREWS, 

1972) que apontam condições ideais para uma boa oclusão. 

A escolha do índice PAR para este estudo se deu por se tratar de um índice 

de fácil aplicação e entendimento, mas também por ter comprovada confiabilidade e 

reprodutibilidade e já ter sido amplamente utilizado na literatura(CANÇADO et al, 

2008; JANSON et al, 2004; KERR; BUCHANAN; MCCOLL, 1993; KING et al, 2003; 

MIGUEL; CALHEIROS, 2004; VON-BREMEN; PANCHERZ, 2002; WIJAYARATNE; 

HARKNESS; HERBISON, 2000). Entretanto talvez a principal razão pela escolha do 

índice PAR está no fato deste índice possibilitar a aplicação de pesos aos seus 

diferentes componentes, possibilitando assim dar relevância a cada linha de 

pesquisa a ser estudada(RICHMOND et al, 1992). Foi adotada a validação proposta 

por DeGuzman et al (1995) em território americano, por seus sistemas de pesos se 

aproximarem mais dos objetivos desta pesquisa, principalmente no que diz respeito 

a eliminação do componente PAR no segmento ântero-inferior, uma vez que esta 

modificação estabelece peso zero para a quantidade de apinhamento, diastema ou 

presença de dente impactado nesta região. Foi importante a escolha desta 

modificação uma vez a principal área a ser estudada foi a impactação do canino 

superior e grandes apinhamentos na região ântero-inferior poderiam influenciar no 
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valor final de PAR, não representando a principal razão pela decisão de tratamento 

com exodontia e/ou disjunção maxilar para os pacientes observados nesse estudo. 

Além disso os critérios para inclusão de pacientes nos Grupos 2 e 4 apenas levaram 

em consideração pacientes que tinham realizado ou não a exodontia de dois 

primeiros premolares superiores, não importando se o mesmo havia sido realizado 

para o arco inferior.  

Portanto a escolha do índice PAR terminou por ser de fundamental 

importância para avaliação oclusal posterior visto que esse índice não estabelece 

escores para a relação de má oclusão de Angle(ANGLE, 1899), mas apenas 

preocupa-se com a relação cúspide/embrasura. Assim sendo, visto que naqueles 

pacientes em que não foi realizado exodontia de premolares inferiores 

obrigatoriamente terminariam em uma relação molar de Classe II, o índice PAR 

terminou por atender o objetivo de avaliação do tratamento que era estabelecer uma 

relação normal de caninos, com boa intercuspidação posterior, independente de sua 

relação ântero-posterior(BRYK; WHITE, 2001; JANSON et al, 2003; 2004; KESSEL, 

1963). Restando qualquer preocupação quanto a relação ântero-posterior dos arcos 

a ser avaliada na região anterior por meio do componente “trespasse 

horizontal”(DEGUZMAN et al, 1995; RICHMOND et al, 1992). 

Outro fator importante a ser esclarecido é que o índice PAR possibilita a 

avaliação não apenas dos resultados de tratamento mas também permite a 

comparação da compatibilidade dos grupos quanto a má oclusão como explicado 

anteriormente, além de permitir verificar o percentual de melhora, conforme 

apresentado na Tabela 9(BIRKELAND et al, 1997; DEGUZMAN et al, 1995; 

RICHMOND et al, 1992; 1995). 

O tempo de tratamento foi considerado por se tratar de uma variável 

fundamental na avaliação da eficiência do tratamento, uma vez que melhores 

resultados conseguidos em períodos de tratamento menores garantem um menor 

tempo de trabalho e maior satisfação do paciente. Assim, a eficiência do tratamento 

foi verificada pela razão da porcentagem de redução do índice PAR pelo tempo de 

tratamento em anos, atrelando assim a qualidade dos resultados obtidos com sua 

respectiva duração(CANÇADO , 2005; CANGIALOSI et al, 1988; HSIEH; 

PINSKAYA; ROBERTS, 2005; JACOBS; SAWAENGKIT, 2002; VON-BREMEN; 

