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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo comparar a estabilidade das 

relações dentárias corrigidas e a influência de variáveis cefalométricas 

dentoalveolares e esqueléticas na estabilidade de dois grupos de pacientes 

com má oclusão de Classe II completa, tratados sem extração e com extrações 

de dois pré-molares superiores. Cada grupo foi composto por 30 pacientes, 

com características compatíveis no início do tratamento, cujas telerradiografias 

laterais dos estágios pré-tratamento, pós-tratamento e de observação foram 

avaliadas. O tempo médio de observação pós-tratamento foi de 8,2 anos.  Para 

a comparação intergrupos das variáveis cefalométricas nos três estágios de 

avaliação, assim como das alterações do tratamento e pós-tratamento foi 

aplicado o teste t de Student. Os resultados apontaram que não houve 

diferença intergrupos significante entre as relações dentárias no estágio de 

observação e que as alterações pós-tratamento se apresentaram proporcionais 

às alterações do tratamento. Além disso, as variáveis cefalométricas estudadas 

não influenciaram a estabilidade das correções dentárias. 

 

Palavras-chave: Classe II de Angle. Extração Dentária. Cefalometria. 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

Ao se avaliarem os resultados de determinado tratamento 

ortodôntico a fim de classificá-lo como bem ou mal sucedido, a estabilidade é 

um importante fator a ser considerado. Dessa forma, após a realização de um 

diagnóstico criterioso, é importante se optar pelo protocolo de tratamento que 

apresente mais chances de propiciar resultados estáveis, além de estética 

agradável e função ideal2,93.  

Diante da vasta disponibilidade de protocolos de tratamento para a 

má oclusão de Classe II, fatores como a idade do paciente e o potencial de 

crescimento associado a ela207, a severidade da discrepância ântero-

posterior108,223, a motivação e a colaboração do paciente com o tratamento110 

devem ser considerados durante o planejamento.  

O tratamento da Classe II com os aparelhos ortopédicos seguido do 

aparelho fixo é indicado para pacientes que se encontram próximos à fase de 

grande expressão do crescimento craniofacial65,112. No tratamento de pacientes 

com crescimento restrito ou insignificante, podem-se empregar os 

distalizadores intrabucais54,124, os aparelhos extrabucais12,92, os aparelhos fixos 

associados aos elásticos de Classe II163,221 ou às extrações dentárias49,214, a 

cirurgia ortognática60 ou uma combinação de duas ou mais dessas abordagens.  

Alguns protocolos de tratamento sem extração, como os que 

empregam os aparelhos ortopédicos, o aparelho extrabucal ou os elásticos 

intermaxilares, requerem grande colaboração do paciente. Quando a 

colaboração é suficiente, os resultados obtidos são satisfatórios, assim como a 

estabilidade73,88,230. 

Uma vez que se opta pelo tratamento com aparelhos fixos 

associados às extrações dentárias, o próximo passo inclui a seleção dos 

dentes a serem extraídos. No tratamento da Classe II completa e bilateral, 

comumente, há possibilidade de se extrair quatro pré-molares, sendo dois 

superiores e dois inferiores116,205 ou de se extrair dois pré-molares superiores 

apenas128,207. 

Quando há protrusão bimaxilar ou apinhamento severo em ambos 

os arcos dentários, está indicada a extração de quatro pré-molares e este 
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protocolo de tratamento requer a utilização do aparelho extrabucal para a 

correção da relação molar de Classe II até uma relação molar de Classe I, 

similarmente ao que ocorre no tratamento sem extrações50,104,161,205. 

Já a extração de dois pré-molares superiores é indicada quando não 

há discrepância cefalométrica nem apinhamento no arco dentário inferior e o 

uso do aparelho extrabucal servirá unicamente como reforço de ancoragem 

durante a retração ântero-superior, sendo que será requisitado um uso menos 

intenso desse aparelho, minimizando a dependência da colaboração do 

paciente para a obtenção do sucesso do tratamento110,113. 

 Todavia, as críticas principais a este protocolo advêm da 

manutenção da relação molar não corrigida no término do tratamento, e do fato 

de esta condição oclusal ser considerada instável e funcionalmente 

insatisfatória por alguns autores que fazem essas afirmações, mas não 

apresentam comprovações científicas91,144,147,175.  

Diversos estudos não verificaram relação entre estabilidade e a 

realização ou não de extrações dentárias10,75,170. Todavia, estes estudos 

avaliaram pacientes tratados com a extração de quatro pré-molares ou com a 

extração de dois e quatro pré-molares integrando um mesmo grupo e há 

escassez, na literatura, de estudos que comparem especificamente a 

estabilidade do tratamento sem extrações com a do tratamento com extração 

de dois pré-molares superiores.  

Dessa forma, este trabalho visa a comparar cefalometricamente a 

estabilidade das relações dentárias obtidas com a correção da má oclusão de 

Classe II completa pelo emprego desses dois protocolos, assim como estudar a 

influência de algumas variáveis cefalométricas sobre essa estabilidade.  
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2- REVISÃO DE LITERATURA: 

 
Esta revisão de literatura foi dividida em cinco tópicos. O primeiro 

tópico intitulado "As extrações na Ortodontia" ilustra quão antiga é a polêmica 

em torno do assunto e se subdivide em dois subtópicos que abordam os 

debates de grande notoriedade sobre isso: O Extraction Debate of 1911 e o 

Extraction Panel.  

Os segundo, terceiro e quarto tópicos, denominados "Tratamento da 

má oclusão de Classe II sem extrações", "A época de tratamento da Classe II e 

o tratamento da Classe II em uma ou duas fases" e "Tratamento da má oclusão 

de Classe II com extrações", respectivamente, atêm-se a discorrer sobre as 

indicações e as contra-indicações desses tipos de tratamentos.  

O quinto tópico intitulado "Estabilidade do tratamento ortodôntico" foi 

subdividido em "Estabilidade das correções ortodônticas", que abrange os 

artigos em que a estabilidade é avaliada considerando amostras heterogêneas 

quanto ao tipo de má oclusão estudada e "Estabilidade do tratamento da 

Classe II", em que estão inseridos os trabalhos cujas amostras são constituídas 

exclusivamente por pacientes com esse tipo de má oclusão.  

 
 

2.1) As extrações na Ortodontia 

 

2.1.1) "Extraction debate of 1911". 

O "Extraction Debate of 1911" constituiu-se de uma série de artigos 

publicados nesta época sobre as extrações dentárias na Ortodontia. O principal 

motivo das discussões era a discordância de opiniões entre os seguidores e os 

opositores da filosofia de Angle, o líder da denominada “nova escola” da 

Ortodontia e que instituiu o conceito de que a manutenção de todos os dentes 

na boca era o princípio básico para a correção das más oclusões.  

Esses artigos foram publicados em 1912 na revista Dental Cosmos e 

republicados, em 1964, no American Journal of Orthodontics. O primeiro artigo 

sobre o assunto foi escrito por Case56 sob o título “The Question of Extraction in 

Orthodontia” e outros autores como CRYER; DEWEY61 (1964), FERRIS74 

(1964) fizeram críticas ao artigo de Case, que respondeu a elas 
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posteriormente55. Os motivos que deram notabilidade a este capítulo da 

Ortodontia foram tanto o assunto em pauta quanto a participação de 

importantes precursores dessa ciência.  

Segundo ANGLE8 (1907), a natureza não concederia dentes em 

desarmonia com a boca e com a face de um indivíduo e, portanto, as extrações 

dentárias não deveriam ser realizadas com finalidade ortodôntica.  

Para CASE56 (1964), as extrações dentárias poderiam ser 

empregadas, nas más oclusões de Classe I de Angle, para a correção de 

biprotrusão maxilar associada às deformidades faciais de etiologia hereditária. 

De acordo com os seguidores de Angle, as biprotrusões não eram 

consideradas más oclusões e, portanto, não requereriam tratamento, já que a 

relação sagital dentária dos primeiros molares era normal.  

O tratamento das más oclusões de Classe II, segundo ANGLE8 

(1907), poderia ser realizado pela protrusão dos dentes inferiores, pela 

distalização dos dentes superiores ou pela estimulação do crescimento 

mandibular. Para CASE56 (1964), somava-se a esses protocolos de tratamento 

a realização das extrações dentárias, que poderiam ser de dois pré-molares 

superiores seguidas de retração do segmento ântero-superior, objetivando-se 

alcançar uma melhor estética facial e estabilidade. As extrações, porém, seriam 

contra-indicadas em casos de retrusão dos dentes inferiores associada a uma 

mandíbula bem posicionada e a dentes superiores bem posicionados ou 

ligeiramente protruídos.  

Para CRYER; DEWEY61 (1964) as extrações poderiam ser 

realizadas apenas com o objetivo de tornar o tratamento mais fácil em casos 

especiais, ou seja, no tratamento de pacientes que não colaboravam durante a 

consulta, debilitados ou portadores de epilepsia. De acordo com esses autores, 

a relação molar de Classe I constitui a base da Odontologia e as biprotrusões 

maxilares não deveriam ser tratadas com extrações dentárias por serem 

características próprias da raça negra e, portanto, normais. 

FERRIS74 (1964) demonstrou ser absolutamente contra as extrações 

dentárias afirmando que cada dente exerceria uma função importante e que as 

extrações promoveriam alterações das condições fisiológicas normais como o 

aumento da secreção salivar e prejuízo na digestão dos alimentos. Para ele, as 
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extrações de pré-molares seriam necessárias apenas em um a cada 500 

casos.  

CASE55 (1964), em resposta às críticas ao seu artigo, afirmou que 

DEWEY61 (1964) considerava as biprotrusões maxilares normais, pois não 

poderiam ser tratadas segundo os princípios de seu professor Angle. Concluiu 

que o progresso da Ortodontia ocorreria graças à existência de ortodontistas 

que não seguiriam a regra de nunca se extrair dentes. Afirmou ainda que as 

más oclusões poderiam (e não deveriam) ser tratadas com extrações dentárias 

e que as conseqüências indesejáveis desse procedimento decorriam, 

geralmente, de erro no planejamento ou do uso de uma mecânica inadequada.  

 

2.1.2) "Extraction Panel". 

Em 1944, foi publicado no American Journal of Orthodontics and 

Oral Surgery (atual American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

Orthopedics) uma série de artigos que discutiam a realização de extrações com 

finalidade ortodôntica, o Extraction Panel.  

HAHN96 (1944) relatou que a questão das extrações na Ortodontia 

era polêmica desde o século XVIII (1740, aproximadamente) quando a 

extração dos primeiros pré-molares superiores, associada à expansão do arco 

dentário inferior para a correção das más oclusões de Classe II, Divisão 1, era 

freqüentemente indicada. A polêmica decorria do fato de existirem autores na 

época que afirmavam que a manutenção de todos os dentes era fundamental. 

A partir de então, durante o século XIX, vários profissionais 

expuseram suas opiniões a respeito da realização das extrações dentárias com 

a finalidade de corrigir as más oclusões. Havia aqueles que afirmavam que as 

extrações só deveriam ser realizadas em casos extremos, e outros que se 

apresentavam indecisos a respeito do assunto, condenando as extrações 

dentárias a princípio e admitindo-as posteriormente.  

TWEED215 (1944) afirmava que durante os anos em que seguia a 

filosofia da não-extração a taxa de sucesso dos tratamentos era menor do que 

20%, ou seja, os resultados obtidos não apresentavam estabilidade, não 

promoviam saúde dos tecidos bucais, eficiência funcional e/ou estética facial 

agradável. Quando passou a admitir a realização das extrações dentárias como 

uma alternativa eficiente para a correção de discrepâncias entre a base óssea 
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e os dentes, deixou de protruir os dentes na base óssea, e de ocasionar uma 

nova má oclusão, a biprotrusão, que apresentava altos índices de recidiva. 

Segundo ele, a extração de quatro pré-molares no tratamento de biprotrusões 

maxilares permitia que se atingissem cinco dos seis requisitos de uma oclusão 

normal, enquanto que, sem extração atingir-se-iam apenas dois. Os requisitos 

considerados eram a presença de todos os dentes, a relação normal de 

oclusão entre cúspides e fossas, as inclinações axiais normais dos dentes, a 

relação normal entre os dentes e suas bases ósseas, a relação normal das 

bases ósseas entre si e com o crânio e a função normal.  

BRODIE48 (1944) afirmava ser imprescindível avaliar criteriosamente 

se a magnitude da má oclusão justificaria as extrações dentárias. Quando se 

optava por este tipo de tratamento, tornava-se necessário realizar uma 

mecânica que maximizasse a retração anterior e minimizasse a perda de 

ancoragem. Segundo ele, era importante avaliar criteriosamente as novas 

filosofias antes de adotá-las.  

Em 1947, SAGE185 relatou sua experiência clínica e assegurou que 

a maioria dos casos poderia ser tratada eficientemente sem extrações 

dentárias. Entretanto, em alguns casos, as extrações eram inevitáveis, como 

no tratamento de alguns pacientes adultos, por exemplo. 

Diante disso, fica evidente que a realização de extrações dentárias 

com finalidade ortodôntica é um assunto polêmico desde os primórdios da 

Ortodontia e ele continuou sendo amplamente discutido na literatura nos anos 

subseqüentes, como será descrito nos próximos tópicos.  

 

2.2) Tratamento da Classe II sem extrações dentária s:  

Enquanto alguns autores condenam veementemente a realização de 

extrações dentárias com finalidade ortodôntica, outros contraindicam essa 

prática somente em algumas ocasiões específicas.  

Como dito anteriormente, Angle e seus seguidores figuram como 

aqueles que condenam absolutamente essa prática assim como os integrantes 

de um grupo, o “Functional Orthodontists” (membros da "American Association 

of Functional Orthodontists") que sugerem que a realização de extrações 

ocasiona um travamento distal da mandíbula, potencialmente causador de 
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desordens temporomandibulares (DTMs), comprometimento da estética facial e 

redução da dimensão vertical39,172 40,70,202. 

 Todavia, na literatura, outros autores23,66,133,146 contradizem essa 

filosofia, pois não encontraram relação entre extrações e DTMs, entre DTMs e 

a utilização de elásticos de Classe II157,164 e nem a ocorrência de resultado 

estético desagradável devido às extrações dentárias60,145. Segundo BOLEY et 

al.37 (1998), o correto diagnóstico e tratamento são fatores que determinam o 

grau de harmonia facial resultante do tratamento e não a presença ou a 

ausência dos pré-molares.  

Quanto às contra-indicações específicas das extrações, pode-se 

citar o tratamento de pacientes que ainda apresentam potencial de crescimento 

ativo dos maxilares e/ou estão com o desenvolvimento dentário incompleto e o 

tratamento de pacientes que apresentam padrão horizontal de crescimento 

com sobremordida excessiva, por haver maior dificuldade no fechamento dos 

espaços das extrações devido ao fato da musculatura peribucal se apresentar 

mais forte, além de aumentar a complexidade e o tempo de tratamento12,24. 

Segundo ALEXANDER; SINCLAIR; GOATES2 (1986), no tratamento 

de pacientes adultos, a extração de quatro pré-molares não é vantajosa por 

promover o aumento da amplitude dos movimentos dentários, do desconforto 

para o paciente, do tempo de tratamento, do potencial de reabsorção radicular 

e aumentar a possibilidade de ocorrência de problemas periodontais. Dessa 

forma, as extrações dentárias no arco dentário inferior devem ser evitadas e 

em casos de apinhamentos suaves, pode-se optar pela extração de um incisivo 

inferior ou pela realização de desgastes interproximais. 

Considerando a existência de várias formas de tratamento para a 

correção da Classe II, a seleção do protocolo dependerá, entre outros fatores, 

da época de intervenção, da gravidade da má oclusão, da falta de espaço nos 

arcos dentários superior, inferior ou em ambos e da idade do paciente49,205. A 

decisão pelo tratamento ortodôntico com ou sem extrações dentárias é guiada 

pela morfologia facial, pelo padrão de crescimento, pelo grau de motivação do 

paciente com o tratamento, pela magnitude da protrusão dos lábios, pela 

presença de apinhamento e pela estabilidade dos resultados obtidos com os 

tipos de tratamento disponíveis20,28,138. 
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Para a realização do tratamento das más oclusões de Classe II sem 

extrações dentárias, pode-se optar pelo emprego de aparelhos 

extrabucais12,92,104, dos distalizadores intrabucais38,54,124, dos aparelhos fixos 

associados aos elásticos de Classe II163,221 ou dos aparelhos ortopédicos, em 

pacientes que ainda apresentam expressivo potencial de crescimento65,112,123. 

Contudo, quando não há crescimento e nota-se uma deficiência mandibular 

severa associada a um padrão de crescimento vertical, pode ser necessária 

uma abordagem cirúrgica para garantir estética facial agradável, função normal 

e estabilidade das correções60,77. 

Os aparelhos extrabucais são aparelhos utilizados com grande 

freqüência por promoverem alteração no crescimento e desenvolvimento facial, 

modificação permanente da relação dos dentes com suas respectivas bases 

ósseas, distalização efetiva dos dentes superiores, rotação horária do plano 

oclusal e do plano mandibular, além de guiar a erupção dentária durante a 

dentadura mista65,104,154,156,173. Entretanto, os efeitos desses aparelhos 

dependem de um crescimento favorável e de excelente cooperação do 

paciente por requerer, geralmente, uso intenso e a cooperação pode ser 

prejudicada por sua característica antiestética 104,107,173, reduzindo, desta forma, 

sua efetividade em casos de grandes apinhamentos ou de protrusão maxilar 

acentuada230.    

Esses aparelhos podem ainda provocar inclinação distal excessiva 

dos primeiros molares superiores, impacção dos segundos e terceiros molares 

superiores e não corrigir completamente a relação molar92. Alguns autores 

constataram que a distalização dos molares superiores apenas, pode ser 

insuficiente para corrigir a relação molar, pois uma movimentação mesial do 

molar inferior geralmente é requerida15. 

Os elásticos de Classe II produzem inclinação do plano oclusal, 

aumento da altura facial ântero-inferior, extrusão e lingualização dos incisivos 

superiores e mesialização dos molares inferiores. Pela utilização dessa 

mecânica, a maioria das correções obtidas é dentária e a correção da relação 

molar ocorre, principalmente, devido à mesialização dos molares 

inferiores163,221.  

Os aparelhos ortopédicos funcionais (Bionator, Ativador, Fränkel 

entre outros) são indicados apenas se o paciente portador da má oclusão de 
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Classe II ainda se encontrar na fase de crescimento craniofacial ativo. Esses 

aparelhos redirecionam o crescimento maxilar e/ou mandibular e proporcionam, 

dessa forma, a diminuição ou até mesmo a correção da discrepância ântero-

posterior existente, além de promover a reeducação das funções motoras e do 

tônus muscular, otimizando o desenvolvimento das estruturas bucofaciais. 

Entretanto, os aparelhos ortopédicos funcionais não podem ser considerados 

como substitutos da cirurgia ortognática e nem das extrações dentárias, pois 

não criam espaços numa dentição excessivamente protruída e apinhada123.  

Os aparelhos ortopédicos mecânicos (Herbst, Jasper Jumper, CBJ, 

APM entre outros) possuem as mesmas indicações, os mesmos efeitos e 

mecanismo de ação que os funcionais, apresentando a vantagem adicional de 

serem fixos e diminuírem a necessidade de colaboração do paciente132,168. 