PANCHERZ, 2002).  
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Considerando-se que a obtenção do índice PAR de um determinado paciente 

ou grupo de pacientes é a soma de escores atribuídos a diversos componentes 

oclusais fica difícil, apenas por meio do índice PAR total, se determinar qual 

componente oclusal foi o maior responsável pela má oclusão de cada indivíduo, 

além do fato de que a identificação desta característica se torna ainda mais difícil 

após a aplicação dos pesos estabelecidos para cada componente. Portanto nesse 

estudo também foi comparado os diversos índices dos componentes do PAR tanto 

para os escores iniciais quanto para os escores finais (Tabelas 10 e 11, 

respectivamente) por meio do teste de Kruskal Wallis afim de se determinar a real 

participação de cada característica oclusal no somatório final desse 

índice(CANÇADO, et al, 2008; HOLMAN et al, 1998). Verificou-se que também seria 

importante a comprovação da compatibilidade entre os grupos no que se refere aos 

componentes iniciais do índice PAR afim de termos grupos mais homogêneos uma 

vez que as características oclusais de pacientes com impactação de caninos podem 

variar amplamente. A Tabela 10 também comprovou essa compatibilidade 

demonstrando que não houve diferenças estatísticas significantes entre os grupos 

para nenhum dos componentes do índice PAR, confirmando ainda mais a 

homogeneidade da amostra. Finalmente, para avaliar a influência de cada uma das 

características oclusais nos valores inicial e final de cada um dos referidos índices 

PAR foi aplicado a análise de regressão linear múltipla conforme demonstrado nas 

Tabelas 12 e 13. 

Decidiu-se também avaliar eventuais diferenças entre grupos tratados com e 

sem extração, assim foram agrupados dos Grupos 2 e 4 como o grupo de pacientes 

tratados com extração de premolares e os Grupos 1 e 3 como grupo de pacientes 

tratados sem extração de premolares. Houve uma preocupação inicial na 

homogeneidade dos grupos uma vez que alguns pacientes teriam sido tratados com 

disjunção da maxila e outros não, entretanto ambos os grupos possuíam pacientes 

submetidos a este perfil de tratamento, além disso, o teste de compatibilização 

comprovou que os pacientes desses dois grupos possuíam más oclusões e idades 

iniciais semelhantes, conforme demonstrado na Tabela 14. O mesmo raciocínio foi 

realizado para o agrupamento de pacientes que realizaram disjunção maxilar 

(Grupos  3 e 4) e os que não realizaram (Grupos 1 e 2), mais uma vez a 

compatibilização da idade inicial e índice PAR inicial foi conseguida conforme 

demonstrado na Tabela 15. 
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Por fim foi investigado se os valores finais de PAR poderiam ter sido 

influenciados pelo PAR inicial, uma vez que espera-se que pacientes que possuem 

uma má oclusão menos severa ao início do tratamento também tenham um melhor 

resultado de PAR final(AHN; KIM; NAHM, 2001). A influência do tempo de 

tratamento sobre os valores de PAR final também foi investigada afim de se elucidar 

se maiores tempos de tratamento implicariam em resultados mais satisfatórios ou 

não. Essas duas correlações foram investigadas e apresentadas na Tabela 16. 

A precisão da metodologia foi um item de constante preocupação por parte do 

pesquisador, pois a avaliação dos escores do índice PAR de cada grupo somente foi 

iniciada após ter-se conseguido uma reprodutibilidade precisa e estatisticamente 

satisfatória. É de grande importância a avaliação do erro intra-examinador para que 

se consiga minimizar e controlar os erros operacionais uma vez que a avaliação de 

modelos, ainda que seja para se determinar valores quantitativos como no índice 

PAR, ocorre de forma subjetiva, de acordo com a observância do pesquisador. 

Portanto o observador foi submetido a uma calibração prévia ao estudo e a também 

a avaliação do erro sistemático e casual após estabelecidos os escores. 

A calibração do examinador foi conseguida pela escolha aleatória de 20 pares 

de modelos que eram mensurados em um primeiro momento e remensurados cerca 

de 15 dias após a primeira medição. Após a primeira tentativa a análise da 

calibração do examinador pelo teste t-pareado apresentou diferenças estatísticas 

entre T1 e T2. O processo de calibração foi repetido por mais duas vezes seguidas 

após a primeira medição e em ambas oportunidades ficou comprovada a calibração 

do operador aplicando-se o mesmo teste. A partir desse momento considerou-se 

que o examinador estava calibrado e se deu início a parte experimental do estudo. 

O erro intra-examinador foi verificado realizando-se a remensuração de 50 

pares de modelos iniciais e finais, proveniente de 25 pacientes, escolhidos 

aleatoriamente após a realização do estudo respeitando-se o intervalo de 21 dias, 

conforme preconizado por Houston(HOUSTON, 1983). Foram avaliados tanto os 

erros sistemáticos, que implicam naqueles erros que são continuamente 

superestimados ou subestimados pelo operador, mesmo que de forma inconsciente, 

como também os erros casuais os quais podem ocorrer em razão de uma 

imprecisão ou falta de calibração do pesquisador. 

Primeiramente foi verificado o erro casual por meio da análise de 

Dahlberg(DAHLBERG, 1940) demonstrado na Tabela 8 em que foi comprovado a 
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ausência desse tipo de erro. Essa resultado comprova a calibração do operador, 

mas também pode ser dado crédito a precisão e simplicidade de aplicação do índice 

PAR. Em seguida foi observado também o erro sistemático em que ficou 

comprovado mais uma vez que não houve erro dessa natureza a julgar pelo elevado 

valor de p apresentado também na Tabela 8. 

 

6.3 – Resultados obtidos e significados de expressã o clínica 

 

Os resultados da comparação entre os grupos demonstram que não houve 

diferença quanto à eficiência dos diferentes protocolos de tratamento adotados para 

pacientes que possuem como principal má oclusão a impactação de um canino 

superior causada por falta de espaço conforme demonstrado na Tabela 9, esta 

análise foi feita pelo estudo de Kruskal Wallis ao nível de p<0,05. Entretanto ao 

examinarmos as médias de PAR final dos 4 grupos estudados verificamos que o 

Grupo 3, composto por pacientes tratados com aparelho fixo associado a 

expansores, apresentou um resultado de tratamento melhor que os demais grupos. 

Apesar de não haver diferença estatisticamente significante ao nível de p<0,05, 

quando extrapolamos para p<0,10 conseguimos verificar essa diferença estatística, 

entretanto com 10% de chance desses resultados não serem fidedignos. Esse 

resultado se refletiu na porcentagem de melhora de PAR, ficando com 93,14% de 

melhora do índice inicial durante o tratamento, quase 10% melhor que o grupo que 

obteve o segundo melhor resultado (Grupo 1) que obteve 83,88% de melhora. Deve-

se levar em consideração que o Grupo 3 é o grupo que possui o menor número de 

indivíduos (n=12) e, talvez, se conseguíssemos aumentar este número essa 

diferença se tornaria mais evidente.  

Aliás o número de indivíduos incluídos em cada grupo merece ser discutido 

uma vez que a exceção do Grupo 2, os demais grupos apresentaram um número 

inferior a 25 indivíduos, o que pode abrir questionamentos referente ao peso da 

amostra seria suficiente para se fazer inferências clínicas. Entretanto há de 

esclarecer que, apesar de frequentemente observarmos pacientes com caninos 

impactados na clínica ortodôntica, estes correspondem apenas a 5% dos pacientes 

que procuram por tratamento ortodôntico(CELIKOGLU; KAMAK; OKTAY, 2010, 

2010; CHUNG; WEISBERG; PAGALA, 2011; HOU et al, 2010) e quando procuramos 

por caninos superiores impactados na população em geral a sua prevalência 
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estimada pode ser de valores inferiores a 0,30% da população(JENA; DUGGAL; 

PARKASH, 2010). Ademais este estudo examinou todos os pacientes tratados na 

disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru nos últimos 35 anos, 

que correspondem a 4.571 pacientes, sendo que somente 4,83% possuíam caninos 

superiores impactados e desses apenas 1,46% foram incluídos nas amostras após 

aplicação dos critérios de inclusão. É claro que uma amostra mais expressiva seria 

desejado, contudo a revisão de literatura atual em Ortodontia não hesita em 

apresentar estudos que contenham um número de amostra reduzido em virtude da 

escassez de casos clínicos(BACCETTI et al, 1997; DE ALMEIDA; HENRIQUES; 

URSI, 2002; FALTIN et al, 2003; HANSEN; KOUTSONAS; PANCHERZ, 1997; 

JACOBY, 1983; JANSON et al, 2004; KARACAY et al, 2006; KUCUKKELES; ILHAN; 

ORGUN, 2007; LIVIERATOS; JOHNSTON, 1995; WEILAND et al, 1997). 