Os distalizadores intrabucais (Distal Jet, Jones Jig, Pendulum e 

outros) são indicados para a correção das más oclusões de Classe II dentárias 

e são descritos como vantajosos por não requererem a colaboração do 

paciente para que a distalização dos molares superiores ocorra com sucesso. 

Entretanto, não promovem total eliminação da necessidade de colaboração dos 

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

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

aparelho extrabucal86. Esses aparelhos, de modo geral, promovem a 

distalização e inclinação da coroa dos molares superiores, associada a uma 

mesialização e inclinação dos dentes de ancoragem, protrusão dos incisivos e 

aumento da altura facial ântero-inferior3.  

A utilização de ancoragem absoluta como dos mini-implantes, das 

miniplacas entre outros elimina completamente a necessidade de colaboração 

e parece ser uma alternativa útil a esse problema, sendo indicada também para 

o tratamento da Classe II em pacientes adultos, pois estes podem se 

apresentar relutantes à utilização de aparelhos antiestéticos36,57,180.  

 Segundo JACOBS; SAWAENGKIT108, em 2002, a taxa de 

sucesso da correção da Classe II sem extrações e com a utilização de Bionator 

ou AEB, associado a um plano de mordida, é de aproximadamente 57% em 

pacientes com ½ Classe II e de 40% em pacientes com mais que ½ Classe II, 

no início do tratamento. Segundo VALARELLI219 (2006), a proporção de 
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sucesso do tratamento da Classe II sem extração é maior, quanto menor for a 

severidade da má oclusão inicial. 

 

 2.3) A época de tratamento da Classe II e o tratam ento da 

Classe II em uma ou duas fases: 

A época ideal para se iniciar o tratamento da Classe II ainda é um 

assunto que apresenta divergência de opiniões. Geralmente, essa decisão 

envolve a opção por um tratamento realizado em uma ou duas fases. O 

tratamento em duas fases se inicia idealmente na pré-adolescência, na 

dentadura mista, com a ortopedia que é seguida do aparelho fixo. A fase mais 

precoce do tratamento tem como objetivo simplificar o tratamento a ser 

realizado com os aparelhos fixos e otimizar o desenvolvimento esquelético e a 

fase posterior promove o alinhamento e o nivelamento dos dentes, fechamento 

dos espaços e a correção de más posições dentárias143. O tratamento em uma 

fase, que compreende o aparelho fixo associado às mecânicas para a correção 

da Classe II, deve ser iniciado após o irrompimento de todos os dentes 

permanentes, ou seja, em uma idade mais avançada e, segundo 

MCCULLOGH150 (1994), ele também promove melhoria do padrão esquelético 

do paciente, embora de menor magnitude.  

De acordo com KLOEHN131 (1947), antes do desenvolvimento da 

cefalometria, os pacientes jovens eram freqüentemente tratados com aparelhos 

ortopédicos por seis ou oito anos, pois acreditava-se que este tipo de 

tratamento estimularia o crescimento dos ossos faciais. Após o 

desenvolvimento da cefalometria, por BROADBENT45 (1931) e os estudos 

sobre o crescimento de BRODIE46 (1946) foi constatado que a correção das 

más oclusões não influenciavam o crescimento futuro dos ossos faciais e que o 

padrão de crescimento era imutável. Associado a isso, os constantes fracassos 

dos tratamentos realizados na dentadura mista e o conhecimento de que o 

crecimento é determinado geneticamente, ocasionaram a interrupção do uso 

dos aparelhos que visavam a modificar o crescimento. Os ortodontistas 

americanos racionalizaram as indicações dos aparelhos ortopédicos funcionais 

e passaram a utilizar as extrações seriadas e a aperfeiçoar os aparelhos fixos 

para a compensação, e não correção, das discrepâncias esqueléticas nos 

pacientes jovens143.  
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Os ortodontistas europeus, entretanto, continuaram a explorar as 

alternativas existentes para a modificação do crescimento, seguindo os 

conceitos de Andresen e Häupl6. Porém, a existente necessidade de 

corresponder às expectativas dos pais dos pacientes jovens de verem seus 

filhos sendo tratados no momento em que procuravam pelo profissional 

(preferindo o tratamento precoce ao tratamento em uma fase realizado 

posteriormente e com a possível necessidade de extrações dentárias) 

contribuiu para que os ortodontistas americanos mudassem novamente de 

filosofia, reintroduzindo o emprego dos tratamentos ortopédicos. Diante disso, a 

ortopedia era empregada visando à promoção de aprimoramento estético, à 

diminuição da necessidade de extrações dentárias e à diminuição da duração e 

da complexidade do tratamento ortodôntico subseqüente143.  

Segundo VIAZIS220 (1995), HANIGAN97 (2001), a melhor época para 

se iniciar o tratamento da Classe II é a fase tardia da dentadura mista, pois 

torna-se possível se aproveitar ao máximo o crescimento do paciente, sem se 

prolongar excessivamente o tempo de tratamento, evitando o sobretratamento 

e o desgaste da relação entre o profissional e o paciente.  

De acordo com GIANELLY85 (1995), 90% dos pacientes jovens 

podem ser adequadamente tratados em uma fase com o tratamento se 

iniciando no final do segundo período transitório da dentadura mista, isto é, 

após a esfoliação de todos os dentes decíduos, exceto os segundos molares. 

Para a correção dos problemas mais comuns, que são o apinhamento e a 

Classe II, o tratamento em duas fases é desnecessário desde que o tratamento 

em uma fase seja iniciado nesta fase do desenvolvimento oclusal. No 

tratamento da Classe II, a correção da relação molar ocorre de maneira fácil 

em em pouco tempo pela distalização dos molares superiores associada ao 

crescimento mandibular. Os 10% dos pacientes jovens que requerem a 

correção em duas fases são aqueles portadores de uma mordida cruzada 

posterior ou de uma má oclusão de Classe III. 

Entretanto, há autores, como RICKETTS177 (1979), ARVYSTAS14 

(1998), que optam pelo tratamento em duas fases para eliminar a necessidade 

de futuras extrações dentárias, eliminar os fatores etiológicos da má oclusão, 

corrigir as mordidas cruzadas, as discrepâncias esqueléticas e de comprimento 

dos arcos dentários e também para supervisionar o crescimento facial.  
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MOORREES160 (1998) afirma que o tratamento precoce permite a 

normalização do crescimento e proporciona a obtenção de mais estabilidade 

nos resultados. Segundo ele, o aparecimento dos primeiros pré-molares na 

cavidade bucal indica que o tratamento deve ser iniciado e a mobilidade dos 

segundos molares decíduos representa a última chance de se evitar, se 

possível, a extração de quatro pré-molares posteriormente. 

LIVIERATOS; JOHNSTON143, em 1995, avaliaram 96 pacientes 

tratados em uma fase ou em duas fases (Bionator seguido de fixo) e 

observaram que: 1) há uma tendência de pacientes jovens serem tratados em 

dois estágios quanto maior for a severidade da Classe II; 2) os dois tratamentos 

promovem similar correção da relação molar e da sobressaliência; 3) 

aparentemente há maior crescimento mandibular no tratamento em duas fases, 

no entanto, após o cálculo da quantidade de crescimento por ano, constata-se 

que a quantidade de crescimento é semelhante, pois o tratamento em duas 

fases tem maior duração; 4) a decisão pelo tratamento em duas fases pode ser 

fundamentada na preferência do ortodontista, mas não em vantagem biológica 

para o paciente.  

BOWMAN41 (1998) revisou os trabalhos que abordavam o 

tratamento em uma ou duas fases e concluiu que não há evidências suficientes 

para comprovar a efetividade e a estabilidade a longo prazo dos resultados 

obtidos com a primeira fase do tratamento. Além disso, ele afirma que, apesar 

da melhora oclusal ser evidente após o término da primeira fase, no final da 

segunda fase não há diferença oclusal entre pacientes tratados em uma ou 

duas fases, pois os efeitos da primeira fase tendem a desaparecer. Quanto ao 

desejo dos pais dos pacientes de verem seus filhos sendo tratados no 

momento em que procuram o tratamento, é importante considerar que o 

tratamento não deve ser realizado simplemente por ele existir e sim se os 

benefícios, desse tratamento para o paciente, forem maiores do que os custos 

biológicos.  

TULLOCH; PHILIPS; PROFFIT211 (1998) compararam os efeitos de 

dois tipos de aparelhos (Aparelho extrabucal e Bionator) utilizados na primeira 

fase do tratamento de duas fases e constataram que ambos ocasionaram 

melhora da relação maxilomandibular. Nos pacientes tratados com aparelho 

extrabucal, a melhora se deu devido às alterações maxilares e naqueles 
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tratados com o Bionator, essa alteração decorreu do crescimento mandibular. 

Além disso, quanto ao tratamento em uma ou duas fases, observaram que o 

tratamento em duas fases apresenta um tempo menor de utilização dos 

aparelhos fixos, mas um maior tempo de tratamento total e que os resultados 

oclusais são semelhantes, independentemente do protocolo empregado. Em 

estudo posterior212, os mesmos autores concluíram que o tratamento em duas 

fases não é clinicamente mais efetivo do que o tratamento em uma fase e que 

não há diferença no tempo de utilização dos aparelhos fixos nos dois tipos de 

tratamento. Além disso, quando comparadas as porcentagens de pacientes 

que requerem a realização de extrações dentárias durante o tratamento com 

aparelhos fixos após uma fase ortopédica ou não, não se constatou diferença 

significante entre elas.  

DOLCE et al.67, em 2005, compararam os resultados do tratamento 

em uma ou duas fases de 200 pacientes e constataram que os efeitos 

esqueléticos da primeira fase desaparecem após o tratamento com aparelhos 

fixos.  

CANÇADO52, em 2005, avaliou comparativamente os resultados 

oclusais e a eficiência do tratamento em uma e duas fases e concluiu que em 

ambos os resultados oclusais são semelhantes, mas que a eficiência é maior 

no tratamento em uma fase.  

Pode-se optar pelo tratamento em duas fases, considerando-se que 

a correção dos problemas funcionais é tão importante quanto a correção do 

retrognatismo mandibular, do perfil e da relação esquelética entre os maxilares. 

Apesar de a literatura demonstrar que há ausência de superioridade do 

tratamento em duas fases em relação ao tratamento em uma fase, ainda há 

autores que afirmam que o tratamento ortopédico funcional, que visa à 

reabilitação funcional, é menos traumático e permite a correção mais natural da 

má oclusão, além de apresentar mais estabilidade136.  

 

2.4) Tratamento da Classe II com extrações dentária s: 

Nos casos em que o potencial de crescimento é limitado e o 

apinhamento dentário ou a protrusão dentoalveolar é de grande magnitude, as 

extrações podem ser realizadas para promover aprimoramento estético, 

funcional e oclusal49.  



Revisão de Literatura 
 

 

18

TWEED213,214, em 1936, passou a indicar as extrações dentárias dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores, objetivando obter um melhor 

posicionamento dos dentes, ou seja, posicioná-los idealmente quanto às suas 

inclinações axiais na base óssea. Para que essa nova filosofia de tratamento 

fosse aplicada, mudanças na mecanoterapia foram instituídas pelo próprio 

Tweed, que desenvolveu o preparo de ancoragem, modificando a filosofia e a 

mecânica vigentes até então, preconizadas por ANGLE9 (1907). 

Para indicar a realização ou não de extrações dentárias, Tweed se 

baseava em valores cefalométricos padrões, desenvolvidos por ele em sua 

análise cefalométrica216. Contudo, com o passar do tempo, outros autores 

passaram a admitir posicionamentos dentários diferentes daqueles 

preconizados por Tweed, tomando os valores padrões como guia e não como 

fatores decisivos durante a opção pela realização de extrações dentárias93,188.  

Segundo STRANG205 (1957), alguns fatores devem ser 

considerados durante a seleção dos dentes a serem extraídos, como: 1) a 

magnitude da má oclusão: nos casos de biprotrusões, é indicada a extração 

dos quatro primeiros pré-molares; 2) O crescimento dos maxilares: se a 

mandíbula cresceu o bastante para dar lugar a todos os dentes, mas a maxila 

apresenta apinhamento e rotações dentárias, pode ser aconselhável extrair os 

segundos molares superiores e utilizar o amplo espaço adquirido para a 

movimentação distal de todo o arco superior e 3) a idade do paciente: no 

tratamento de pacientes com idade mais avançada e dentes bem alinhados, 

em que se deseja minimizar o tempo de tratamento, podem-se extrair os 

primeiros pré-molares superiores apenas 

Especificamente para a correção da Classe II bilateral com 

significantes apinhamentos superior e inferior, pode-se realizar a extração de 

quatro pré-molares, sendo dois superiores e dois inferiores116,205,214, e quando o 

apinhamento é suave ou inexistente no arco dentário inferior, pode-se optar 

pela extração de apenas dois pré-molares superiores, geralmente os primeiros 

pré-molares80,81,128,207.  

TERRY207 (1969) sugere que, nos casos em que a discrepância se 

encontra limitada à maxila, pode-se empregar a extração dos dois segundos 

pré-molares superiores, por eles serem menores do que os primeiros pré-

molares e possibilitarem uma melhor intercuspidação.  
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BELL; JACOBS; LEGAN24 (1984) afirmam que a extração dos 

segundos pré-molares superiores associada à extração dos primeiros pré-

molares inferiores fornece ancoragem máxima ao arco dentário inferior para 

aliviar o apinhamento, que é, geralmente, maior nesse arco, maximizando a 

retração dos incisivos inferiores em direção a uma posição de mais 

estabilidade.  

Vários estudos já foram e continuam sendo realizados para 

comparar os efeitos dos tratamentos realizados com ou sem extrações.  

LITT138 (1984) avaliou os resultados do tratamento de dois jovens 

gêmeos com má oclusão de Classe II, com quantidades semelhantes de 

apinhamento, sendo que um deles foi tratado com a extração dos quatro 

primeiros pré-molares e, o outro, sem extrações dentárias. Constatou que os 

dois tratamentos apresentaram o mesmo resultado, ou seja, nenhuma 

modalidade de tratamento apresentou melhores efeitos do que a outra. 

YAMAGUCHI; NANDA229 (1991), não comprovaram a ocorrência de 

diferenças esqueléticas significantes na dimensão vertical entre o tratamento 

da Classe II com elásticos intermaxilares ou aparelho extrabucal e o tratamento 

com extrações dentárias.  

GOTTLIEB; NELSON; VOGELS89 (1991) realizaram um 

levantamento por meio de questionários aplicados à ortodontistas com o 

objetivo de listar os procedimentos mais utilizados na prática diária da 

especialidade. Quanto ao protocolo de extrações dentárias mais empregado 

constatou-se que houve uma diminuição da indicação da extração dos quatro 

pré-molares (de 74,7% das indicações, em 1986, para 42,9%, em 1990) e que 

o segundo protocolo de extrações mais utilizado foi a extração de dois pré-

molares superiores com 20,2% do total de indicações. Apesar da extração dos 

quatro primeiros pré-molares ser o tipo de tratamento aparentemente mais 

indicado, PROFFIT174 (1994) constatou que, nos últimos 40 anos, a freqüência 

desse tipo de extração diminuiu significativamente e se igualou à porcentagem 

de outros tipos de extrações, como a extração de dois pré-molares superiores 

ou a extração dos primeiros pré-molares superiores associada à extração dos 

segundos pré-molares inferiores.  

No tratamento da Classe II com a extração de quatro pré-molares, o 

espaço das extrações no arco dentário inferior deve ser inteiramente ocupado 
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pelos molares e pré-molares. Se mais de um terço desse espaço da extração 

for utilizado para a correção do apinhamento anterior ou para a retração dos 

incisivos, a obtenção de uma relação de Classe I de molares e caninos se torna 

difícil de ser obtida e pode se tornar necessário o emprego da mecânica de 

Classe II, como os elásticos intermaxilares ou o aparelho extrabucal50. O 

sucesso do tratamento dependerá de compensações dentoalveolares e da 

minimização dos efeitos indesejáveis que acompanham as mecânicas de 

Classe II. Além disso, surge a dificuldade de se manter a posição distal dos 

molares superiores enquanto eles são utilizados como ancoragem para a 

retração dos dentes anteriores43,81,116,182.  

Segundo GRABER92 (1955), aproximadamente dois terços dos 

pacientes Classe II, Divisão 1, possuem discrepâncias restritas à maxila e, 

portanto, arcos dentários inferiores normais quanto à forma e às posições 

dentárias. A extração de dois pré-molares superiores permite a redução efetiva 

da protrusão da pré-maxila, a correção da sobressaliência excessiva, possibilita 

o restabelecimento da harmonia muscular, além de demandar menos 

movimentação dentária e menos tempo de tratamento. Entretanto, ela pode 

ocasionar o aumento do apinhamento dos incisivos inferiores no período pós-

contenção, por restringir o arco dentário inferior às dimensões do arco superior, 

apesar de essa alteração ocorrer em parte pelo crescimento mandibular tardio 

normal e ser observada também quando se realiza o tratamento ortodôntico 

sem extrações dentárias. JANSON et al. 111 (2006), constataram que o 

alinhamento ântero-inferior apresenta estabilidade semelhante quando o 

tratamento é realizado com extrações de dois pré-molares superiores e com a 

extração de quatro pré-molares.  

Nos casos em que se indica a extração de apenas dois pré-molares 

superiores e em que o arco dentário inferior possui pequeno apinhamento, é 

necessária a instituição de medidas que propiciam o ganho de espaço para a 

correção desse apinhamento. Os procedimentos mais utilizados para isso são 

os desgastes interproximais, a vestibularização dos incisivos, a extração de um 

incisivo ou a expansão maxilar2.  

Os desgastes interproximais apresentam mais vantagem em relação 

às extrações dentárias porque reduzem o tempo de tratamento e permitem que 

se crie exatamente a quantidade de espaço necessária para a correção do 
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apinhamento, além de aumentar a estabilidade sem aumentar a chance de 

ocorrência de cáries interproximais122. As desvantagens incluem o aumento 

das chances de ocorrerem problemas periodontais devido à aproximação das 

raízes e a criação de discrepância de massa dentária entre os arcos dentários, 

quando o desgaste é realizado em apenas um deles11,195. 

A vestibularização dos incisivos inferiores é uma opção que deve ser 

utilizada criteriosamente e de maneira limitada por apresentar potencial 

aumentado de recidiva2. A extração de um incisivo inferior permite que se 

corrijam apinhamentos de magnitude moderada com a vantagem de o espaço 

ser criado exatamente na região em que o problema está presente. Todavia, 

pode haver dificuldade de fechamento do espaço ou ocorrer do espaço reabrir 

posteriormente, ocasionando comprometimento estético53.  

A expansão maxilar promove principalmente ganho de espaço no 

arco dentário superior. Entretanto, algum aumento do perímetro do arco inferior 

sempre ocorre e este espaço, embora de pequena magnitude, pode ser 

suficiente para a correção do apinhamento ântero-inferior151.  

Há autores que afirmam que o tratamento com extração de dois pré-

molares superiores proporciona um melhor posicionamento ântero-posterior 

dos caninos, uma melhor correção da sobremordida e da sobressaliência, 

depende menos da colaboração dos pacientes e é mais eficiente do que o 

tratamento realizado com a extração de quatro pré-molares16,116. Além disso, 

segundo a literatura, a relação molar de Classe II que é mantida, com esse 

protocolo de tratamento, não prejudica a eficiência mastigatória50,90,128,133.  

Outros autores, entretanto, afirmam que esse tipo de tratamento 

proporciona resultados instáveis a longo prazo, promove um degrau distal no 

dente mais posterior em oclusão, é morfologica e fisiologicamente prejudicial e 

não fornece uma intercuspidação posterior ideal no final do 

tratamento91,144,147,175. Além disso, promove a rotação posterior da mandíbula e 

o aumento do ângulo SNB, pois a extração desses dentes inibe o crescimento 

anterior da mandíbula35,155, apesar de que essas associações não foram 

encontradas por BATTAGEL19 (1990). Segundo CONLEY; JERNIGAN60 (2006), 

esse protocolo de extrações ocasiona retrusão dos lábios superior e inferior, 

aumento da altura facial ântero-inferior e aumento do ângulo nasolabial porém, 
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essas alterações podem ser admissíveis no tratamento de pacientes com 

lábios espessos e com deficiência mandibular relativa.  

GIANELLY; COZZANI, BOFFA87 (1991) compararam, em 

tomografias, a posição condilar de pacientes Classe II, tratados e não tratados 

com a extração de dois pré-molares superiores e não constataram diferença 

entre os grupos, corroborando os resultados de LUECKE; JONHSTON145 

(1992). 

 

2.5.) Estabilidade do tratamento ortodôntico: 

 

2.5.1.) Estabilidade das correções ortodônticas: 

Alguma alteração nas posições dentárias sempre ocorre após o 

término do tratamento ortodôntico88,103. Entretanto, a recidiva dificilmente é 

suficientemente expressiva a ponto de ocasionar o retorno das relações 

dentárias à condição presente no início do tratamento187,206 e a magnitude e o 

tipo dessa alteração é imprevisível por sofrer ampla variabilidade individual141.  

Vários fatores estão associados ou são responsáveis pela 

estabilidade das correções ortodônticas, como o correto posicionamento dos 

dentes nas bases ósseas215, o estabelecimento do equilíbrio entre os músculos 

intra e extrabucais47,181, a manutenção da distância intercaninos e 

intermolares83 e a obtenção de uma excelente oclusão dentária149,178.  

É de fundamental importância conhecer as alterações decorrentes 

do crescimento para diferir a recidiva dessas alterações, ou seja, para não se 

classificar as alterações normais como recidiva, mesmo porque sempre 

ocorrem alterações nas dimensões dos arcos dentários da dentadura decídua 

para a permanente17 e alterações normais nas posições dentárias e nas bases 

ósseas após a remoção dos aparelhos. Essas alterações podem ser favoráveis 

ou desfavoráveis à estabilidade, dependendo da direção e da magnitude do 

crescimento craniofacial34.  

Determinadas alterações instituídas durante o tratamento também se 

encontram associadas à ocorrência de alterações pós-tratamento como, por 

exemplo, a extrusão dos molares superiores devido à falta de controle vertical 

ou a aplicação de forças descontroladas, ambas associadas à presença de 

menos estabilidade156. 
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De acordo com MIYAZAKI159 (1998), no tratamento de pacientes 

adultos, observa-se menos estabilidade nas correções obtidas, pois o 

crescimento mandibular para baixo e para frente, que é favorável para a 

manutenção das correções da Classe II, não ocorre nesses pacientes.  

Contudo, para HARRIS et al.100 (1994), as alterações dentárias após 

o tratamento nos adolescentes são maiores do que nos adultos, embora 

apresentem magnitude insignificante, pois são compensadas pelo crescimento 

mandibular mais acentuado. A maior ocorrência de apinhamento após o 

tratamento, verificada na maioria dos pacientes adolescentes, pode estar 

relacionada a alterações decorrentes do crescimento e do desenvolvimento 

normal, como a diminuição do comprimento do arco dentário, a diminuição da 

distância intercaninos e a pequenas alterações na sobremordida e 

sobressaliência199. Essas alterações, quando indesejadas, podem ser 

minimizadas pela utilização de contenção por um período mais prolongado, ou 

seja, até cessar o crescimento159.  

Quando avaliaram a estabilidade das correções das más oclusões 

de Classe I e de Classe II, EL-MANGOURY71 (1979), UHDE; SADOWSKY; 

BEGOLE217 (1983), SHIELDS; LITTLE, CHAPKO196 (1985) não observaram 

relação entre a quantidade de recidiva e o tipo de má oclusão tratada. A 

relação entre a magnitude da recidiva e o tipo de tratamento empregado, seja 

ele realizado com ou sem extrações dentárias, não foi encontrada por EL-

MANGOURY71 (1979). Outros autores, todavia, verificaram que a estabilidade é 

maior quando não se realizam extrações dentárias125, assim como no 

tratamento de más oclusões de Classe I44,125.  

Quanto à estabilidade da relação molar, diversos autores 

constataram que a relação molar apresenta recidiva dentro de limites 

aceitáveis, ou seja, clinicamente insignificante59,198,217. LITTLE; WALLEN; 

RIEDEL141 (1981) concluíram que a estabilidade da sobressaliência obtida com 

o tratamento se expressa independentemente do tipo de má oclusão inicial e 

outros autores encontraram uma relação inversamente proporcional entre a 

estabilidade e a magnitude da sobressaliência inicial217.  

A maioria dos estudos concorda que a recidiva da sobremordida 

corrigida está diretamente relacionada ao retorno dos incisivos às suas 

inclinações presentes no início do tratamento71,198, o que independe da 
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realização de intrusão nesses dentes durante o tratamento71,201 e não está 

relacionado à realização ou não de extrações dentárias71,198,217. Entretanto, há 

estudos que asseguram que a recidiva da sobremordida é maior nos 

tratamentos com extrações59 e nos casos em foi empregada a intrusão dos 

incisivos para a correção da sobremordida excessiva196. Quando há 

predominância de um vetor de crescimento horizontal durante e após o 

tratamento, a sobremordida também parece apresentar mais recidiva198. 

SONDHI; CLEALL; BEGOLE201 (1980) estudaram as alterações pós-

contenção dos arcos dentários e concluíram que o aumento da distância 

intercaninos ocasionada pelo movimento distal dos caninos inferiores não é 

estável e que a estabilidade da sobremordida corrigida é aumentada se houver, 

posteriormente ao tratamento, movimento eruptivo (extrusão) dos primeiros 

molares. 

SADOWSKY; SAKOLS183 (1982) avaliaram pacientes Classe I e 

Classe II tratados sem extrações dentárias e concluíram que a recidiva da 

sobremordida corrigida é a que ocorre com mais freqüência, seguida do 

apinhamento ântero-inferior e da sobressaliência. 

SCHÜTZ-FRASSON; BJERKLIN; LINDSTEN194 (2006) avaliaram a 

estabilidade da correção da sobremordida profunda e não constataram 

diferença entre a estabilidade nos pacientes tratados com aparelhos funcionais 

e os tratados com aparelhos fixos e sem extrações. Quando compararam 

esses pacientes com os não tratados, observaram que a sobremordida 

corrigida tendeu a recidivar, mas continuou apresentando valores dentro do 

padrão de normalidade.  

Para SHIELDS; LITTLE; CHAPKO196 (1985), a realização de 

extração de quatro pré-molares no tratamento da Classe II permite tratar 

efetivamente os casos de protrusão severa com discrepâncias dente-osso de 

grande magnitude, além de promover o aumento da estabilidade dos 

resultados obtidos.  

Segundo alguns autores, para assegurar a estabilidade dos casos 

tratados de Classe II completa com protrusão maxilar excessiva, arco 

mandibular bem alinhado e com ausência de diastemas é melhor se extrair os 

dois pré-molares superiores, manter os dentes posteriores em suas posições e 

retrair o segmento anterior do que movimentar os dentes inferiores e propiciar 
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uma possível recidiva. A relação molar de Classe II completa mantida é firme e 

permanente, as inclinações favoráveis dos dentes anteriores superiores e 

inferiores ajudam a aumentar a estabilidade da sobremordida corrigida e a 

utilização eventual de mecânica de Classe II diminui o tempo de contenção 

necessária no arco inferior2,90,102.  

Segundo KESSEL128 (1963), a rotação mesiolingual do primeiro 

molar permanente, que ocorre nesse tipo de tratamento, aumenta a 

estabilidade da sobressaliência corrigida, pois a cúspide mesiovestibular 

estabelece firme contato com a aresta distal da cúspide vestibular do segundo 

pré-molar.   

Esse protocolo de tratamento pode ser empregado em pacientes 

adultos, uma vez que as extrações são minimizadas, e isto é desejável, pois a 

tendência que os espaços das extrações apresentam de se abrirem após a 

remoção da contenção é maior nos pacientes adultos do que nos 

adolescentes2.  

 

2.5.2) Estabilidade do tratamento da má oclusão de Classe II: 

Considerando-se que o paciente que possui uma má oclusão de 

Classe II, Divisão 1, geralmente, pode apresentar uma associação de 

alterações dentárias, musculares, ósseas e nervosas, torna-se necessário o 

restabelecimento da harmonia entre todos esses sistemas para se obter 

estabilidade dos resultados do tratamento. Desta forma, um dos objetivos do 

tratamento dessa má oclusão é a eliminação da atividade muscular anormal 

adaptativa, em que o lábio inferior se posiciona lingualmente aos incisivos 

superiores e da pressão excessiva que os músculos jugais exercem sobre o 

arco dentário inferior94.  

Além disso, para minimizar a recidiva, é imprescindível a utilização 

de forças bem controladas durante o tratamento, visando-se a evitar a 

inclinação do plano oclusal e o aumento do ângulo formado entre o plano 

mandibular e a base do crânio105. A ocorrência de crescimento favorável da 

mandíbula, ou seja, em sentido ântero-inferior, é igualmente essencial para a 

manutenção permanente das alterações empregadas58,100,105.  

Enquanto alguns autores observaram estabilidade nos valores de 

SNA e ANB, em pacientes Classe II tratados sem extrações dentárias154,225, na 
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literatura há relato de que a relação molar pode ser instável quando corrigida 

pela distalização dos molares superiores, durante a dentadura mista58. 

Segundo MELSEN153 (1978), após a distalização dos molares 

superiores pelo aparelho extrabucal, geralmente há o retorno da direção de 

crescimento em sentido anterior e inferior, que havia sido alterada durante o 

tratamento. Isso, porém, não ocasiona a recidiva da relação molar devido à 

associação dessa alteração ao crescimento mandibular em direção anterior. 

Contudo, se os pacientes apresentarem idade mais avançada, quando o 

crescimento ocorre de maneira mais limitada ou há discrepância de 

crescimento maxilomandibular, essa alteração pode ser indesejável e 

ocasionar uma recidiva e, nesses casos, pode ser mais favorável o emprego de 

um tratamento com extrações. De acordo com PAQUETTE; BEATTIE; 

JOHNSTON170 (1992), MIHALIK; PROFFIT; PHILIPS157 (2003), no tratamento 

desses pacientes, a extração de dois pré-molares superiores pode ser 

extremamente vantajosa, visto que a relação molar de Classe II completa é 

mantida.  

Enquanto UHDE; SADOWSKY; BEGOLE217 (1983) afirmam que a 

relação molar tende sempre à Classe II, FISHER76 (1941) assegura que a 

relação molar de Classe II corrigida é a condição mais estável obtida com o 

tratamento ortodôntico. A recidiva da sobressaliência independe do tipo de 

tratamento realizado e é proporcional à sua magnitude inicial103,162. 

As inclinações dos incisivos superiores ocasionadas pelo tratamento 

ortodôntico, com a finalidade de remover as compensações dentárias 

presentes na má oclusão de Classe II e de corrigir a sobremordida profunda, 

apresentam tendência a retornar às suas posições iniciais, assim como a 

correção da sobremordida profunda em pacientes que apresentam padrão de 

crescimento horizontal por meio da extrusão dos dentes posteriores e do 

aumento da altura facial ântero inferior24,26,191. A relação entre a estabilidade da 

sobremordida corrigida e a realização ou não de extrações não foi encontrada 

por HELLEKANT et al.103 (1989). 

De acordo com COBEN58 (1971), a correção da Classe II pela 

movimentação dentária, quando não há espaços ou crescimento ativo, requer a 

movimentação distal dos dentes superiores associada à movimentação mesial 

dos dentes inferiores. Quando a correção da Classe II é realizada na dentadura 
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mista, principalmente com a movimentação distal dos molares superiores 

instituída antes do irrompimento dos segundos molares, os resultados tendem 

a ser instáveis, a menos que o crescimento facial subseqüente estabilize as 

correções.  

A correção da Classe II sem extrações dentárias e com a utilização 

do aparelho extrabucal de tração cervical promove diminuição dos ângulos 

ANB e SNB, alteração da relação molar e redução da sobremordida e essas 

alterações apresentam relativa estabilidade158,225. Isso porque sempre ocorre 

alguma recidiva da restrição do desenvolvimento dos molares superiores para 

frente e para baixo e da inclinação distal da coroa dos molares154. Contudo, a 

relação molar de Classe I instituída se mantém inalterada no período pós-

tratamento, devido à alteração no padrão de desenvolvimento dos molares 

superiores e ao aprimoramento da relação muscular e oclusal desses dentes 

com as demais estruturas faciais224. 

Segundo GLENN; SINCLAIR, ALEXANDER88 (1987), pacientes 

Classe II com valores altos de ANB e comprimento mandibular deficiente, 

tratados sem extrações dentárias, tendem a apresentar um aumento do 

apinhamento, arcos dentários diminuídos e sobremordida profunda, no estágio 

pós-contenção. Entretanto, a sobressaliência e a sobremordida permanecem 

relativamente estáveis após o tratamento e o padrão de recidiva desses 

pacientes é semelhante ao de pacientes não tratados e de tratados com 

extração de quatro pré-molares, embora com magnitude intermediária à deles.  

ELMS; BUSHANG; ALEXANDER73 (1996), ao estudarem a 

estabilidade do tratamento da Classe II, Divisão 1, realizado sem extrações 

dentárias (com AEB), observaram que, após 6,5 anos, em média, a 

sobremordida e a sobressaliência recidivaram 0,5mm e 0,4mm, 

respectivamente e que as medidas angulares não apresentaram alterações 

estatisticamente significantes. A recidiva da sobremordida observada foi parcial 

e limitada aos casos em que os incisivos foram excessivamente inclinados para 

vestibular, durante o tratamento. Diante disso, concluíram que os resultados do 

tratamento são mantidos quando é realizado um diagnóstico criterioso, há 

colaboração do paciente com o tratamento, o padrão de crescimento é 

favorável e que, de modo geral, esse tipo de tratamento da Classe II apresenta 

boa estabilidade. 
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PAQUETTE; BEATTIE; JOHNSTON170 (1992) compararam a 

estabilidade das correções da Classe II em casos limítrofes, realizadas sem 

extrações e com a extração de quatro pré-molares e concluíram que, em geral, 

o padrão de recidiva não apresentou associação com o tipo de tratamento ou 

com as posições dentárias presentes no final do tratamento. A alteração pós-

tratamento, provavelmente, decorreu da compensação dentoalveolar 

ocasionada pelo crescimento diferencial dos maxilares, ocorrido após o 

tratamento.  

FIDLER et al.75 (1995) avaliaram a estabilidade dos resultados do 

tratamento da Classe II com a extração de quatro pré-molares e sem extrações 

dentárias e notaram que as alterações observadas no período pós-tratamento 

são de magnitude clinicamente insignificante. Dessa forma, concluíram que a 

correção desse tipo de má oclusão se apresenta estável, mas ressaltaram que 

o crescimento mandibular favorável durante e após o tratamento foi 

imprescindível para a obtenção desses resultados.  

ARTUN; GAROL; LITTLE10 (1996) também compararam a 

estabilidade do tratamento da Classe II sem extrações e com a extração de 

quatro pré-molares e não encontraram diferenças intergrupos quanto à 

estabilidade da sobressaliência e nem da sobremordida, concordando com 

BISHARA; CUMMINS; ZAHER30 (1997). 

Apesar de alguns autores observarem que os pacientes tratados 

com a extração de dois pré-molares superiores apresentam, a longo prazo, 

maior apinhamento ântero-inferior do que pacientes não tratados devido ao fato 

de este tipo de tratamento gerar um componente mesial de focas oclusais94,166, 

estudos posteriores não comprovaram essa informação193. SWAIN206 (1971) 

afirma que essa ocorrência não caracteriza uma recidiva, uma vez que, nos 

casos tratados com a extração de dois pré-molares, antes do tratamento não 

há apinhamento ântero-inferior ou, quando há, ele é mínimo.  

MIHALIK; PROFFIT; PHILLIPS157 (2003) compararam a estabilidade 

da correção cirúrgica da Classe II com a do tratamento realizado com a 

extração de dois pré-molares superiores e constataram que as alterações que 

ocorreram na fase pós-contenção foram maiores no grupo tratado 

cirurgicamente. A estabilidade da correção da sobremordida profunda foi 

semelhante nos grupos. Todavia, no grupo tratado com cirurgia, ocorreu quase 
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o dobro de recidiva da correção da sobressaliência do que no grupo tratado 

com extrações.  

O tratamento com aparelhos ortopédicos, como, por exemplo, o 

ativador associado ao aparelho extrabucal de tração alta, apresenta boa 

estabilidade das correções obtidas. Há uma pequena recidiva da correção da 

sobressaliência relacionada à alteração sagital entre a maxila e a mandíbula 

que ocorre provavelmente devido ao crescimento tardio da mandíbula em 

relação à maxila192. A recidiva da sobremordida corrigida é maior quanto maior 

for a correção realizada durante o tratamento e, apesar de o crescimento 

mandibular aumentar significantemente durante o tratamento, após o término 

deste ele é menor em pacientes tratados com ortopedia do que em pacientes 

não tratados63,112,224,227.  

Quando se compara a estabilidade do tratamento da Classe II com o 

aparelho extrabucal de tração cervical e com o ativador de Andresen, por 

exemplo, observa-se que a recidiva da sobressaliência e da sobremordida é 

mínima e está relacionada à tendência dos incisivos de se inclinarem em 

direção às suas posições iniciais65.  

Quanto à estabilidade das correções obtidas com o tratamento 

realizado em uma ou duas fases, há autores18,68 que afirmam que ela é maior 

com o  tratamento em duas fases e outros contestam essa afirmação, pois 

constataram ser insignificante a influência da fase ortopédica sobre os 

resultados finais67,129,143. 

 A recidiva não deve ser considerada um fenômeno anormal e sim 

uma alteração indesejável que deve ser minimizada com um diagnóstico e 

plano de tratamento criteriosos71. Além disso, as alterações contínuas nas 

posições dentárias são parte de um fenômeno biológico natural e os pacientes 

submetidos ao tratamento ortodôntico não deixam de sofrer essas 

adaptações224. 

 Após essa revisão de literatura pode-se constatar que há 

divergências de opinião quanto às vantagens e desvantagens do tratamento da 

Classe II sem extrações e com extrações dentárias. Apesar da maioria dos 

estudos que compararam o tratamento sem extrações com o realizado com a 

extração de quatro pré-molares demonstrar que a estabilidade das correções 

independe do tipo de tratamento10,32,75,88,170 e de haver escassez, na literatura, 
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de estudos sobre a estabilidade da correção com extração de dois pré-molares, 

existem autores que afirmam que as extrações de dois pré-molares devem ser 

evitadas principalmente por ocasionarem comprometimento do perfil facial e 

estabilidade insatisfatória91,94,144,147,166.  