Não houve diferença estatisticamente significante quanto ao tempo de 

tratamento, ficando todos os grupos com uma média muito próxima sendo o menor 

tempo médio de tratamento obtido pelo Grupo 3, com 2,15 anos e o maior tempo de 

tratamento destinado ao Grupo 4 com média de 2,55 anos. Uma vez que a eficiência 

do protocolo de tratamento foi obtida pela razão entre a porcentagem de redução de 

PAR e o tempo de tratamento, mais uma vez o Grupo 3 conseguiu se destacar como 

a melhor média de eficiência de tratamento, apesar de não ter atingido diferença 

significante ao nível de p<0,05 (Tabela 9). 

Em respeito aos resultados finais dos componentes de PAR apenas o 

segmento ântero-superior do Grupo 1 apresentou um pior resultado quando 

comparado aos demais grupos. Uma vez que a região ântero-superior geralmente é 

uma das mais comprometidas pela má oclusão de caninos superiores impactados, 

esse achado se justifica em virtude da maior dificuldade em se conseguir espaço 

para o canino sem a disjunção maxilar ou extração de premolares. 

Para avaliar a influência da cada componente do índice PAR nos valores 

inicial e final, este índice foi desmembrado em seus diversos componentes 

(trespasse horizontal, trespasse vertical, linha média e oclusão posterior) (Tabela 

12). O componente “segmento ântero-superior” não foi incluído por não atender as 

pressuposições do modelo, quais sejam: independências das observações, 

normalidade dos dados e homogeneidade da variância. A aplicação de uma análise 

de regressão linear múltipla aos componentes do índice PAR demonstrou que o 

trespasse horizontal e a oclusão posterior foram os componentes que mais 
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explicaram a variação deste índice no início e no final do tratamento uma vez que 

eles apresentaram maiores coeficientes parciais de regressão, entretanto todos 

coeficientes se demonstraram com valores relativamente altos e semelhantes. O que 

leva a conclusão que estas variáveis podem ser utilizadas como previsores para o 

índice PAR inicial e final. Além disso na fase inicial do tratamento os componentes 

do índice PAR supracitados são responsáveis por 97% da variação inicial 

semelhante ao valor final encontrado que foi de 98%. 

Com o intuito de se aprofundar ainda mais nas eventuais diferenças que 

poderiam ocorrer entre pacientes tratados com e sem extrações de premolares 

foram reagrupados os 4 grupos de estudo do presente trabalho, sendo alocados os 

Grupos 2 e 4 como grupo de pacientes com extração e Grupos 1 e 3 como grupo de 

pacientes sem extração, reunindo assim em ambos os grupos pacientes que foram 

tratados apenas com aparelhos fixos e pacientes tratados com aparelhos fixos 

associados a expansores. Esse reagrupamento foi realizado na tentativa de se 

esgotar qualquer possibilidade de diferenças entre pacientes tratados com e sem 

extração, ainda que a amostra não estivesse completamente homogênea pois em 

ambos os grupos existiriam pacientes tratados com protocolos de tratamento 

distintos. Esses novos grupos monstraram-se compatíveis quanto as idades iniciais 

e PAR inicial assim como apresentaram tempo de tratamento e idade final bem 

semelhantes. Uma razoável diferença foi observada entre os valores de PAR final, 

ainda que não tenha sido com diferença estatística, pois o grupo tratado sem 

extrações apresentou um melhor resultado, com um menor desvio padrão o que 

terminou refletindo em um porcentual de melhora de PAR mais expressivo, conforme 

apresentado na Tabela 14. É importante esclarecer que a compatibilização dos 

grupos quanto a má oclusão inicial foi uma preocupação constante pois não 

poderíamos incluir no grupo com extração pacientes que claramente precisavam de 

extrações e incluir no grupo sem extrações pacientes que não precisavam, portanto, 

em ambos os grupos haviam pacientes com más oclusões semelhantes, geralmente 

limítrofes quanto ao planejamento de tratamento com ou sem extrações. 