Fica evidente que a literatura é deficiente de trabalhos de investigação a 

respeito da estabilidade do tratamento da Classe II completa com extração de 

dois pré-molares superiores e também de trabalhos que comparam a 

estabilidade dos resultados desse tipo de tratamento com a do tratamento sem 

extração.   
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3- PROPOSIÇÃO: 

 
 
Este estudo tem como objetivo testar a seguinte hipótese nula: não 

há diferença na estabilidade da correção das relações dentárias cefalométricas 

da má oclusão de Classe II completa, obtida com o tratamento sem extração e 

com a extração de dois pré-molares superiores, em longo prazo. 

Para tanto, serão utilizadas telerradiografias laterais tomadas no 

início e no final do tratamento ortodôntico e tomadas a 8,2 anos, em média, do 

término do tratamento.  Serão também avaliadas as influências das alterações 

de variáveis dentoalveolares e esqueléticas nos resultados obtidos.  
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4- MATERIAL E MÉTODOS: 
 

4.1- A amostra: 

A amostra desse estudo de caráter retrospectivo se constituiu de 

180 telerradiografias laterais de 60 pacientes, ou seja, três telerradiografias de 

cada paciente: uma telerradiografia tomada no estágio pré-tratamento (T1), 

outra no estágio pós-tratamento (T2) e a última telerradiografia tomada no 

estágio de observação (T3), ou seja, 8,2 anos, em média, após o término do 

tratamento (tempo mínimo de observação de 2,4 e máximo de 15,9). 

Os pacientes, cujas telerradiografias foram avaliadas, apresentavam 

o mesmo tipo e magnitude de má oclusão previamente ao tratamento 

ortodôntico: má oclusão de Classe II completa (cúspide distovestibular do 

primeiro molar superior ocluindo no sulco vestibular mesial do primeiro molar 

inferior) e bilateral223.222. 

Esses 60 pacientes, com idade média de 12,51 ± 1,46 anos (idade 

mínima de 9,08 e máxima de 16,62) no pré-tratamento, 15,11± 1,64 anos 

(idade mínima de 12,44 e máxima de 19,23) no pós-tratamento e de 23,31 ± 

3,94 anos (idade mínima de 16,67 e máxima de 33,58) no estágio de 

observação e dos quais 30 eram do gênero masculino e 30 do gênero feminino, 

foram divididos em dois grupos distintos de acordo com o tipo de tratamento a 

que foram submetidos. O Grupo 1 foi composto por 30 pacientes tratados sem 

a realização de extrações dentárias e o Grupo 2 por 30 pacientes tratados com 

a extração de dois pré-molares superiores. Todos os pacientes da amostra 

utilizaram aparelho ortodôntico fixo.  

 

Grupo 1: 

O Grupo 1 foi composto de 90 telerradiografias laterais de 30 

pacientes tratados sem extrações dentárias, sendo 16 pacientes do gênero 

feminino e 14 do gênero masculino. Vinte e cinco pacientes eram Classe II, 

Divisão 1, e apenas cinco pacientes apresentavam Classe II, Divisão 2. 

 Esses pacientes foram tratados com diversos aparelhos para 

correção da Classe II, como aparelho extrabucal (três pacientes utilizaram o 

aparelho extrabucal isoladamente e 12 utilizaram aparelho extrabucal seguido 

de elásticos intermaxilares de Classe II) e aparelhos ortopédicos (um paciente 
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utilizou o Bionator de Balters apenas, 14 pacientes utilizaram o Bionator de 

Balters, o Ativador, o Splint maxilar ou o Cantilever Bite Jumper - CBJ® 

associados ao aparelho extrabucal ou aos elásticos intermaxilares). O tempo 

de observação pós-tratamento foi, em média, 7,2 anos e as idades médias dos 

pacientes, assim como as idades máxima e mínima nos estágios avaliados, 

estão representadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos pacientes 

integrantes do Grupo 1 nos três estágios de avaliação. 

Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Estágio Idades 
 Média dp Mínima Máxima 
Pré-tratamento (T1) 12,14 1,36 9,08 15,55 
Pós-tratamento (T2) 14,82 1,55 12,77 18,56 
Observação (T3) 21,98 3,38 17,04 31,33 

 

Grupo 2: 

O Grupo 2 foi constituído de 90 telerradiografias de 30 pacientes 

tratados com a extração de dois pré-molares superiores, sendo 13 pacientes do 

gênero feminino e de 17 do gênero masculino. Vinte e três pacientes eram 

Classe II, Divisão 1, e sete pacientes eram Classe II, Divisão 2. O tempo de 

observação pós-tratamento foi, em média, de 9,3 anos. 

As médias e desvios-padrão das idades dos pacientes nos três 

estágios de avaliação, assim como as idades máxima e mínima, estão 

descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos pacientes 

integrantes do Grupo 2 nos três estágios de avaliação. 

Grupo 2 (Xp 2PM) 
(n=30) 

Estágio Idades 
 Média dp Mínima Máxima 
Pré-tratamento (T1) 12,87 1,49 10,90 16,62 
Pós-tratamento (T2) 15,40 1,71 12,44 19,23 
Observação (T3) 24,65 4,05 16,67 33,58 
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4.2- Tomada e obtenção das telerradiografias em nor ma 

lateral: 

As telerradiografias foram tomadas com o paciente em máxima 

intercuspidação habitual, lábios em repouso, posicionados com o auxílio do 

cefalostato de BROADBENT45 (1931). A revelação e o processamento das 

telerradiografias seguiram as normas utilizadas na Disciplina de Radiologia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, onde a maioria das telerradiografias foi 

tomada, assim como as normas dos demais centros de documentação 

ortodôntica da cidade de Bauru/SP. 

 

4.3- Traçado e medição das telerradiografias: 

Para o traçado cefalométrico e a medição de cada telerradiografia foi 

utilizada uma folha de papel acetato Ultraphan de 0,07mm de espessura, 

recortada no tamanho 17,5 X 17,5 cm fixada na telerradiografia. Manualmente, 

com a utilização de uma lapiseira de 0,5mm e sobre um negatoscópio, em sala 

escura, realizou-se o traçado anatômico, a demarcação dos pontos 

cefalométricos e dos pontos de referência para a digitalização dos traçados. 

Esses traçados cefalométricos, após serem conferidos por um examinador, 

foram digitalizados em uma mesa digitalizadoraa acoplada a um computador 

AMD K62 500. 

As telerradiografias que compuseram essa amostra foram traçadas e 

digitalizadas por três operadores diferentes, sendo eles T.S., M.J. e J.A. A 

operadora T.S. traçou e digitalizou as telerradiograifas do estágio pré-

tratamento do grupo 1, o operador M.J. as telerradiografias pré e pós-

tratamento do grupo 2 e a operadora J.A. as telerradiografias pós-tratamento e 

de observação do grupo 1 e as de observação do grupo 2. Devido a isso, 

tornou-se necessária a verificação do erro interexaminador.   

O programa Dentofacial Plannerb foi empregado para a correção da 

magnificação das imagens radiográficas e para a medição das grandezas 

cefalométricas. Devido ao longo intervalo de tempo entre os estágios avaliados, 

as telerradiografias haviam sido tomadas em diferentes aparelhos de raios X e 

                                                 
a Numonics Accugrid 
b Version 7.02*, Dentofacial Planner Software Inc., Toronto, Ontario, Canada. 
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que apresentavam fatores de magnificação entre 6,0 e 9,8%, os quais foram 

corrigidos para que essas telerradiografias pudessem ser comparadas.  

As grandezas cefalométricas foram divididas em esqueléticas 

(maxilares, mandibulares, maxilomandibularese padrão facial) e grandezas 

cefalométricas dentárias (dentoalveolares superiores e inferiores e relações 

dentárias).  

Traçado anatômico  (Figura 1): 
 

 O traçado anatômico foi constituído pelas seguintes estruturas 

esqueléticas e dentárias: 

- Perfil mole 

- perfil da glabela e dos ossos nasais 

- sela túrcica, porção posterior do osso esfenóide e osso occiptal 

- fissura pterigomaxilar 

- meato acústico externo 

- limite póstero-inferior da cavidade orbitária 

- maxila 

- mandíbula 

- incisivos centrais, caninos, primeiros molares permanentes superiores e 

inferiores e primeiros e segundos pré-molares superiores e inferiores. 

Para todas as estruturas bilaterais foi efetuado o traçado médio77,208. 

Pontos cefalométricos e pontos de referência  (Figura 1): 

 Para demarcação dos pontos cefalométricos foram seguidas as 

especificações de RIOLO179 (1974), MCNAMARA152 (1984); JACOBSON109 

(1975). 

 
1- S (sela túrcica): o ponto mais central da sela túrcica. 

2- N (násio): o ponto mais anterior da sutura frontonasal. 

3- Or (orbitário): ponto mais inferior do assoalho da órbita. 

4- ENA (espinha nasal anterior): o ponto mais anterior da espinha nasal 

anterior. 

5- ENP (espinha nasal posterior): o ponto mais posterior do assoalho da 

fossa nasal. 
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6- Ponto A (subspinhal): o ponto mais profundo da concavidade da pré-

maxila. 

7- Ponto B (supramentoniano): o ponto mais profundo da concavidade da 

sínfise mentoniana. 

8- Pog (pogônio): o ponto mais anterior do contorno do mento ósseo. 

9- Gn (gnátio): o ponto mais inferior e anterior do contorno do mento ósseo 

10- Me (mentoniano): o ponto médio mais inferior da sínfise mentoniana. 

11- Go (gônio): o ponto mais posterior e inferior da mandíbula, localizado na 

bissetriz do ângulo formado entre o corpo e o ramo da mandíbula. 

12- Po (pório anatômico): o ponto mais superior do meato acústico externo. 

13- Co (condílio): o ponto mais superior e posterior do côndilo mandibular. 

14- BIS (borda do incisivo superior): o ponto mais inferior da borda incisal do 

incisivo central superior. 

15- AIS (ápice do incisivo superior): o ponto mais superior do ápice radicular 

do incisivo central superior. 

16- BII (borda do incisivo inferior): o ponto mais superior da borda incisal do 

incisivo central inferior. 

17- AII (ápice do incisivo inferior): o ponto mais inferior do ápice radicular do 

incisivo central inferior. 

18- SMPMS (superfície mesial do primeiro molar superior): o ponto mais 

anterior da coroa do primeiro molar permanente superior. 

19- CMPMS (cúspide mesial do primeiro molar superior): o ponto mais 

inferior da cúspide mesial do primeiro molar permanente superior. 

20- SMPMI (superfície mesial do primeiro molar inferior): o ponto mais 

anterior da coroa do primeiro molar permanente inferior. 

21- CMPMI (cúspide mesial do primeiro molar inferior): o ponto mais superior 

da cúspide mesial do primeiro molar permanente inferior. 

22- COM (contato oclusal molar): o ponto médio da superfície de 

intercuspidação dos primeiros molares. 

23- COPM (contato oclusal pré-molar): ponto médio da superfície de 

intercuspidação dos segundos pré-molares. 

24- CCI (cúspide do canino inferior): ponto mais superior da cúspide do 

canino inferior. 
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25- ACI (ápice do canino inferior): ponto mais inferior do ápice radicular do 

canino inferior. 

26- CCS (cúspide do canino superior): ponto mais inferior da cúspide do 

canino superior. 

27- ACS (ápice do canino superior): ponto mais superior do ápice do canino 

superior. 

Os pontos Pogperp e ENAperp foram construídos para serem utilizados na 

digitalização dos traçados: 

28-Pogperp (ponto pogônio perpendicular): ponto localizado arbitrariamente, 

porém perpendicular ao plano Go-Me, passando pelo ponto Pog. 

29-ENAperp (ponto espinha nasal anterior perpendicular): ponto localizado 

arbitrariamente, porém perpendicular ao plano palatino, a partir do ponto 

ENA. 

Linhas e Planos  (Figura 1): 
 

Horizontais: 

A- Linha SN: do ponto sela ao násio. 

B- PF (Plano de Frankfurt): do ponto pório anatômico ao orbitário. 

C- PP (plano palatino): do ponto ENP ao ENA. 

D- POF (plano oclusal funcional): do contato oclusal molar ao contato 

oclusal pré-molar. 

E-  Plano GoGn: do ponto gônio ao gnátio. 

F- Plano GoMe (plano mandibular): do ponto gônio ao mentoniano. 

 

Verticais: 

G- Linha NA: do ponto násio ao ponto A. 

H- Linha NB: do ponto násio ao ponto B. 

I- Linha BIS-AIS (longo eixo do incisivo superior): une os pontos 

correspondentes da borda incisal ao ápice dos incisivos centrais superiores. 

J- Linha BII-AII (longo eixo do incisivo inferior): une os pontos 

correspondentes da borda incisal ao ápice dos incisivos centrais inferiores. 

K- Linha Nperp: linha perpendicular ao plano de Frankfurt, passando pelo 

ponto násio. 
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L- Linha Pogperp: linha perpendicular ao plano mandibular Go-Me, 

passando pelo ponto pogônio. 

M- Linha ENAperp: linha perpendicular ao plano palatino, passando pela 

espinha nasal anterior. 

 

 
 
 
FIGURA 1 – Traçado anatômico, pontos cefalométricos, pontos de referência, linhas e planos 
utilizados. 
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Grandezas cefalométricas esqueléticas  (Figura 2):  

 

Maxilares: 

1- SNA: ângulo formado pelas linhas SN e NA. Indica a relação sagital da 

maxila em relação à base do crânio. Seu aumento indica um aumento da 

protrusão maxilar. 

2- CO-A: distância entre os pontos condílio e A. Representa o comprimento 

efetivo da maxila. 

3- A-Nperp: distância entre o ponto A e a linha násio perpendicular. Define 

a posição sagital da maxila. Seu aumento também indica um aumento da 

protrusão maxilar. 

 

Mandibulares: 

4- SNB: ângulo formado pelas linhas SN e NB. Indica a relação sagital da 

mandíbula em relação à base do crânio. Seu aumento indica um aumento 

da protrusão mandibular. 

5- Co-Gn: distância entre os pontos condílio e gnátio. Define o 

comprimento efetivo da mandíbula. 

 

Maxilomandibulares: 

6- ANB: ângulo entre as linhas NA e NB. Representa o grau de 

discrepância sagital entre a maxila e mandíbula.  

7- Wits: distância entre as projeções perpendiculares dos pontos A e B 

sobre o plano oclusal funcional. Define o relacionamento sagital entre a 

maxila e a mandíbula.  

 

Padrão facial: 

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

(Go-Me). Define a orientação do padrão de crescimento facial. 

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

também define a orientação do padrão de crescimento facial. 

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

mentoniano. Indica a altura do terço ântero-inferior da face. 
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FIGURA 2: Grandezas cefalométricas esqueléticas: 
1- SNA; 2- Co-A; 3- A-Nperp; 4- SNB; 5- Co-Gn; 6- ANB; 7- Wits; 8- FMA; 9- SN.GoGn; 10- 
AFAI (ENA-Me). 
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Grandezas cefalométricas dentárias  (Figura 3): 

Superiores: 

1- 1.PP: ângulo formado entre o longo eixo do incisivo central superior e o 

plano palatino. Indica a inclinação do incisivo superior em relação à maxila. 

2- 1-ENAperp: distância entre o ponto mais anterior da coroa do incisivo 

central superior e a linha espinha nasal anterior perpendicular. Determina a 

posição anteroposterior do incisivo central superior em relação à maxila. 

Valores posteriores a esta linha são negativos, e anteriores são positivos. O 

seu aumento indica protrusão dos incisivos. 

3- 1-PP: distância entre a borda incisal do incisivo central superior e o 

plano palatino. Determina a altura do processo alveolar superior, em sua 

região anterior. 

4- 6-PP: distância entre o ponto localizado na ponta da cúspide 

mesiovestibular do primeiro molar superior e o plano palatino. Quantifica o 

desenvolvimento vertical do primeiro molar superior. 

5- 6-ENAperp: distância entre a face mesial do primeiro molar superior e a 

linha espinha nasal anterior perpendicular. Determina a posição 

anteroposterior do primeiro molar superior em relação à maxila e valores 

posteriores à linha ENAperp possuem sinal negativo.  

 

Inferiores: 

6- IMPA: ângulo formado entre o longo eixo do incisivo central inferior e o 

plano mandibular GoMe. Indica a inclinação deste dente em relação à 

mandíbula. 

7- 1-Pogperp: distância entre o ponto mais anterior da coroa do incisivo 

central inferior e a linha pogônio perpendicular. Determina a posição 

anteroposterior do incisivo central inferior em relação à mandíbula. Valores 

posteriores a esta linha são positivos e anteriores são negativos. Seu 

aumento indica uma protrusão do incisivo. 

8- 1-GoMe: distância entre a borda incisal do incisivo inferior e o plano 

mandibular. Determina a altura do processo alveolar inferior, em sua região 

anterior. Quanto maior seu valor, maior a extrusão do incisivo. 



Material e métodos 
 
 

 

47 

9- 6-Pogperp: distância entre a face mesial do primeiro molar inferior e a 

linha pogônio perpendicular. Determina a posição anteroposterior do 

primeiro molar inferior em relação à mandíbula, sendo que seu aumento 

indica uma distalização do molar já que esta medida apresenta valores 

negativos. 

10-   6-GoMe: distância entre o ponto localizado na ponta da cúspide 

mesiovestibular do primeiro molar inferior e o plano mandibular. Determina 

o grau de desenvolvimento vertical do molar inferior e quanto maior seu 

valor, maior a extrusão desse dente. 

 

Relações dentárias  (Figura 4):  

1- Trespasse horizontal (T hor): distância da borda incisal do incisivo 

inferior à borda incisal do incisivo superior, medida paralelamente ao plano 

oclusal funcional. Quanto maior a sobressaliência, maior o valor desta 

medida. 

2- Trespasse vertical (T vert): distância da borda incisal do incisivo inferior 

à borda incisal do incisivo superior, medida paralelamente ao plano de 

Frankfurt. Quanto maior o trespasse vertical, maior o valor dessa medida. 

3- Relação molar (Rel mol): distância da superfície mesial do primeiro 

molar superior à superfície mesial do primeiro molar inferior, medida 

paralelamente ao plano de Frankfurt. Sua diminuição indica uma maior 

mesialização do molar superior em relação ao inferior. 

4- Relação de caninos (Rel can): distância da ponta da cúspide do canino 

superior à ponta de cúspide do canino inferior, medida paralelamente ao 

plano oclusal funcional. A coincidência entre as pontas dos caninos tem 

valor igual à zero, valores positivos representam uma tendência a uma 

relação de Classe II e negativos representam uma tendência a uma relação 

de Classe I.  
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FIGURA 3 - Grandezas cefalométricas dentárias: 
1- 1.PP; 2- 1-ENAperp; 3- 1-PP; 4- 6-PP; 5- 6-ENAperp; 6– IMPA; 7- 1-Pogperp; 8- 1-GoMe;    
9- 6-Pogperp; 10- 6-GoMe. 
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FIGURA 4 - Relações dentárias: 

1 - Trespasse horizontal;  
2 - Trespasse vertical; 3 - Relação molar ; 4 – Relação de caninos. 



Material e métodos 
 
 

 

50 

4.4- Erro do método 

 

Erro intra-examinador: 

 

Para verificar a confiabilidade do método utilizado, realizou-se 

novamente o traçado, a digitalização e a medição de 20 telerradiografias da 

amostra selecionadas aleatoriamente165. Conforme preconizado por 

HOUSTON106 (1983), para avaliar o erro sistemático, utilizou-se o teste t 

pareado com valor de p<0,05. Para a avaliação do erro casual, aplicou-se a 

seguinte fórmula proposta por Dahlberg62: Se2=∑d2/2n. 

 

Erro interexaminador: 

 

Como os traçados cefalométricos foram realizados por três 

examinadores diferentes, 20 telerradiografias foram selecionadas 

aleatoriamente e cada uma foi traçada e digitalizada novamente pelos três 

operadores. As medidas obtidas foram comparadas pela Análise de Variância. 

 

4.5- Análise estatística 

 

O teste t de Student foi utilizado para a avaliação intergrupos da 

compatibilidade entre as idades nos estágios pré-tratamento, pós-tratamento e 

de observação, da compatibilidade dos tempos de observação e para a 

comparação das medidas nos estágios pré-tratamento, pós-tratamento e de 

observação. Além disso, esse teste foi utilizado para a comparação intergrupos 

das alterações do tratamento (T2-T1) e das alterações ocorridas no período 

pós-tratamento (T3-T2), ou seja, para a comparação da estabilidade.  

A compatibilidade dos grupos quanto à proporção dos gêneros, dos 

tipos de Classe II (Classe II, Divisão 1 e 2) e quanto à proporção de pacientes 

que utilizavam contenção no período de observação foi avaliada pelo teste Qui-

quadrado. 
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O teste de correlação de Pearson foi empregado para verificar a 

existência de correlação entre as alterações das relações dentárias durante e 

após o tratamento e também para correlacionar a alteração pós-tratamento da 

relação de caninos com as demais variáveis, nesse mesmo período.  

O programa utilizado para a realização dos testes estatísticos foi o 

STATISTICAc e foram considerados significantes os resultados com valor de 

p<0,05.  

                                                 
c Statistica for Windows – Release 6.0 – Copyright StatSoft, Inc.  
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5- RESULTADOS: 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os valores dos erros intra e 

interexaminador, respectivamente, que quantificam a precisão da metodologia 

empregada. 

As Tabelas 5 a 11 apresentam os resultados dos testes da 

compatibilidade entre os grupos quanto às idades dos pacientes, ao tempo de 

observação, aos gêneros, aos tipos de Classe II, à utilização de contenção 

ântero-inferior (3x3) no estágio de observação e às características 

cefalométricas nos três estágios de avaliação.  

A Tabela 12 mostra o resultado da comparação intergrupos das 

alterações ocasionadas pelo tratamento e a Tabela 13 apresenta os resultados 

da comparação das alterações pós-tratamento. 

As Tabelas 14 e 15 também exibem resultados da comparação entre 

os grupos das alterações pós-tratamento, mas após a compatibilização dos 

grupos quanto ao tempo de observação e a exclusão dos pacientes Classe II, 

Divisão 2, respectivamente. Este último teste foi realizado porque, embora a 

diferença intergrupos entre os números de pacientes com esse tipo de má 

oclusão fosse estatisticamente insignificante, ela poderia interferir na alteração 

pós-tratamento da posição dos incisivos superiores 

Na Tabela 16, o resultado do teste de correlação de Pearson 

demostra o grau de relação existente entre as alterações ocasionadas pelo 

tratamento e as alterações pós-tratamento das relações dentárias e a Tabela 

17 apresenta o resultado do teste de correlação entre a alteração pós-

tratamento da relação de caninos e as alterações pós-tratamento das demais 

variáveis cefalométricas estudadas. 
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Erro intra-examinador: 

TABELA 3 – Médias, desvios-padrão e resultados do teste t pareado (erro sistemático) e da 
fórmula de Dahlberg (erro casual) para a avaliação do erro intra-examinador. 

 
 

 1° traçado 2° traçado   
 Média dp Média dp p Dahlberg 

Componente maxilar 
SNA 80,43 2,97 79,75 3,19 0,15 1,48 
Co-A 88,96 4,90 88,90 5,68 0,91 2,06 
A-Nperp -1,09 3,09 -1,20 2,86 0,70 0,92 

Componente mandibular 
SNB 77,16 3,15 76,89 2,92 0,44 1,05 
CoGn 114,70 6,78 114,58 7,34 0,76 1,24 

Relação maxilomandibular 
ANB 3,28 1,97 2,86 2,32 0,07 0,74 
Wits 2,80 1,75 2,21 2,19 0,09 1,10 
Padrão facial 
FMA 23,84 3,85 22,96 3,65 0,01 1,17 
SN.GoGn 30,02 4,66 29,70 4,19 0,37 1,12 
AFAI 67,48 5,48 67,41 5,90 0,85 1,14 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP 113,39 7,15 113,31 6,94 0,90 1,89 
1-PP 27,97 2,46 28,29 2,70 0,22 0,82 
1-ENAperp -3,14 3,52 -2,01 3,18 0,02 1,60 
6-PP 24,55 2,47 24,61 2,77 0,79 0,67 
6-ENAperp -27,17 3,01 -26,11 3,13 0,03 1,62 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA 95,58 6,16 98,77 5,99 0,00 2,69 
1-Pogperp -9,14 3,39 -9,18 3,79 0,90 0,86 
1-GoMe 40,84 3,33 40,50 3,58 0,10 0,65 
6-Pogperp -29,57 2,40 -29,79 2,39 0,35 0,72 
6-GoMe 32,23 2,37 32,38 2,57 0,36 0,51 

Relações dentárias 
T hor 3,49 0,88 3,37 0,89 0,47 0,51 
T vert 2,70 1,06 2,31 1,02 0,02 0,55 
Rel mol 1,88 2,86 1,68 2,53 0,17 0,45 
Rel can -0,42 1,30 -0,72 1,34 0,21 0,74 
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Erro interexaminador: 
 
TABELA 4 - Médias, desvios-padrão e resultados da análise de variância e do teste de Tukey 
para a avaliação do erro interexaminador. 

 
 

 Operador 1 (MJ) Operador 2 (JA) Operador 3 (TS)  
 Média dp Média dp Média dp  

Componente maxilar 
SNA 79,65 3,93 81,12 4,11 81,19 3,67 0,06 
Co-A 83,11 a 4,18 83,67 a,b 4,85 84,77 b 4,48 0,02 
A-Nperp -0,77 3,03 0,16 3,36 0,21 2,99 0,27 

Componente mandibular 
SNB 73,65 3,18 74,22 3,29 74,49 3,12 0,18 
CoGn 102,52 a 4,48 103,02 a  4,17 104,90 b 3,19 0,01 

Relação maxilomandibular 
ANB 6,01 2,11 6,93 2,63 6,70 2,88 0,08 
Wits 5,63 3,57 6,10 3,98 5,41 3,88 0,75 

Padrão facial 
FMA 30,72 4,22 30,72 5,86 30,88 5,23 0,97 
SN.GoGn 38,21 4,94 37,37 5,23 37,77 5,05 0,35 
AFAI 65,14 5,19 64,91 5,56 65,38 5,32 0,75 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP 116,04 7,84 115,48 5,91 116,42 7,29 0,78 
1-PP 28,76 a 2,80 27,97 b 2,70 28,24 b 2,75 0,00 
1-ENAperp 0,58 3,07 -0,01 2,85 0,59 3,22 0,41 
6-PP 22,98 2,17 22,43 2,64 22,47 2,52 0,54 
6-ENAperp -27,34 3,19 -28,27 2,86 -27,70 3,18 0,08 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA 93,03 a 7,48 95,95 b 7,33 97,10 b 7,04 0,00 
1-Pogperp -9,88 a 3,96 -7,46 b 3,30 -8,02 b 3,17 0,00 
1-GoMe 39,80 2,22 39,42 2,58 39,57 2,56 0,44 
6-Pogperp -29,50 a 2,46 -28,77 b 2,12 -28,97 a 1,97 0,03 
6-GoMe 28,47 1,92 28,11 2,01 28,35 2,09 0,25 

Relações dentárias 
T hor  8,46 2,95 7,57 2,71 8,10 2,88 0,36 
T vert 4,65 a 1,93 3,76 b 1,79 4,02 b 2,11 0,03 
Rel mol 3,87 a,b 0,62 3,48 a 1,50 4,20 b 0,84 0,04 
Rel can  3,18 a 0,93 3,81 a 2,54 4,53 b 1,44 0,04 
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Compatibilidade entre os grupos:  
 
TABELA 5 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a avaliação da compatibilidade 
entre as idades nos estágios pré-tratamento, pós-tratamento e de observação e do tempo de 
observação. 

 

 
TABELA 6 – Resultado do teste Qui-quadrado para avaliar a compatibilidade entre os grupos 
quanto à proporção dos gêneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 7 – Resultado do teste Qui-quadrado para avaliar a compatibilidade entre os grupos 
quanto à proporção dos tipos de Classe II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 8 – Resultados do teste Qui-quadrado para avaliar a compatibilidade entre os grupos 
quanto à proporção de pacientes que utilizavam contenção ântero-inferior (3x3) no estágio de 
observação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp de 2 PM) 
(n=30) 

 

 Média             dp Média            dp p 
Idade pré-tratamento 12,14 1,36 12,87 1,49 0,05 
Idade pós-tratamento 14,82 1,55 15,40 1,71 0,17 
Idade observação 21,98 3,38 24,65 4,05 0,01 
Tempo de observação 7,15 3,26 9,25 3,52 0,02 

 Masculino Feminino Total 
Grupo 1 (Sem extração) 14 16 30 
Grupo 2 (Extrações 2PM) 13 17 30 
Total 27 23 60 

X2=0,07 df=1 p=0,80  

 Classe II/1 Classe II/2 Total 
Grupo 1 (Sem extração) 25 5 30 
Grupo 2 (Extrações 2PM) 23 7 30 
Total 48 12 60 

X2=0,42 df=1 p=0,52  

 Com 3x3 Sem 3x3 Total 
Grupo 1 (Sem extração) 14 16 30 
Grupo 2 (Extrações 2PM) 13 17 30 
Total 27 23 60 

X2=0,07 df=1 p=0,80  



Resultados 
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TABELA 9 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a avaliação da compatibilidade 
entre os grupos no estágio pré-tratamento (T1).  

 

Variáveis Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp 2 PM) 
(n=30) 

  

 Média           dp Média            dp G.L p 
Componente maxilar 

SNA  81,53 3,31 81,21 3,54 58 0,72 
Co-A  85,54 4,65 86,52 5,07 58 0,44 
A-Nperp  -0,91 2,92 -0,03 3,80 58 0,32 

Componente mandibular 
SNB  75,62 2,87 76,20 2,51 58 0,41 
CoGn  104,28 6,70 107,73 6,34 58 0,05 

Relação maxilomandibular 
ANB 5,92 2,39 5,00 2,53 58 0,15 
Wits  5,40 2,72 4,91 2,24 58 0,45 

Padrão facial 
FMA  26,89 5,33 26,03 4,77 58 0,52 
SN.GoGn  32,31 5,70 32,80 5,17 58 0,73 
AFAI  60,40 5,04 64,14 4,70 58 0,00 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  116,17 9,63 112,01 7,64 58 0,07 
1-PP  26,09 2,46 28,47 2,53 58 0,00 
1-ENAperp  0,56 3,27 -0,70 2,93 58 0,12 
6-PP 21,07 2,12 23,23 2,62 58 0,00 
6-ENAperp  -28,50 2,19 -28,24 2,25 58 0,64 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  94,73 7,15 94,49 6,47 58 0,89 
1-Pogperp  -8,51 3,11 -9,85 3,11 58 0,10 
1-GoMe  37,69 3,11 38,92 2,60 58 0,10 
6-Pogperp  -30,24 2,54 -30,74 2,36 58 0,43 
6-GoMe  27,18 2,68 28,19 1,98 58 0,10 

Relações dentárias 
T hor   8,15 2,93 7,51 2,39 58 0,36 
T vert  5,19 1,92 4,58 2,65 58 0,31 
Rel mol  3,56 0,81 3,73 0,64 58 0,38 
Rel can   3,41 1,29 4,02 1,46 58 0,09 
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TABELA 10 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
dos valores das variáveis no estágio pós-tratamento (T2). 

 
  

 
 

Variáveis Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp 2 PM) 
(n=30) 

  

 Média           dp Média            dp G.L P 
Componente maxilar 

SNA  80,11 2,97 79,39 3,36 58 0,38 
Co-A  86,71 4,15 86,27 5,42 58 0,73 
A-Nperp  -1,86 2,98 -2,54 3,85 58 0,45 

Componente mandibular 
SNB  76,36 2,88 76,55 2,76 58 0,79 
CoGn  110,54 6,31 111,94 6,39 58 0,40 

Relação maxilomandibular 
ANB 3,77 2,44 2,85 2,19 58 0,13 
Wits  1,89 1,67 2,87 2,03 58 0,05 

Padrão facial 
FMA  26,59 6,18 26,62 5,54 58 0,98 
SN.GoGn  31,88 6,36 32,59 6,06 58 0,66 
AFAI  65,24 5,97 67,13 4,54 58 0,17 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  111,50 6,98 112,96 7,11 58 0,43 
1-PP  27,54 2,87 27,67 3,11 58 0,87 
1-ENAperp  -3,03 2,88 -2,62 2,22 58 0,54 
6-PP 23,00 2,47 24,71 2,07 58 0,01 
6-ENAperp  -30,20 2,15 -25,41 2,23 58 0,00 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  96,87 7,62 95,37 7,69 58 0,45 
1-Pogperp  -8,56 3,76 -9,95 3,06 58 0,12 
1-GoMe  38,69 3,77 40,29 2,57 58 0,06 
6-Pogperp  -29,63 3,07 -31,03 2,71 58 0,07 
6-GoMe  30,28 3,57 30,78 2,27 58 0,52 

Relações dentárias 
T hor   3,14 0,80 3,18 0,80 58 0,85 
T vert  2,27 1,15 1,85 0,94 58 0,13 
Rel mol  -0,87 1,03 4,17 0,63 58 0,00 
Rel can   -0,39 0,87 -2,00 0,94 58 0,00 
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TABELA 11 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
dos valores das variáveis no estágio de observação (T3). 

 

Variáveis Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp 2PM) 
(n=30) 

 

 Média          dp Média          dp G.L. p 
Componente maxilar 

SNA  80,54 3,25 81,29 3,34 58 0,38 
CoA  88,40 4,31 88,28 4,95 58 0,92 
A-Nperp  -2,21 2,94 -0,14 3,05 58 0,01 

Componente mandibular 
SNB  76,93 3,60 77,36 3,39 58 0,63 
CoGn  113,22 5,96 114,15 6,74 58 0,57 

Relação maxilomandibular 
ANB  3,61 2,18 3,93 1,82 58 0,54 
Wits  2,12 1,36 3,64 1,37 58 0,00 

Padrão facial 
FMA  25,81 6,57 24,23 5,40 58 0,31 
SN.GoGn  30,45 7,15 30,45 6,78 58 1,00 
AFAI  66,21 6,29 67,66 5,46 58 0,34 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  110,30 7,61 113,37 7,14 58 0,11 
1-PP  28,13 2,61 28,26 3,13 58 0,86 
1-ENAPerp -2,24 3,45 -3,20 2,93 58 0,25 
6-PP  23,57 2,48 24,85 2,32 58 0,04 
6-ENAPerp -28,82 2,54 -24,60 2,31 58 0,00 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  97,47 6,34 95,71 7,01 58 0,31 
1-pogperp  -9,01 3,53 -9,09 3,44 58 0,93 
1-GoMe  40,16 4,07 41,02 3,09 58 0,36 
6-pogperp  -29,35 3,30 -29,00 2,76 58 0,66 
6-GoMe  31,75 4,01 32,04 2,35 58 0,73 

Relações dentárias 
T hor   3,33 0,89 3,73 0,98 58 0,11 
T vert  3,25 1,37 2,89 1,28 58 0,31 
Rel mol  -0,71 0,93 4,28 0,95 58 0,00 
Rel can   -0,20 1,47 -0,76 1,29 58 0,12 
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Alterações ocasionadas pelo tratamento: 
 
TABELA 12 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos das 
alterações do tratamento. 

Variáveis Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp 2 PM) 
(n=26) 

  

 Média           dp Média           dp G.L p 
Componente maxilar 

SNA  -1,41 1,95 -1,81 1,86 58 0,42 
CoA  1,16 2,35 -0,25 2,37 58 0,02 
A-Nperp  -0,95 1,96 -2,51 2,34 58 0,01 

Componente mandibular 
SNB  0,73 1,76 0,34 1,02 58 0,30 
CoGn 6,26 4,34 4,22 3,62 58 0,05 

Relação maxilomandibular 
ANB -2,15 2,13 -2,16 1,64 58 0,99 
Wits -3,51 2,79 -2,04 2,29 58 0,03 

Padrão facial 
FMA  -0,30 2,44 0,59 2,33 58 0,16 
SN.GoGn  -0,43 2,30 -0,21 2,26 58 0,71 
AFAI  4,84 2,90 2,99 2,61 58 0,01 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  -4,67 10,56 0,95 9,37 58 0,03 
1-PP  1,45 1,45 -0,80 1,59 58 0,00 
1-ENAperp -3,59 3,73 -1,92 2,96 58 0,06 
6-PP  1,93 1,58 1,48 1,43 58 0,25 
6-ENAperp  -1,70 2,30 2,83 1,83 58 0,00 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  2,14 5,24 0,87 5,67 58 0,37 
1-Pogperp  -0,05 2,16 -0,10 1,81 58 0,92 
1-GoMe  1,00 2,30 1,37 2,27 58 0,53 
6-Pogperp 0,61 2,35 -0,28 1,53 58 0,09 
6-GoMe  3,11 2,03 2,59 1,41 58 0,25 

Relações dentárias 
T hor   -5,01 2,85 -4,33 2,47 58 0,33 
T vert  -2,92 1,50 -2,73 2,53 58 0,73 
Rel mol  -4,44 1,20 0,44 0,69 58 0,00 
Rel can   -3,80 1,48 -6,02 1,56 58 0,00 
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Alterações pós-tratamento: 
 
TABELA 13 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos das 
alterações ocorridas no período pós-tratamento (T3-T2). 

 
 
  

Variáveis Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=30) 

Grupo 2 (Xp 2 PM) 
(n=30) 

  

 Média           dp Média            dp G.L        p 
Componente maxilar 

SNA  0,43 1,56 1,90 1,84 58 0,00 
Co-A  1,69 2,08 2,02 2,60 58 0,60 
A-Nperp  -0,35 2,05 2,40 2,82 58 0,00 

Componente mandibular 
SNB  0,57 1,58 0,82 51,47 58 0,54 
CoGn  2,68 3,24 2,21 3,35 58 0,58 

Relação maxilomandibular 
ANB -0,16 1,11 1,08 1,76 58 0,00 
Wits  0,23 1,09 0,77 2,57 58 0,29 

Padrão facial 
FMA  -0,78 2,61 -2,39 2,99 58 0,03 
SN.GoGn  -1,42 2,47 -2,14 2,92 58 0,31 
AFAI  0,97 1,91 0,53 1,92 58 0,38 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  -1,20 5,49 0,41 3,73 58 0,19 
1-PP  0,59 1,11 0,59 1,33 58 0,99 
1-ENAperp  0,79 2,30 -0,58 2,10 58 0,02 
6-PP 0,57 1,17 0,15 1,50 58 0,23 
6-ENAperp  1,38 1,99 0,81 2,06 58 0,28 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  0,60 4,76 0,34 3,86 58 0,82 
1-Pogperp  -0,46 1,33 0,86 1,71 58 0,00 
1-GoMe  1,47 1,50 0,73 1,17 58 0,04 
6-Pogperp 0,28 1,50 2,02 1,82 58 0,00 
6-GoMe  1,46 1,52 1,26 1,39 58 0,59 

Relações dentárias 
T hor   0,19 0,97 0,55 1,19 58 0,21 
T vert  0,98 1,07 1,04 1,26 58 0,83 
Rel mol  0,16 0,77 0,11 0,96 58 0,82 
Rel can  0,19 1,35 1,23 1,51 58 0,00 
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 TABELA 14 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
das alterações ocorridas no período pós-tratamento (T3-T2), após a compatibilização do tempo 
de observação. 