O mesmo raciocínio foi realizado para se investigar se haviam diferenças 

entre grupos de pacientes tratados com e sem expansão maxilar, e sendo assim 

foram reagrupados em um único grupo os Grupos 3 e 4, que incluíram a disjunção 

maxilar no protocolo de tratamento com aparelho fixo e em outro os Grupos 1 e 2, 

com pacientes tratados apenas com aparelhos fixos. Portanto ambos os grupos 
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possuíam protocolos de tratamento com e sem exodontia de premolares. Os grupos 

monstraram-se severamente compatíveis quanto a idade inicial e valores de PAR 

inicial, assim como os demais valores obtidos após o tratamento realizado levando-

se a conclusão que não existem diferenças de tratamento para pacientes que 

possuem um canino superior impactado por falta de espaço, sejam eles tratados 

com disjunção maxilar ou não (Tabela 15). Para fins de homogeneidade dos grupos 

foi estabelecido como critério de exclusão pacientes com mais que dois dentes 

posteriores cruzados ou com tendência de cruzamento em cada arco, pois uma 

evidente mordida cruzada posterior em pacientes jovens seria demasiadamente 

sugestivo o tratamento com disjunção maxilar e o objeto do estudo foi pacientes que 

precisassem de expansão maxilar em virtude da falta de espaço no segmento 

ântero-superior. 

Foi investigado ainda se valores de PAR inicial menores poderiam refletir em 

melhores resultados de PAR final conforme apresentado na Tabela 16, pois algumas 

medidas cefalométricas já apresentaram essa correlação(AHN; KIM; NAHM, 2001). 

Os resultados não apontaram para essa tendência entre os grupos estudados, 

apresentando um coeficiente de correlação pequeno. 

 A principal proposição, foi investigar a eficiência do protocolo de tratamento 

da impactação de um canino superior por falta de espaço. Por “eficiência de 

tratamento” se entendia a razão do percentual de redução do índice PAR pelo tempo 

de tratamento, pois quanto mais longo esse tempo, menos eficiente seria o 

tratamento conforme relatado por diversos autores(CANÇADO et al, 2008; HSIEH; 

PINSKAYA; ROBERTS, 2005; JACOBS ;SAWAENGKIT, 2002; VON-BREMEN; 

PANCHERZ, 2002). Entretanto o um maior tempo de tratamento poderia implicar 

também em melhores resultados, e portanto, a forma como foi calculada a eficiência 

de tratamento poderia mascarar os melhores resultados. Para se esclarecer se um 

maior tempo de tratamento também, implicaria em melhores resultados finais de 

PAR foi calculada a correlação entre essas duas variáveis, conforme descrito na 

Tabela 16, que demonstraram uma fraca correlação entre essas variáveis levando a 

conclusão que o valor de PAR final não foi influenciado pelo tempo de tratamento. 



Discussão  71 

 

6.4 – Sugestões para futuros trabalhos 

 

 Sugere-se ainda para trabalhos futuros estudos com uma amostra mais 

expressiva afim de que se consiga observar outras diferenças estatisticamente 

significantes que não puderam ser evidenciadas nesse trabalho.  

Este estudo focou na recuperação de espaço para fins de tracionamento do 

canino impactado, em que foi utilizado um único mecanismo para tracionamento: 

acesso cirúrgico com colagem de acessório para tracionamento com aparelho fixo. 

Sugere-se ainda que se estude as diferentes formas de tracionamento como 

cantilevers, uso de aparelhos removíveis, magnetos e os diferentes tipos de molas 

como mola Ballista e de níquel-titânio. 

Por fim, sabe-se que caninos impactados podem estar relacionados a 

diversos tipos de más oclusões. Neste trabalho foi investigado o tratamento da 

impactação unilateral de caninos superiores causadas por falta de espaço. Ainda 

existe um vasto campo a ser investigado como o tratamento das diferentes formas 

de impactação como quando ocorre por transposição ou quando existe espaço 

suficiente para inclusão do canino, ou ainda quando ocorre impactação bilateral. A 

decisão de qual dente deve ser extraído também é uma assunto a ser discutido pois 

pode-se variar o protocolo desde a exodontia de dois premolares superiores como a 

exodontia assimétrica(JANSON et al, 2003) ou do canino incluso(STIVAROS; 

MANDAL, 2000). 
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7 - CONCLUSÕES 

 

Baseando-se nos resultados obtidos e na metodologia utilizada, a hipótese 

nula de que não existem diferenças de eficiência do protocolo de tratamento de 

pacientes que possuem um canino superior impactado por falta de espaço foi aceita, 

sejam eles tratados apenas com aparelho fixo e recuperação do espaço, ou 

aparelho fixo associado a exodontia de premolares superiores, ou aparelho fixo 

associado a disjunção maxilar ou ainda aparelho fixo associado a disjunção maxilar 

e exodontia de premolares superiores. Os resultados demonstraram ainda que todos 

os grupos apresentaram resultados satisfatórios de tratamento, com duração 

semelhante e que o tempo de tratamento, bem como o grau da má oclusão inicial 

não está relacionado com melhores resultados de tratamento. 
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APÊNDICE A – Mensurações para cálculo do erro casual e sistêmico 

intraexaminador 

 