Variáveis 
Grupo 1 (Sem Xp) 

(n=30) 
Grupo 2 (Xp 2 PM) 

(n=26) 
  

 Média           dp Média            dp G.L p 
Tempo de 
observação 

7,15 3,26 8,54 3,14 54 0,11 

Componente maxilar 
SNA 0,43 1,56 1,89 1,89 54 0,00 
Co-A  1,69 2,08 1,87 2,56 54 0,77 
A-Nperp  -0,35 2,05 2,33 2,91 54 0,00 

Componente mandibular 
SNB  0,57 1,58 0,78 1,50 54 0,62 
CoGn  2,68 3,24 1,99 3,34 54 0,43 

Relação maxilomandibular 
ANB  -0,16 1,11 1,12 1,82 54 0,00 
Wits  0,23 1,09 0,76 2,66 54 0,32 

Padrão facial 
FMA  -0,78 2,61 -2,29 3,00 54 0,05 
SN.GoGn  -1,42 2,47 -2,14 3,01 54 0,33 
AFAI  0,97 1,91 0,51 1,78 54 0,35 

Componente dentoalveolar superior 
1.PP  -1,20 5,49 0,44 3,59 54 0,19 
1-PP  0,59 1,11 0,60 1,27 54 0,98 
1-ENAperp  0,79 2,30 -0,58 2,05 54 0,02 
6-PP  0,57 1,17 0,06 1,47 54 0,15 
6-ENAperp 1,38 1,99 0,64 1,94 54 0,15 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  0,60 4,76 0,20 3,96 54 0,73 
1-Pogperp -0,46 1,33 0,88 1,73 54 0,00 
1-GoMe  1,47 1,50 0,66 1,17 54 0,03 
6-Pogperp  0,28 1,50 1,92 1,81 54 0,00 
6-GoMe  1,46 1,52 1,20 1,36 54 0,48 

Relações dentárias 
T hor   0,19 0,97 0,58 1,23 54 0,19 
T vert  0,98 1,07 0,99 1,27 54 0,96 
Rel mol  0,16 0,77 0,06 0,97 54 0,67 
Rel can   0,19 1,35 1,17 1,54 54 0,01 
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TABELA 15 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos das 
alterações ocorridas no período pós-tratamento (T3-T2), após a exclusão dos pacientes com 
Classe II, Divisão 2. 

 

Variáveis Grupo 1 (Sem XP) 
(n=25) 

Grupo 2 (Xp 2PM) 
(n=23) 

  

 Média            dp Média             dp G.L. p 
Componente maxilar 

SNA  0,66 1,32 1,76 1,91 46 0,02 
CoA  1,71 2,17 2,01 2,71 46 0,67 
A-Nperp  -0,14 1,98 2,54 2,80 46 0,00 

Componente mandibular 
SNB  0,69 1,46 0,65 1,54 46 0,92 
CoGn  2,77 3,40 2,37 3,39 46 0,68 

Relação maxilomandibular 
ANB  -0,05 1,16 1,11 1,79 46 0,01 
Wits 0,28 1,14 1,01 2,51 46 0,19 

Padrão facial 
FMA  -1,11 2,60 -2,50 3,11 46 0,10 
SN.GoGn  -1,73 2,30 -1,96 3,20 46 0,77 
AFAI  0,80 1,99 0,44 1,87 46 0,52 

Componente dentoaleolar superior 
1.PP  -0,58 5,16 0,55 3,90 46 0,40 
1-PP  0,56 1,11 0,62 1,32 46 0,87 
1-ENAPerp 1,10 2,14 -0,52 2,18 46 0,01 
6-PP 0,49 1,22 0,25 1,49 46 0,54 
6-ENAPerp 1,39 1,90 1,01 2,05 46 0,51 

Componente dentoalveolar inferior 
IMPA  0,78 4,99 0,15 3,92 46 0,63 
1-Pogperp -0,58 1,43 0,93 1,67 46 0,00 
1-GoMe  1,53 1,56 0,73 1,19 46 0,05 
6-Pogperp 0,07 1,52 2,35 1,72 46 0,00 
6-GoMe 1,56 1,60 1,10 1,43 46 0,31 

Relações dentárias 
T hor  0,38 0,89 0,67 1,22 46 0,34 
T vert  1,16 0,99 1,13 1,30 46 0,94 
Rel mol  0,17 0,84 0,14 1,00 46 0,90 
Rel can   0,22 1,43 1,44 1,44 46 0,01 
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Correlações: 
 
TABELA 16 - Médias, desvios-padrão e resultado da análise de correlação entre as alterações 
das relações dentárias ocorridas durante o tratamento (T2-T1) e no período pós-tratamento 
(T3-T2). 

* A correlação da relação molar foi separada por grupos devido à diferença de alteração dessa 
relação pelo tratamento. 
 
 
TABELA 17 – Análise da correlação entre a alteração pós-tratamento da relação de caninos 
(Rel can T3 – Rel can T2) e as alterações pós-tratamento das demais variáveis cefalométricas 
estudadas. 

 

Relações dentárias 
Alterações do 

tratamento 
(T2 – T1) 

Alterações pós-
tratamento 
(T3 – T2) 

  

 Média dp Média dp r p 
T hor  -4,67 2,67 0,37 1,1 -0,41 0,00 
T vert -2,82 2,07 1,01 1,16 -0,40 0,00 
Rel can  -4,91 1,88 0,71 0,51 -0,44 0,00 
 

* Média dp Média dp r p 
Rel mol – grupo 1 -4,44 1,20 0,16 0,77 -0,39 0,03 
Rel mol – grupo 2 0,44 0,69 0,11 0,96 -0,03 0,86 

Variáveis T3 – T2 r p 
SNA 0,05 0,72 
Co-A -0,02 0,87 
A-Nperp 0,17 0,19 
SNB -0,12 0,35 
Co-Gn -0,11 0,38 
ANB 0,18 0,17 
Wits 0,08 0,55 
FMA -0,06 0,64 
SN.GoGn 0,06 0,64 
AFAI 0,02 0,89 
1.PP 0,11 0,38 
1-PP 0,09 0,50 
1-ENAperp -0,17 0,19 
6-PP 0,01 0,92 
6-ENAperp -0,07 0,60 
IMPA -0,03 0,82 
1-Pogperp -0,02 0,90 
1-GoMe -0,02 0,89 
6-Pogperp 0,02 0,12 
6-GoMe 0,05 0,69 
T hor  0,34 0,01 
T vert 0,15 0,26 

Rel can 

Rel mol 0,18 0,16 
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6- DISCUSSÃO: 
 
Inicialmente será realizada a discussão da amostra, da 

compatibilidade entre os grupos, da metodologia de sua precisão. Em seguida, 

será discutido o resultado da comparação intergrupos das alterações pós-

tratamento.  

As medidas cefalométricas foram agrupadas em sete componentes: 

componente maxilar, componente mandibular, relação maxilomandibular, 

padrão facial, componentes dentoalveolares superior e inferior e relações 

dentárias. O comportamento de cada componente foi avaliado como um todo 

para que as grandezas fossem avaliadas dentro de um contexto e não 

isoladamente.  

 

6.1- Amostra 

 

As telerradiografias laterais que compuseram essa amostra se 

encontravam guardadas no arquivo da disciplina de Ortodontia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru/USP. Esse arquivo possui, aproximadamente, quatro 

mil documentações ortodônticas de pacientes tratados nos cursos de pós-

graduação em Ortodontia (lato sensu, strictu sensu e aperfeiçoamento) 

ministrados nessa faculdade. Esse vasto número de documentações 

disponíveis permitiu que se constituísse uma amostra satisfatoriamente 

padronizada.  

Selecionaram-se, dessa forma, as documentações dos pacientes 

com Classe II completa e bilateral, no estágio pré-tratamento, e que foram 

tratados sem extração ou com a extração de dois pré-molares superiores. A 

disponibilidade desse tipo específico de paciente era a seguinte: 43 tratados 

sem extração e 69 tratados com extração de dois pré-molares superiores.  

Essa diferença entre o número de pacientes tratados com os 

protocolos estudados pode ser conseqüente à dificuldade inerente ao 

tratamento da Classe II sem extração, pois este protocolo requer mais 

colaboração dos pacientes para o uso do aparelho extrabucal, aparelhos 

ortopédicos e/ou elásticos intermaxilares e a ocorrência de colaboração 
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insuficiente acarreta a substituição do plano de tratamento inicialmente sem 

extração, por um que inclua a realização de extrações15,16,116,117,128,223.  

Nas 112 documentações dos pacientes que apresentavam os pré-

requisitos para integrar a amostra, checou-se a presença das telerradiografias 

pré-tratamento, pós-tratamento e de observação tomada, no mínimo, 2,4 anos 

após o término do tratamento. Constatou-se que a maioria das documentações 

não apresentava a telerradiografia de observação. Entretanto as 

documentações que não tinham essa telerradiografia não foram excluídas da 

amostra a princípio, porque se planejou localizar tais pacientes e convocá-los 

para a tomada radiográfica faltante. No entanto, posteriormente, alguns 

pacientes acabaram sendo substituídos por outros, por não terem sido 

localizados ou não comparecerem à consulta agendada. 

  Finalmente, a amostra foi constituída de 180 telerradiografias 

laterais de 60 pacientes e esse número foi considerado suficiente baseado nas 

amostras de outros estudos, que também avaliaram a estabilidade das 

correções ortodônticas170,227. O tamanho da amostra necessário para a 

obtenção de resultados confiáveis se baseia no comportamento do parâmetro a 

ser avaliado, ou seja, quando se almeja estudar um efeito de grande expressão 

ou que sofre pequena variação é necessária uma amostra menor do que 

quando se estuda um parâmetro que sofre muita variação, caso em que há a 

necessidade de um maior número de observações para se verificar o efeito 

estudado210. 

Para que suas telerradiografias integrassem a amostra, os pacientes 

deveriam apresentar ainda a ausência de anormalidades dentárias, como 

perdas dentárias precoces, anomalias de forma (macrodentes, microdentes 

entre outras) e de número (ausência congênita ou presença de 

supranumerários), pois a presença dessas alterações poderia requerer a 

realização de procedimentos diferenciados durante o tratamento, ocasionar a 

obtenção de uma finalização insatisfatória ou alterar a estabilidade. 

A amostra também foi padronizada quanto ao tipo da má oclusão 

inicial, pois se almejava estudar especificamente a estabilidade das correções 

da má oclusão de Classe II210. Além disso, esse fator permitiu a obtenção de 

uma amostra mais homogênea quanto às características esqueléticas, ao 
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padrão de crescimento e à necessidade de compensações dentárias, o que 

torna esse critério de inclusão de elementos na amostra, superior à seleção por 

tipo de tratamento (com ou sem extrações)10,210. Todavia, nesse estudo, esses 

dois critérios foram empregados, pois se buscou eliminar ao máximo as 

variáveis capazes de influenciar os resultados, visto que a literatura é 

controversa a respeito do assunto abordado27,217. Enquanto há autores que 

afirmam que a estabilidade é diferente para as más oclusões de Classe I e 

Classe II corrigidas217 outros afirmam que, embora magnitudes e tipos de má 

oclusão diferentes requeiram o emprego de protocolos de tratamento distintos, 

a recidiva, geralmente, apresenta-se da mesma maneira, independentemente 

do tipo de má oclusão inicial27. Da mesma maneira, a presença de uma Classe 

II bilateral também foi indispensável para que os pacientes integrassem a 

amostra, já que os protocolos de tratamento estudados não são rotineiramente 

empregados no tratamento de más oclusões assimétricas.  

A padronização da amostra quanto ao tipo de tratamento instituído 

foi indispensável durante a composição da amostra, haja vista que o objetivo 

do tratamento era exatamente comparar a estabilidade das correções 

decorrentes do tratamento sem extração e com a extração de dois pré-molares 

superiores. Os estudos que comparam a estabilidade das correções instituídas 

pelo tratamento sem extração àquela obtida com o tratamento com a extração 

de quatro pré-molares10,30,75 ou com extração de dois e de quatro pré-molares 

simultaneamente162,227 concluem que a estabilidade independe do tipo de 

tratamento empregado. Todavia, a literatura á carente de estudos que 

comparam a estabilidade dos resultados dos dois protocolos estudados neste 

trabalho, apesar de alguns autores afirmarem que o tratamento com a extração 

de dois pré-molares não apresenta estabilidade satisfatória91,144,147,175.  

Desta forma, apesar de vários estudos mostrarem que a estabilidade 

independe do tipo de má oclusão, do gênero e da realização ou não de 

extrações dentárias27,71, a padronização da amostra quanto a estes fatores 

elimina possíveis questionamentos provenientes daqueles autores que afirmam 

o contrário125,192 e por isso foi realizada.  

Considerando-se que o sucesso da correção da Classe II pode 

variar de acordo com a severidade da má oclusão inicial108,223, pois estudos 
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comprovaram que, quanto maior a magnitude da má oclusão de Classe II, 

menor a taxa de sucesso de seu tratamento sem extração219 e que, no 

tratamento de pacientes com discrepância anteroposterior entre as bases 

ósseas mais acentuada e com sobressaliência e protrusão dos incisivos 

superiores de grande magnitude, melhores resultados são alcançados quando 

são realizadas as extrações dos dois pré-molares superiores115, julgou-se 

necessário realizar a padronização da amostra quanto à magnitude dá má 

oclusão inicial, selecionado-se apenas pacientes com Classe II completa.  

Em trabalho anterior, BARROS16 (2004) utilizou essa mesma 

amostra para comparar o grau de eficiência dos protocolos de tratamento e, 

para isso, calculou os valores do índice IPT (índice de prioridade do 

tratamento). Esse índice quantifica as características da oclusão como a 

sobressaliência, a sobremordida, o apinhamento, a presença de mordida 

cruzada, pois gera um escore representativo da oclusão avaliada. O escore 

zero representa a normalidade e quanto maior o valor do índice, maior o desvio 

da oclusão em relação à normalidade95.  

No presente estudo, para a padronização da condição oclusal 

presente ao término do tratamento, realizou-se a compatibilização dos grupos 

quanto aos valores de IPT medidos nesse estágio por BARROS16 (2004). Os 

pacientes que apresentavam valores de IPT altos e, discrepantes em relação à 

média, ou seja, que apresentavam resultados oclusais inferiores aos da maioria 

da amostra, foram eliminados.  

Esta padronização foi realizada, pois há autores que afirmam haver 

relação diretamente proporcional entre a estabilidade do tratamento ortodôntico 

e a condição oclusal presente no final do tratamento7,10,27,73. Além disso, esse 

procedimento permitiu discernir a recidiva das más relações dentárias oriundas 

de tratamento mal finalizado71.  

Apesar de haver comprovações que negam a existência da relação 

estabilidade/resultado oclusal final141,165, a manutenção deste fator poderia 

gerar questionamentos sobre a confiabilidade dos resultados deste trabalho por 

aqueles que afirmam o contrário7,10,27,73. De acordo com SADOWSKY; 

SAKOLS183 (1982), apesar de se buscar sempre uma oclusão ideal no final do 

tratamento, a ocorrência de alterações no período pós-tratamento é inevitável e 
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é classificada como recidiva dependendo de sua magnitude e da exigência do 

observador. 

Como dito anteriormente, as telerradiografias de observação foram 

tomadas há, no mínimo, 2,4 anos, pois as alterações pós-tratamento parecem 

ser mais expressivas nos dois primeiros anos após o término do tratamento26. 

De acordo com a literatura, os tempos mínimos necessários para uma 

avaliação confiável da recidiva são de 2 anos100,105,201,230, 5 anos184, 7 anos165 

entre outros.  

Quanto ao tipo de aparelho utilizado para a correção da Classe II 

sem extração, dos 30 pacientes cujas telerradiografias integraram o grupo 1, 

apenas três tiveram a correção da relação molar feita exclusivamente pela 

distalização dos molares superiores com o uso do aparelho extrabucal, pois os 

outros 12 pacientes que utilizaram o aparelho extrabucal precisaram ter a 

correção complementada pela utilização de elásticos intermaxilares de Classe 

II.  

Existem autores que afirmam que a distalização máxima dos 

molares superiores pela utilização do aparelho extrabucal varia de 2 a 2,5mm e 

que, quando a distalização é insuficiente para corrigir a discrepância 

anteroposterior, torna-se necessário utilizar também uma mecânica que 

promova a mesialização dos molares inferiores15. Nesse estudo, verificou-se 

que na maioria dos pacientes que utilizaram o AEB, realmente foi necessária a 

utilização de elásticos de Classe II como terapia complementar, provavelmente, 

devido à necessidade de mesialização dos molares inferiores ou ainda devido à 

diminuição da colaboração do paciente que pode ocorrer com o passar do 

tempo e com o prolongamento do tratamento. 

Os demais pacientes utilizaram os aparelhos ortopédicos Bionator 

de Balters (sete pacientes), Ativador (seis pacientes), Splint maxilar (um 

paciente) ou Cantilever Bite Jumper – CBJ® (um paciente), porém associados 

à utilização de aparelho extrabucal e à complementação da mecânica de 

Classe II com elásticos em 14 dos 15 pacientes, ou seja, somente um paciente 

utilizou exclusivamente o Bionator. Sabe-se que os efeitos desses aparelhos 

ortopédicos são semelhantes como restrição do desenvolvimento maxilar, 

protrusão mandibular, melhora na relação maxilomandibular, verticalização e 
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retrusão dos incisivos superiores, vestibularização dos incisivos inferiores, 

entre outros4,112.  

O fato de o grupo 1 apresentar heterogeneidade dos procedimentos 

utilizados para correção da Classe II não interferiu negativamente nos 

resultados obtidos, já que os efeitos proporcionados pela utilização dos 

aparelhos extrabucais são semelhantes aos obtidos com a utilização dos 

aparelhos ortopédicos84,98,127 e com a utilização dos elásticos intermaxilares de 

Classe II229 e a estabilidade das correções parece ser semelhante154,194.  

 

6.2- Compatibilidade entre os grupos: 

 

Considerando-se que diversos fatores podem, supostamente, 

interferir na estabilidade das correções ortodônticas como o crescimento, o 

tempo de observação pós-tratamento, o gênero, o tipo de má oclusão tratada, a 

utilização de contenção entre outros, para a comparação da estabilidade de 

dois tipos de tratamento diferentes, quanto maior o número de fatores 

semelhantes entre os grupos comparados, maior a precisão dos resultados. 