Paciente 
PAR Inicial 

T1 
PAR Inicial 

T2 
PAR Final 

T1 
PAR Final 

T2 
RLR 13,50 13,5 3 3 
RRS 19,50 16,5 2 2 
LAG 27,00 27 4 2 
FB 37,50 24 12,5 12,5 

RBS 26,00 26 12,5 12,5 
MP 30,00 30,00 0 0 

DMM 22,50 22,50 2 2 
NDF 35,00 35,00 2 2 
LFD 33,50 33,50 0 2 
FSP 30,00 30,00 4,5 4,5 
SRM 30,50 30,50 20,5 20,5 
ALS 25,50 25,50 3 3 
MFF 27,50 24,00 3 3 
LGD 13,00 13,00 2 2 
RAM 49,50 45,00 0 0 
JM 10,00 10,00 3 3 
JGF 30,50 30,50 0 0 
MV 27,50 27,50 2 2 
JVM 38,00 38,00 2 2 
KVF 26,50 26,50 2 2 
DBP 21,00 21,00 7 7 
LAG 27,00 27 4 2 
LFD 33,50 33,50 0 2 
JVM 38,00 38,00 2 2 
RRS 19,50 16,5 2 2 

 



100  Apêndices 

 

APÊNDICE B – Características gerais dos pacientes do Grupo 1 
 
Número 

FOB 
Gênero 

Classe 
Angle 

Canino 
incluso 

Idade 
Inicial 

Idade 
Final 

Tempo 
de TTO 

1326A Fem II 23 9,33 11,16 1,83 

1324A Fem II 13 10,83 13,33 1,50 

560A Fem II subdiv 23 12,83 15,00 2,16 

564A Fem II D2 div 23 17,50 19,08 1,58 

685A Fem II subdiv 23 12,16 15,00 2,83 

854A Fem I 13 13,16 16,66 3,50 
1856A Fem III 13 12,16 13,82 1,66 

1857A Fem II subdiv 13 15,08 17,66 2,58 

541 Fem II 2 div 13 12,50 14,00 1,50 

795A Masc II subdiv 13 13,16 14,66 1,50 

169 Masc III 13 14,41 16,66 2,25 

549 Masc I 13 12,83 14,33 1,50 

477 Masc I 13 13,00 16,41 4,41 

145 Masc II subdiv 23 14,41 15,91 1,50 
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APÊNDICE  C – PAR inicial do Grupo 1 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1326A 7,00 8,00 13,50 3,00 3,50 35,00 

1324A 6,00 12,00 9,00 0,00 3,50 30,50 

560A 6,00 2,00 0,00 0,00 3,50 11,50 

564A 7,00 4,00 0,00 6,00 0,00 17,00 

685A 10,00 8,00 4,50 3,00 0,00 25,50 

854A 10,00 6,00 4,50 9,00 0,00 29,50 
1856A 7,00 0,00 0,00 3,00 3,50 13,50 

1857A 6,00 6,00 4,50 3,00 0,00 19,50 

541 6,00 8,00 0,00 6,00 7,00 27,00 

795A 6,00 4,00 18,00 6,00 3,50 37,50 

169 10,00 4,00 9,00 3,00 0,00 26,00 

549 9,00 8,00 4,50 6,00 0,00 27,50 

477 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

145 7,00 4,00 9,00 6,00 0,00 26,00 
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APÊNDICE  D – PAR final do Grupo 1 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1326A 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 

1324A 0,00 4,00 4,50 0,00 0,00 8,50 

560A 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

564A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

685A 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

854A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1856A 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

1857A 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

541 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

795A 0,00 0,00 9,00 0,00 3,50 12,50 

169 2,00 6,00 4,50 0,00 0,00 12,50 

549 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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APÊNDICE E – Características gerais dos pacientes do Grupo 2 
 
Número 

FOB 
Gênero 

Classe 
Angle 

Canino 
incluso 

Idade 
Inicial 

Idade 
Final 

Tempo 
de TTO 

1231A Fem I 23 15,08 16,83 1,75 

1200A Fem II subdiv 13 11,91 13,21 2 

1311A Fem II subdiv 13 13,25 14,91 1,66 

44S5 Fem II 2 div 13 13 15,08 2,08 

168F16 Fem II 1 div 23 12,25 15,75 3,5 
191C23 Fem I 13 10,25 12,5 2,25 

717 Fem I 13 12,5 14,66 2,16 

147 Fem I 13 11,5 16,66 5,66 

222 Fem II subdiv 13 13 15,25 2,25 

619 Fem II subdiv 13 16 17,83 1,83 

757 Fem II 1 div 23 11,91 13,41 1,5 

1286A Masc II 2 div 13 13,33 15,33 2 

800A Masc II 1 div 23 11,25 13,58 2,33 

1999A Masc II 1 div 23 12,75 14,5 1,75 
190C22 Masc I 13 13,75 15,41 1,66 

1426A Masc I 23 11,33 14,33 3 

1511A Masc II 1 div 13 15,16 17,16 2 

174 Masc I 23 13,41 15,16 1,75 

710 Masc II 1 div 13 11,41 13,41 2 

542 Masc II 2 div 13 13 14,58 1,58 

454 Masc II 2 div 23 12,08 14 1,91 

792 Masc I 23 13,08 15,75 2,66 

184 Masc II 2 div 13 15,5 17,5 2 
193 Masc II 1 div 13 13 14,75 1,75 

180D22 Masc II 1 div 13 12,83 15,41 2,58 

1231A Fem I 23 15,08 16,83 1,75 
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APÊNDICE  F – PAR inicial do Grupo 2 com pesos  
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1231A 9 0 4,5 3 0 16,5 

1200A 7 12 0 3 0 22 

1311A 7 2 0 0 0 9 

44S5 9 10 4,5 0 0 23,5 

168F16 8 18 4,5 0 0 30,5 

191C23 9 0 4,5 3 0 16,5 
717 6 0 0 6 3,5 15,5 

147 10 8 9 3 0 30 

222 7 8 9 6 0 30 

619 8 8 0 3 3,5 22,5 

757 6 8 18 3 0 35 

1286A 6 8 13,5 6 0 33,5 

800A 6 8 9 0 7 30 

1999A 7 8 9 3 3,5 30,5 

190C22 8 0 4,5 6 7 25,5 
1426A 10 0 4,5 6 3,5 24 

1511A 7 16 4,5 3 0 30,5 

174 10 0 0 9 0 19 

710 7 16 4,5 6 0 33,5 

542 11 16 4,5 6 0 37,5 

454 9 16 4,5 6 0 35,5 

792 12 6 18 0 7 43 

184 6 8 0 0 3,5 17,5 

193 7 4 0 3 7 21 

180D22 9 8 13,5 3 3,5 37 
1231A 7 4 0 0 0 11 
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APÊNDICE  F – PAR final do Grupo 2 com pesos  
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1231A 0 0 0 0 0 0 

1200A 0 0 4,5 3 0 7,5 

1311A 0 0 4,5 3 0 7,5 

44S5 0 0 0 0 0 0 

168F16 0 8 0 0 0 8 

191C23 0 0 4,5 0 0 4,5 
717 0 2 0 0 0 2 

147 0 0 0 0 0 0 

222 0 0 0 0 0 0 

619 0 2 0 0 0 2 

757 0 2 0 0 0 2 

1286A 0 0 0 0 0 0 

800A 0 0 4,5 0 0 4,5 

1999A 0 8 9 0 3,5 20,5 

190C22 0 0 0 3 0 3 
1426A 0 0 0 3 0 3 

1511A 0 0 0 0 0 0 

174 0 2 4,5 0 0 6,5 

710 0 2 0 0 3,5 5,5 

542 0 2 0 0 0 2 

454 0 0 0 0 0 0 

792 0 8 4,5 0 0 12,5 

184 0 2 0 0 0 2 

193 0 4 0 0 0 4 

180D22 0 6 9 3 0 18 
1231A 0 4 0 0 0 4 
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APÊNDICE G – Características gerais dos pacientes do Grupo 3 
 