O crescimento que ocorre após a remoção dos aparelhos pode 

interferir negativamente na estabilidade das correções ortodônticas se alterar 

de maneira indesejada as posições dentárias e a oclusão. Dessa maneira, é 

importante que se conheçam as alterações normais decorrentes do 

crescimento para diferenciá-las da recidiva58,72,100,105.  

Quando se verifica a presença de compatibilidade entre as idades 

dos pacientes que compõem os grupos comparados, supõe-se que a 

quantidade de crescimento a ser observada neles é semelhante. 

Neste estudo, houve compatibilidade intergrupos das idades nos 

estágios pré-tratamento e pós-tratamento e incompatibilidade no estágio de 

observação e, conseqüentemente, do tempo de observação pós-tratamento 

(Tabela 5).  

A compatibilidade entre as idades no estágio pré-tratamento 

possibilitou que se considerassem semelhantes as alterações do crescimento 

durante o tratamento, além de eliminar a influência da idade no grau de 

dificuldade da correção da Classe II, já que ele é maior quanto maior a idade 
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do paciente69,99,170,218. A compatibilidade no estágio pós-tratamento permitiu 

que se admitisse que a quantidade de crescimento remanescente a ser 

observada após a remoção dos aparelhos era semelhante.  

No estágio de observação, seria ideal que as idades também fossem 

compatíveis, pois isso demonstraria semelhança nos tempos de observação 

pós-tratamento, já que os pacientes apresentavam idades compatíveis em T2. 

Entretanto, ocorreu diferença estatisticamente significante entre as idades dos 

pacientes nesse estágio decorrente da diferença observada no tempo de 

observação pós-tratamento (Tabela 5). 

Considerando-se que a recidiva pode ocorrer imediatamente após a 

remoção dos aparelhos ou após alguns meses ou anos e que, na literatura, há 

autores que afirmam que quanto mais tempo decorrer do término do tratamento 

para avaliação da estabilidade, maior é a chance de se observar a 

recidiva82,183,230, os grupos foram compatibilizados quanto ao tempo de 

observação e se realizou um novo teste de comparação intergrupos das 

alterações pós-tratamento. Os resultados do novo teste mostraram que o 

tempo de observação não interferiu na estabilidade das correções, pois esta foi 

semelhante àquela obtida quando se compararam os grupos com tempos de 

observação incompatíveis (Tabelas 13 e 14, respectivamente).  

Outro fator que pode interferir na estabilidade dos resultados é a 

diferença intergrupos das proporções dos gêneros, haja vista que o 

crescimento é mais adiantado no gênero feminino78,148,165,199,200. Apesar de 

haver estudos que comprovem a inexistência de relação entre gênero e 

recidiva71, a compatibilidade entre os gêneros foi testada e a sua ocorrência 

permitiu a eliminação desse fator e a possibilidade de sua interferência nos 

resultados (Tabela 6). 

Os tipos de Classe II apresentam caracterísiticas cefalométricas e 

dentárias específicas e isso pode interferir no tipo de recidiva13,171. Todavia, a 

ocorrência de compatibilidade intergrupos entre as proporções de Classe II, 

Divisão 1 e 2, observada neste estudo, elimina este fator (Tabela 7). Mesmo 

assim, para verificação da interferência desse fator sobre os resultados, 

realizou-se a eliminação dos pacientes com Classe II, Divisão 2, de ambos os 

grupos, e um novo teste para a comparação das alterações ocorridas no 
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período pós-tratamento foi realizado. Não se constatou diferença na 

estabilidade quando se avaliou a amostra composta por pacientes com os dois 

tipos de Classe II (Tabela 13) ou apenas com Classe II, Divisão 1 (Tabela 16).  

Durante a avaliação das telerradiografias do estágio de observação, 

constatou-se que alguns pacientes de ambos os grupos ainda apresentavam a 

contenção ântero-inferior de canino a canino (3x3). É importante ressaltar que 

a utilização desse tipo de contenção, por um longo período, favorece 

significantemente a estabilidade da correção do apinhamento10,140,159,166, mas 

essa contenção pode também influenciar, ainda que em menor grau, a 

estabilidade dos incisivos inferiores no sentido vestibulolingual e, 

conseqüentemente, a estabilidade da sobressaliência e da sobremordida139. 

Todavia, a proporção desses pacientes, nos dois grupos, era estatisticamente 

semelhante, conforme demonstrado na Tabela 8, o que implica em semelhança 

da influência desse fator nos grupos.  

Apesar de a amostra ter sido rigorosamente selecionada, a 

compatibilidade intergrupos das medidas cefalométricas no estágio pré-

tratamento foi testada (Tabela 9). 

Os dois grupos apresentavam semelhança do componente maxilar, 

do mandibular e, conseqüentemente, da relação maxilomandibular. Entretanto, 

a altura facial ântero-inferior (AFAI) e o desenvolvimento vertical dos molares 

superiores (6-PP) eram maiores no grupo 2, ou seja, nos pacientes que foram 

tratados com a extração de dois pré-molares. Essa diferença aponta uma 

suave tendência de crescimento vertical nesses pacientes que pode ter 

influenciado a escolha do protocolo de tratamento com extrações 

dentárias121,130,197, apesar de haver relatos na literatura de que a realização de 

extrações dentárias não influencia significantemente a alteração da dimensão 

vertical204. Ainda quanto ao componente dentoalveolar superior, os incisivos 

superiores apresentavam um maior desenvolvimento vertical no grupo 1.  

O componente dentoalveolar inferior apresentou-se semelhante, 

assim como as relações dentárias e esta ocorrência foi importante para garantir 

que os pacientes apresentassem o mesmo tipo e magnitude de má oclusão a 

ser tratada.  
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Da mesma forma que foram avaliadas as características 

cefalométricas intergrupos no estágio pré-tratamento, verificou-se também se 

essas características eram semelhantes ou diferentes no estágio pós-

tratamento (Tabela 10) e foi constatada semelhança dos componentes maxilar 

e mandibular, da relação maxilomandibular, do padrão facial e do componente 

dentoalveolar inferior. 

A medida 6-PP se manteve maior no grupo 2, o que demontra que a 

suave tendência de crecimento vertical desse grupo se manteve inalterada, 

apesar do tratamento46.  

Outra medida que apresentou diferença entre os grupos foi a 6-

ENAperp e isso já era esperado porque, no grupo 1, os molares foram 

distalizados, durante o tratamento, até que se obtivesse uma relação de Classe 

I e, no grupo 2, esses dentes foram mantidos numa relação de Classe II. 

Adicionalmente a isso, observou-se diferença intergrupos da relação molar, que 

também já era esperada. 

Quanto à relação de caninos, o tratamento com a extração de dois 

pré-molares superiores propiciou uma melhor correção dessa relação, ou seja, 

obteve-se uma relação de caninos mais próxima de uma relação de Classe I, 

corroborando a literatura110,121. É importante ressaltar que os grupos já haviam 

sido compatibilizados quanto ao valor do IPT calculado ao final do tratamento, 

porém, quando se avaliou mais detalhadamente, ou seja, cefalometricamente, 

a relação oclusal nesse estágio, constatou-se essa diferença na relação de 

caninos. A eliminação de pacientes com a finalidade de padronizar esse fator, 

diminuiria ainda mais o número da amostra e por isso não foi realizada.  

 

6.3- Metodologia 

 

Ao se utilizarem as telerradiografias laterais como material de 

investigação científica, depara-se com vantagens e desvantagens como 

quando da utilização de qualquer material. A avaliação das características de 

um paciente apenas por meio de telerradiografias priva o pesquisador das 

análises clínica e de modelos, que poderiam acrescentar mais riqueza de 

detalhes à investigação. Nesse estudo, porém, a análise clínica dos pacientes 
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cujas telerradiografias compõem a amostra, nos três estágios de avaliação, 

seria difícil de ser realizada, já que seria necessário acompanhar e avaliar o 

paciente por um período demasiadamente longo. 

Contudo, as telerradiografias laterais são vantajosas por permitirem 

a avaliação das características esqueléticas, alteração do perfil facial, padrão 

de crescimento craniofacial entre outras informações relevantes que não são 

possíveis de serem obtidas pela análise de modelos ou clínica71,114,167,170. 

Apesar de o estudo dos modelos apresentar superioridade para avaliação da 

manutenção do alinhamento dentário, esta avaliação não foi escopo deste 

estudo, o que diminuiu a necessidade da utilização deste material10,27,166, além 

de que para o exame da estabilidade das relações dentárias, a avaliação 

cefalométrica é tão satisfatória quanto a avaliação de modelos75 e apresenta a 

vantagem adicional de permitir a investigação da influência das demais 

variáveis cefalométricas sobre a estabilidade.  

Apesar de os estudos retrospectivos sofrerem críticas por utilizarem 

em sua amostra apenas os registros de pacientes que responderam 

satisfatoriamente ao tratamento e eliminar aqueles que não colaboraram ou 

que tiveram crescimento craniofacial desfavorável, a maioria dos estudos sobre 

estabilidade é realizado retrospectivamente devido ao longo período de 

observação envolvido neste tipo de avaliação210. 

Neste estudo, devido ao seu caráter retrospectivo, o 

acompanhamento das tomadas de todas as telerradiografias que compuseram 

esta amostra não foi possível, sendo acompanhadas apenas as 

telerradiografias de observação realizadas recentemente. Entretanto, as 

telerradiografias que apresentavam qualidade inadequada, por terem sido 

tomadas sem supervisão ou devido ao processamento ou armazenamento 

insatisfatórios por um longo período de tempo, foram excluídas da amostra, 

uma vez que este fator poderia aumentar a chance de ocorrerem erros durante 

os traçados71. Desta forma, nesse estudo foram utilizadas apenas as 

telerradiografias que apresentavam qualidade satisfatória para serem traçadas 

com precisão. 

O traçado cefalométrico confeccionado manualmente em sala 

escurecida foi conferido por um examinador antes da demarcação dos pontos a 
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serem utilizados para a sua digitalização165,184. A medição digital das grandezas 

cefalométricas otimizou esse trabalho, pois permitiu que se trabalhasse com 

um maior número de dados em um menor período de tempo, além de diminuir 

a probabilidade de ocorrerem erros durante a obtenção dos valores22,176,190.  

O programa utilizado neste estudo, o Dentofacial Planner, é 

amplamente utilizado e apresenta grande confiabilidade, pois realiza as 

medições com precisão de décimos de milímetros ou de graus, o que seria 

inviável de se obter com a medição manual29,42,119,170. Além disso, permite que 

se realize a correção dos valores de magnificação das telerradiografias, 

possibilitando que telerradiografias tomadas em diferentes aparelhos de raios X 

possam ser precisamente comparadas106.  

Durante a seleção das estruturas que compuseram o traçado 

anatômico e a seleção das medidas que foram realizadas, considerou-se sua 

importância para a avaliação da estabilidade112,121. Quando necessário, os 

traçados das telerradiografias de um mesmo paciente foram realizados em 

seqüência para minimizar a imprecisão na determinação das estruturas 

anatômicas, pois se realizou a comparação de imagens, de difícil visualização 

em uma das radiografias, com as demais106.  

Desta forma, esta metodologia cumpriu perfeitamente a proposta 

desse estudo e é por isso que se observa na literatura sua ampla utilização 

para a avaliação da estabilidade das correções ortodônticas30,73,75,88. 

 

6.4- Precisão da metodologia 

 

Erro intra-examinador: (Tabela 3) 

 

Os erros em medidas cefalométricas sempre ocorrem, entretanto, 

deve-se minimizá-los a fim de assegurar a precisão da metodologia e evitar 

confusão entre alterações reais e erros de medição142. Isso torna a verificação 

do erro do método particularmente importante nas investigações radiográficas, 

pois as radiografias apresentam vários fatores potencialmente capazes de 

interferir na obtenção fiel do traçado e das medidas cefalométricas106. 

Considerando-se que, quanto mais precisa a metodologia mais fiéis são as 
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conclusões inferidas, um trabalho que não quantifica o erro do método deve ser 

avaliado com suspeita. 

Para a verificação do erro intra-examinador, o traçado, a 

digitalização e a medição de 20 telerradiografias selecionadas aleatoriamente 

foram realizados exatamente nas mesmas condições e seguindo 

rigorosamente os mesmos critérios utilizados para o traçado e a digitalização 

de todas as telerradiografias que compuseram a amostra. 

O erro sistemático, calculado pelo teste t pareado com valor de 

p<0,05, decorre da sub ou superestimação de um parâmetro, ou seja, da 

tentativa inconsciente do operador de sub ou superestimar os valores de suas 

medições, direcionando os resultados de acordo com suas expectativas. Neste 

estudo, obteve-se erro sistemático estatisticamente significante para 5 medidas 

dentre as 24 realizadas, o que indica oportuna precisão da metodologia, com 

80% de precisão. A medida cefalométrica IMPA, por exemplo, que utiliza o 

ponto localizado no ápice do incisivo inferior, apresentou erro significante e isso 

pode ter decorrido da dificuldade de localização desse ponto devido à 

sobreposição de imagens que ocorre nessa área da mandíbula21,189 e de seu 

elevado grau de subjetividade.  

O erro casual, calculado pela fórmula proposta por DAHLBERG62 

(1940), quantifica a imprecisão do operador durante a demarcação dos pontos 

cefalométricos. Quando se avaliou a ocorrência de erro casual, constatou-se 

satisfatória precisão da metodologia com apenas 2 medidas (Co-A e IMPA), 

dentre as 24, apresentando valores de erro maiores do que 2mm.  

Desta forma, pode-se considerar que a metodologia empregada 

apresentou satisfatória precisão, o que dá confiabilidade aos resultados deste 

trabalho. 

 

Erro interexaminador: (Tabela 4) 

A verificação do erro interexaminador, que quantifica o grau de 

calibração dos operadores106, foi realizada nesse estudo, pois três operadores 

participaram da obtenção dos dados. Observou-se a ocorrência de erro em 9 

das 24 medidas realizadas, o que indica uma precisão de 62,5%. Esse valor é 
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considerado satisfatório quando comparado aos relatos na literatura, em que a 

porcentagem de precisão entre dois operadores varia de 60 a 77%135.  

Para a avaliação desse erro, é importante considerar que a precisão 

na demarcação dos pontos cefalométricos repetidas vezes por um mesmo 

operador sempre é maior do que a demarcação de um mesmo ponto por vários 

operadores, o que demonstra que a quantidade de erro interexaminador tende 

a ser maior do que a de erro intra-examinador203,209. 

Além disso, das 9 medidas que apresentaram erro, apenas 2 (6-

Pogperp e Rel mol) apresentaram erro entre a autora desse trabalho e os 

demais operadores, ou seja, 7 medidas apresentaram erro entre os outros dois 

operadores. A significância dessa ocorrência aumenta se for considerado o fato 

de que a metade das telerradiografias do estágio pós-tratamento e todas as 

telerradiografias do estágio de observação foram traçadas pela autora deste 

trabalho (operadora J.A.), e que estas eram as telerradiografias mais 

importantes para a comparação da estabilidade. 

 

6.5- Resultados  

 

Nesse tópico foi priorizada a discussão das alterações ocorridas no 

período pós-tratamento que apresentaram diferenças entre os grupos. As 

alterações ocorridas durante o tratamento, assim como os valores das medidas 

nos três estágios de avaliação, foram consideradas quando auxiliavam na 

explicação das alterações ocorridas no período pós-tratamento. 

Quanto às relações dentárias, apesar de apenas a relação de 

caninos apresentar diferença intergrupos no período pós-tratamento, todas 

foram discutidas devido à grande importância clínica de sua estabilidade. 

 

- Componente maxilar: 

 

O comportamento do componente maxilar diferiu entre os grupos no 

período pós-tratamento e esta diferença pode ser observada pela variação do 

ângulo SNA e da medida A-Nperp (Tabela 13).  
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Embora tenha ocorrido protrusão maxilar em ambos os grupos após 

o tratamento, quando se observa o ângulo SNA, nota-se a ocorrência de maior 

protrusão no grupo 2 (1,9mm). Além disso, pode-se considerar que a alteração 

observada no grupo 1 foi clinicamente insignificante, pois foi uma alteração de 

0,43mm ocorrida em 7,2 anos e segundo AELBERS; DERMAUT1 (1996), as 

alterações que não excedem 1° ou 1mm possuem pouca significância clínica.  

Similarmente, a medida A-Nperp demonstrou retrusão maxilar no 

grupo 1, contudo de valor insignificante clinicamente (0,35mm) e protrusão 

maxilar de 2,4mm, no grupo 2. Diante disso, pode-se supor que a diferença 

observada na avaliação intergrupos ocorreu devido à pequena alteração 

maxilar no grupo 1 e protrusão maxilar expressiva no grupo 2.  

A explicação para essas diferenças pode ser encontrada quando se 

compara as alterações do tratamento nos dois grupos (Tabela 12). No grupo 2, 

provavelmente, a maior protrusão maxilar pós-tratamento decorreu da maior 

retrusão maxilar instituída pelo tratamento (não significante para SNA e 

significante para A-Nperp e Co-A). Por ter ocorrido maior alteração pelo 

tratamento, a alteração pós-tratamento também foi maior.  

O posicionamento do ponto A pode sofrer influência da alteração da 

inclinação dos incisivos superiores e no grupo 2, provavelmente o ponto A foi 

mais retruído durante o tratamento porque estes dentes foram menos 

lingualizados do que no grupo 1. Isso ocorreu porque no tratamento com 

extrações se realiza a aplicação de torque vestibular resistente ao arco 

retangular durante o fechamento dos espaços das extrações126 e também 

devido ao nivelamento  da curva de Spee ser realizado com arcos contínuos, 

que promovem intrusão associada à vestibularização dos dentes anteriores. 

No tratamento sem extração, grande parte do nivelamento da curva 

de Spee já é realizada durante a utilização dos aparelhos ortopédicos, que 

favorecem a extrusão dos dentes posteriores, ou de elásticos intermaxilares de 

Classe II, que ocasionam extrusão dos molares inferiores, necessitando de 

menor acentuação da curva.  

A protrusão maxilar pós-tratamento observada no grupo 2 concorda 

com os resultados de outros estudos10,75,170, porém a recidiva nesse estudo foi 

maior do que naqueles. Isto pode ter decorrido de diferenças metodológicas, 
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uma vez que os outros avaliaram a estabilidade do tratamento realizado com 

extrações de quatro pré-molares. No tratamento da Classe II com extrações de 

quatro pré-molares, a quantidade de retração instituída durante o tratamento 

pode ser menor do que no tratamento com duas extrações devido ao fato 

desse protocolo ser corriqueiramente empregado em casos de apinhamento 

superior e inferior. Sabe-se que quanto maior o apinhamento, menor o espaço 

da extração a ser fechado pela retração dos dentes anteriores e que quanto 

maior a alteração pelo tratamento, maior tende a ser a alteração pós-

tratamento10,230.  

MELSEN153 (1978), GLENN; SINCLAIR; ALEXANDER88 (1987) 

observaram que ocorre diminuição do SNA durante o tratamento com aparelho 

extrabucal devido à restrição do deslocamento anterior da maxila. Entretanto, a 

maxila exibe uma tendência de expressar seu desenvolvimento em sentido 

anterior no período pós-tratamento.  

ELMS et al.73 (1996) encontraram resultados concordantes com o 

desse estudo, visto que não encontraram alterações significantes na posição 

maxilar, no período pós-tratamento, em pacientes tratados sem extração. 