Número 

FOB 
Gênero 

Classe 
Angle 

Canino 
incluso 

Idade 
Inicial 

Idade 
Final 

Tempo 
de TTO 

752A Masc II 1 div 13 14 17,25 3,25 

785A Masc II div 1 13 14,33 15,83 1,5 

1044A Masc I 13 10,41 12,33 1,91 

603 Masc I 13 11,33 13,66 2,33 

196 Masc I 13 13 15 2 
1153A Fem II subdiv 13 13 14,66 1,66 

1184A Fem II div 2 23 10 12,16 2,16 

566A Fem II div 2 23 13,5 15,16 1,66 

2132A Fem II div 1 23 14,91 17,16 2,25 

645 Fem I 13 13,33 14,66 1,33 

215 Fem II subdiv 13 10,66 13,32 2,66 

85 Fem I 23 13,75 16,91 3,16 
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APÊNDICE H – PAR inicial do Grupo 3 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

752A 9 10 9 3 0 31 

785A 10 20 0 3 0 33 

1044A 7 4 0 0 0 11 

603 9 4 0 0 0 13 

196 6 16 18 6 3,5 49,5 
1153A 6 4 0 0 0 10 

1184A 9 14 4,5 3 0 30,5 

566A 10 14 4,5 0 0 28,5 

2132A 9 10 4,5 3 3,5 30 

645 8 6 0 0 0 14 

215 6 8 0 6 3,5 23,5 

85 7 2 0 6 0 15 
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APÊNDICE H – PAR final do Grupo 3 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

752A 0 2 0 0 0 2 

785A 0 0 4,5 0 0 4,5 

1044A 0 0 0 0 0 0 

603 0 2 0 0 0 2 

196 0 0 0 0 0 0 
1153A 0 0 0 3 0 3 

1184A 0 0 0 0 0 0 

566A 1 0 0 0 0 1 

2132A 0 0 0 0 0 0 

645 0 0 0 0 0 0 

215 0 0 0 0 0 0 

85 0 2 0 0 0 2 
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APÊNDICE I – Características gerais dos pacientes do Grupo 4 
 
Número 

FOB 
Gênero 

Classe 
Angle 

Canino 
incluso 

Idade 
Inicial 

Idade 
Final 

Tempo 
de TTO 

1528A Masc II subdiv 23 12,75 15 2,25 

638A Masc II div 1 23 10,75 12,75 2 

1925A Masc II div 2 13 12,5 14,16 1,66 

1995A Masc II subdiv 13 13,5 15,16 1,66 

1803A Masc I 23 12,25 17,83 5,41 

417 Masc II div 1 13 11,16 12,25 1,08 
730 Masc I 13 15,08 17,58 2,66 

387 Masc II subdiv 13 13,91 18,25 4,33 

1254A Fem II subdiv 13 14,75 16,75 2 

577A Fem II subdiv 13 13,41 16,58 3,16 

859A Fem I 13 11,83 13,66 1,83 

1488A Fem II subdiv 13 13 16,75 3,75 

28 Fem II subdiv 23 11,83 13,58 1,75 

699 Fem II sub 23 13 14,75 1,75 

31 Fem II subdiv 13 13,16 16,16 3 
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APÊNDICE  J – PAR inicial do Grupo 4 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1528A 9 12 4,5 6 3,5 35 

638A 7 12 4,5 0 3,5 27 

1925A 8 4 4,5 0 0 16,5 

1995A 8 10 4,5 0 3,5 26 

1803A 7 4 0 0 0 11 

417 8 20 0 3 0 31 
730 9 2 13,5 3 0 27,5 

387 8 10 13,5 3 3,5 38 

1254A 7 6 13,5 0 0 26,5 

577A 5 10 0 6 0 21 

859A 8 4 4,5 6 3,5 26 

1488A 11 4 4,5 0 3,5 23 

28 8 6 0 3 3,5 20,5 

699 10 8 4,5 3 3,5 29 

31 8 18 19 3 3,5 51,5 
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APÊNDICE  K – PAR final do Grupo 4 com pesos 
 
Número 

FOB 
SAS OP TH TV LM PAR 

1528A 0 0 0 0 0 0 

638A 0 6 9 0 3,5 18,5 

1925A 0 0 0 0 0 0 

1995A 0 2 4,5 0 0 6,5 

1803A 0 0 4,5 0 3,5 8 

417 0 2 9 3 0 14 
730 0 2 0 0 0 2 

387 0 2 0 0 0 2 

1254A 0 2 0 0 0 2 

577A 0 4 0 3 0 7 

859A 0 0 9 3 0 12 

1488A 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 

699 0 0 4,5 0 0 4,5 

31 0 0 0 0 0 0 
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