 

- Componente mandibular 

 

No período pós-tratamento não ocorreu diferença entre as medidas 

mandibulares dos grupos (Tabela 13), o que demonstra que o emprego de 

ambos os protocolos promove estabilidade das posições e dimensões 

mandibulares presentes ao término do tratamento.  

Enquanto alguns autores verificaram que os aparelhos ortopédicos 

promovem maior aumento do comprimento mandibular durante o 

tratamento64,79, outros constataram que eles apenas promovem protrusão 

mandibular, não interferem em seu comprimento e ocasionam menor 

crescimento na fase pós-tratamento112,134. Comparativamente aos pacientes 

tratados com extração, verificou-se, nesse estudo, que a utilização de 

aparelhos ortopédicos, por metade dos pacientes do grupo tratado sem 

extração não promoveu aumento do comprimento mandibular (Tabela 12). 
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- Relação maxilomandibular 

 

A relação maxilomandibular, quando avaliada pela medida ANB, 

apresentou alterações pós-tratamento significantemente diferentes entre os 

grupos. Durante o tratamento, a melhora da relação maxilomandibular foi 

semelhante nos grupos e ocorreu devido a uma associação de pequenos, 

porém cumulativos, efeitos dentoalveolares ao crescimento craniofacial5. 

Entretanto, houve maior alteração indesejada dessa relação no grupo 2, no 

período pós-tratamento, que já era esperada, visto que ocorreu maior protrusão 

maxilar nesse grupo e não houve diferença intergrupos do componente 

mandibular (Tabela 13)  

Quando se avalia o comportamento da relação maxilomandibular 

entre os grupos pela medida Wits, observam-se diferenças nas alterações do 

tratamento e no valor dessa medida no estágio de observação (Tabelas 11 e 

12, respectivamente). Essas diferenças podem ter decorrido de alterações no 

plano oclusal, que é utilizado como referência para essa medição, porém não 

podem ser explicadas precisamente, devido à necesidade de se realizar uma 

investigação mais específica. Entretanto, apesar de ocorrer essa diferença, ela 

não influenciou na estabilidade das correções das relações dentárias.  

 

- Padrão facial  

 

No período pós-tratamento, a mandíbula tendeu a rotacionar em 

sentido anterior mais acentuadamente no grupo tratado com extrações, 

conforme demonstrado pela diminuição do FMA. Entretanto, apenas esta 

medida dentre as três que ilustram o comportamento horizontal e vertical das 

bases ósseas apontou essa diferença (Tabela 13), devendo, portanto, ser 

considerada com cautela.  

A tendência de rotação posterior da mandíbula durante o tratamento 

com extração de dois pré-molares foi encontrada por LUECKE; JOHNSTON145 

(1992) em 30% dos pacientes e por MERAL et al.155 (2004) em 39% dos 

pacientes. Nesse estudo, apesar de essa rotação ocorrer, ela apresentou 

magnitude clinicamente insignificante.  Entretanto, como ocorreu rotação 
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posterior da mandíbula durante o tratamento, ela rotacionou anteriormente 

após a remoção dos aparelhos.  

No grupo tratado sem extração, praticamente não ocorreu alteração 

na posição mandibular durante e após o tratamento.  

 

- Componente dentoalveolar superior 

 

No período pós-tratamento ocorreu protrusão dos incisivos 

superiores no grupo 1 e retrusão no grupo 2, conforme ilustrado pela alteração 

da medida 1-ENAperp.  

Embora tenha ocorrido maior alteração no grupo 1 da medida 1-

ENAperp, a posição dos incisivos no estágio de observação era a mesma em 

ambos os grupos, o que indica que os incisivos dos pacientes dos dois grupos 

se encontravam igualmente posicionados (Tabela 11). Além disso, a 

quantidade de alteração que ocorreu no período pós-tratamento foi 

clinicamente insignificante devido à sua pequena magnitude (0,79mm de 

protrusão no grupo 1 em um tempo médio de 7,2 anos e de 0,58mm de 

retrusão no grupo 2 em 9,3 anos).  

De acordo com a literatura, geralmente há uma tendência de ocorrer 

alteração da posição dos incisivos em sentido anterior no período pós-

tratamento, no tratamento sem extrações10,26,192. Entretanto, apesar disso, 

observa-se que a posição desses dentes, instituída pelo tratamento, apresenta 

estabilidade satisfatória88,226.  

A tendência que os dentes apresentam de retornar às suas posições 

originais no período pós-tratamento decorre da necessidade de acomodação 

fisiológica em sua nova posição ou da maturação oclusal normal30,31,183. 

 

- Componente dentoalveolar inferior 

 

As medidas do componente dentoalveolar inferior não apresentaram 

diferenças intergrupos nos estágios T1, T2 e T3 e nem das alterações do 

tratamento. Contudo, no período pós-tratamento, as medidas 1-Pogperp, 1-

GoMe e 6-Pogperp apresentaram alterações diferentes nos grupos.  
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Quando se considera a medida 1-Pogperp, observa-se que houve, 

no período pós-tratamento, protrusão dos incisivos inferiores no grupo 1 e 

retrusão no grupo 2. Entretanto, é importante considerar a magnitude das 

alterações, pois estas foram pequenas com valores de -0,46mm e 0,86mm nos 

grupos 1 e 2, respectivamente, não apresentando significância clínica ainda 

mais quando se considera o tempo médio em que ocorreram. A diferença 

estatística apontada ocorreu provavelmente porque as alterações se deram em 

sentido contrário. No estágio de observação (T3), os valores de 1-Pogperp não 

demonstram diferença intergrupos na posição destes dentes ilustrando que, 

apesar das alterações ocorridas após a remoção dos aparelhos, estes dentes 

se encontram igualmente bem posicionados em ambos os grupos (Tabela 11).  

Quanto ao posicionamento vertical dos incisivos inferiores (1-GoMe), 

observa-se que durante o tratamento, no grupo 1, ocorreu menor 

desenvolvimento vertical (não significante) desses dentes, que exibiram maior 

extrusão no período pós-tratamento. Pode-se supor que essas alterações 

decorram da presença do recobrimento em acrílico da superfície 

incisovestibular destes dentes encontrado em alguns aparelhos ortopédicos e 

que evitam o seu desenvolvimento vertical e vestibularização, apesar destes 

aparelhos não terem sido utilizados metade dos pacientes desse grupo120,137. 

Já no grupo 2, ocorreu desenvolvimento vertical normal e 

praticamente não se observou alterações no período pós-tratamento (Tabela 

13). Os incisivos apresentam uma tendência natural de extruírem, e estas 

alterações devem ser interpretadas como uma compensação dentoalveolar ao 

crescimento normal192. 

Embora as alterações não fossem estatisticamente significantes, os 

molares inferiores mesializaram durante e após o tratamento no grupo 1, 

conforme a variação da medida 6-Pogperp. Esta mesialização foi superior à 

observada no grupo 2 durante o tratamento provavelmente devido à utilização 

de elásticos intermaxilares para Classe II, que promovem mesialização dos 

molares inferiores. Pode ter decorrido ainda do desgaste do acrílico oclusal 

póstero-superior realizado nos aparelhos ortopédicos que deixa os molares 

inferiores livres para irromperem e este irrompimento se dá em sentido anterior 

e superior5. Além disso, segundo JANSON et al.118 (2000), a protrusão dos 
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incisivos inferiores conseqüente à utilização de alguns aparelhos ortopédicos 

pode permitir uma mesialização significante dos molares inferiores. 

No grupo 2, ocorreu distalização não significante dos molares 

inferiores durante o tratamento e maior mesialização destes dentes em relação 

ao outro grupo no período pós-tratamento. Provavelmente, o nivelamento da 

curva de Spee com arco contínuo provavelmente promoveu a verticalização 

dos molares inferiores com movimento radicular para anterior associado à 

inclinação distal da coroa de mesma magnitude25,186,228. A distalização destes 

dentes ilustrada pela medida 6-Pogperp sofreu influência dessa inclinação, já 

que o ponto localizado no molar inferior para realização dessa medição é na 

mesial da coroa desse dente e a coroa inclinou para distal. Na fase pós-

tratamento, esses dentes tenderam a retornar à suas posições presentes no 

estágio pré-tratamento apresentando mesialização mais acentuada nesse 

grupo justamente por ele ter sofrido maior alteração pelo tratamento. 

Essas alterações decorrentes do nivelamento da curva de Spee pelo 

arco contínuo foram não significantes no grupo 1, pois a utilização dos 

aparelhos ortopédicos proporciona esse nivelamento tanto pela restrição do 

desenvolvimento dos dentes anteriores quanto pelo desenvolvimento dos 

dentes posteriores, restando pouca correção para ser feita com os arcos 

contínuos33,40,101. Além disso, esse grupo utilizou elásticos de Classe II 

posteriormente, o que pode ter mascarado esses efeitos. 

 
- Relações dentárias 

 

A sobressaliência e a sobremordida não apresentaram diferenças 

intergrupos significantes dos seus valores nos estágios pré-tratamento, pós-

tratamento e de observação e nem das alterações do tratamento e das 

alterações pós-tratamento. Isso mostra que ambos os protocolos de tratamento 

ocasionam correções semelhantes dessas relações dentárias com estabilidade 

similar a longo prazo.  

Como mencionado anteriormente, a relação molar era semelhante 

entre os grupos no estágio pré-tratamento (Tabela 9). Entretanto, quanto aos 

estágios pós-tratamento e de observação e à alteração pelo tratamento, 

observou-se uma diferença, que já era esperada, visto que os protocolos de 
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tratamento estudados diferiam exatamente quanto à correção dessa relação, 

pois enquanto o tratamento sem extração visava a estabelecer uma relação 

molar de Classe I, o com extração de dois pré-molares superiores objetivava a 

manutenção da relação molar de Classe II (Tabelas 10 a 12).  

Embora se pudesse esperar que no grupo 1 ocorresse maior 

alteração pós-tratamento dessa relação, pois a alteração pelo tratamento foi 

maior, isso não ocorreu, o que pode ter decorrido de adequada contenção das 

relações dentárias obtidas134,169. Dessa forma, a relação molar de Classe II, 

que foi mantida, apresentou estabilidade semelhante à relação molar de Classe 

I estabelecida pelo tratamento (Tabela 13).  

Pelo teste de correlação se constatou que, no grupo 1, quanto maior 

a correção da relação molar durante o tratamento, maior a tendência de ocorrer 

recidiva, entretanto, no grupo 2 essa correlação não foi encontrada, já que a 

relação molar não foi significantemente alterada pelo tratamento (Tabela 17). 

Diante disso, pode-se sugerir que, caso houvesse recidiva das relações 

dentárias corrigidas nos pacientes tratados com extração, essa recidiva não 

estaria relacionada à alteração da relação molar.  

Quanto à relação de caninos, obteve-se com o tratamento, com 

extrações de dois pré-molares, uma relação mais próxima de uma Classe I do 

que com o tratamento sem extração (Tabela 10) e a alteração do tratamento, 

nesse grupo, também foi significantemente maior (Tabela 12). Devido a isso, 

ocorreram maiores alterações no período pós-tratamento no grupo 2 (Tabelas 

13 e 16), embora, essa relação no estágio de obsevação tenha sido 

semelhante entre os grupos (Tabela 11). 

Pode-se especular que essa diferença intergrupos na alteração pós-

tratamento da relação de caninos tenha sido influenciada pela reabertura dos 

espaços das extrações, pois pela avaliação dos modelos, observou-se essa 

ocorrência em 16,66% dos pacientes51. A protrusão dos incisivos superiores, 

no período pós-tratamento, que também se apresentou maior no grupo tratado 

com extrações, pode estar relacionada à reabertura dos espaços e à alteração 

da relação de caninos. Contudo, seria necessária uma investigação mais 

específica para se avaliar a existência da relação entre a alteração pós-

tratamento da relação de caninos e a reabertura dos espaços das extrações, 



Discussão 
 

 
 

 

89 

mesmo porque, apesar de ocorrer alteração na relação de caninos, não 

ocorreu diferença na relação molar, o que pode ser atribuído à maior precisão 

da visualização dos molares nas telerradiografias do que a dos caninos. 

De todas as variáveis cefalométricas estudadas, verificou-se que 

apenas a estabilidade da sobressaliência apresentou uma correlação fraca, 

porém estatisticamente significante, com a estabilidade da relação de caninos, 

o que indica que quanto maior a alteração pós-tratamento da relação de 

caninos, maior tende a ser a recidiva da correção da sobressaliência e vice-

versa (Tabela 17).  

Para que não houvesse dúvidas de que o melhor posicionamento 

dos caninos no final do tratamento no grupo 2 teria influenciado na comparação 

da estabilidade, realizou-se a compatibilização dos grupos quanto ao valor da 

relação de caninos no estágio pós-tratamento e foi constatado que os valores 

continuaram semelhantes entre os grupos no estágio pré-tratamento e no de 

observação (Tabelas 18, 19 e 20, abaixo). As alterações do tratamento 

continuaram sendo diferentes (Tabela 21) e a alteração pós-tratamento passou 

a ser semelhante entre eles, o que permite que se afirme que a estabilidade 

dessa relação foi semelhante entre os grupos (Tabela 22). Além disso, os 

valores e as alterações das demais relações dentárias também não sofreram 

alteração, conforme ilustrado nas Tabelas 18 a 22. 

 

TABELA 18 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
dos valores das variáveis no estágio pré-tratamento (T1), após a compatibilização da relação 
de caninos no estágio pós-tratamento. 
 

 Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=17) 

Grupo 2 (Xp2PM) 
(n=16) 

 

 Média dp Média dp p 
T hor 8,86 2,89 7,63 2,04 0,16 
T vert  5,20 2,05 5,00 2,64 0,81 
Rel mol  3,68 0,65 3,59 0,57 0,68 
Rel can 3,55 1,29 4,50 1,55 0,06 
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TABELA 19 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
dos valores das variáveis no estágio pós-tratamento (T2), após a compatibilização da relação 
de caninos nesse mesmo estágio. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
TABELA 20 – Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos 
dos valores das variáveis no estágio de observação (T3), após a compatibilização da relação 
de caninos no estágio pós-tratamento. 
 

 Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=17) 

Grupo 2 (Xp2PM) 
(n=16) 

 

 Média dp Média dp p 
T hor 3,33 0,85 3,83 0,80 0,09 
T vert  3,32 1,34 3,21 0,73 0,76 
Rel mol -0,90 0,89 4,46 0,88 0,00 
Rel can  -0,77 1,35 -0,69 1,21 0,85 

 
 
TABELA 21 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos das 
alterações do tratamento, após a compatibilização da relação de caninos no estágio pós-
tratamento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TABELA 22 - Médias, desvios-padrão e resultado do teste t para a comparação intergrupos das 
alterações ocorridas no período pós-tratamento (T3-T2), após a compatibilização da relação de 
caninos no estágio pós-tratamento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=17) 

Grupo 2 (Xp2PM) 
(n=16) 

 

 Média dp Média dp p 
T hor 3,06 0,88 3,34 0,66 0,31 
T vert 2,26 1,29 1,97 0,99 0,47 
Rel mol -1,24 0,98 4,04 0,65 0,00 
Rel can -0,98 0,58 -1,50 0,92 0,06 

 Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=17) 

Grupo 2 (Xp2PM) 
(n=16) 

 

 Média dp Média dp p 
T hor -5,80 2,77 -4,29 2,02 0,08 
T vert -2,94 1,39 -3,03 2,66 0,90 
Rel mol -4,92 1,05 0,45 0,61 0,00 
Rel can -4,52 1,12 -6,00 1,85 0,01 

 Grupo 1 (Sem Xp) 
(n=17) 

Grupo 2 (Xp2PM 
(n=16)) 

 

 Média dp Média dp p 
T hor 0,26 0,80 0,49 0,93 0,46 
T vert 1,06 0,92 1,24 1,07 0,61 
Rel mol 0,34 0,89 0,42 0,95 0,80 
Rel can 0,21 1,41 0,81 1,39 0,22 
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A estabilidade das relações dentárias dos pacientes dessa amostra 

também foi avaliada em modelos por CAMARDELLA51, e ocorreu semelhança 

entre os resultados das avaliações oclusal e cefalométrica. Isso mostra que os 

valores do erro interexaminador, verificados nesse estudo, não interferiram nos 

resultados obtidos e que a estabilidade das relações dentárias corrigidas é 

semelhante entre os dois protocolos de tratamento avaliados.  

 

6.6 - CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 

 

Cada um dos protocolos para tratamento da Classe II avaliados por 

este estudo é indicado em situações específicas, que se relacionam 

diretamente ao sucesso do tratamento.  

No tratamento sem extração realizado com a utilização de aparelhos 

ortopédicos, é indispensável que a utilização do aparelho ocorra durante o pico 

do crescimento pubertário, a fim de que se maximizem os efeitos esqueléticos 

em detrimento dos dentários65,112. Similarmente, os aparelhos extrabucais, 

associados ou não aos aparelhos ortopédicos, também apresentam maiores 

alterações esqueléticas quando empregados nessa fase12,92. Todavia, algumas 

alterações dentárias benéficas podem ser obtidas quando há crescimento 

reduzido ou nulo. Já o emprego dos elásticos intermaxilares para Classe II 

permite a correção por meio de movimentações dentárias e, portanto, seus 

efeitos dependem em menor grau da idade do paciente163,221. Entretanto, o 

fator mais importante que se relaciona ao protocolo sem extração é a 

dependência que existe da colaboração do paciente em utilizar os aparelhos ou 

elásticos. A não ser que se empreguem os aparelhos ortopédicos mecânicos, 

os distalizadores intrabucais ou os mini-implantes, que são fixos, a colaboração 

fulgura como o pré-requisito fundamental para o sucesso da correção sem 

extração73,88,230..  

No tratamento com a extração de dois pré-molares superiores, 

minimiza-se exatamente o fator colaboração do paciente, haja vista que a 

relação molar não é corrigida e a correção das demais relações dentárias 

decorre da mecânica realizada pelo ortodontista no aparelho fixo. Essa é 
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também a principal vantagem desse protocolo de extrações em relação ao de 

extrações de quatro pré-molares110,113.  

Contudo, é fundamental ressaltar que esse tipo de tratamento é 

indicado apenas para os casos em que a discrepância presente no arco 

dentário inferior é mínima ou inexistente e, no primeiro caso, apesar de sua 

pequena magnitude, é necessário que se avalie a viabilidade de corrigi-la 

eficientemente sem extrações. Dessa forma, torna-se necessária a inclusão, no 

plano de tratamento, de procedimentos que permitam sua correção, como os 

desgastes interproximais ou a protrusão dos incisivos inferiores50. 

Considerando-se que o sucesso do tratamento depende da 

manutenção permanente das alterações realizadas, a estabilidade 

proporcionada pelos variados protocolos de tratamento existentes deve ser um 

fator decisivo durante a indicação de um tratamento em detrimento do outro2,93. 

Esse estudo demonstrou que ambos os protocolos de tratamento avaliados 

proporcionam estabilidade semelhante das relações dentárias, e isso auxilia o 

ortodontista durante a opção por um destes protocolos, uma vez que o deixa 

livre para decidir, considerando outros fatores que não a estabilidade. Diante 

disso, a decisão pelo plano de tratamento sem extração ou com a extração de 

dois pré-molares será baseada em fatores como a idade do paciente e o seu 

grau de motivação com o tratamento, a relação custo/benefício do tratamento, 

a facilidade técnica e a preferência do profissional.  

Havia dogmas a respeito do tratamento com extração de dois pré-

molares, pois se acreditava que as extrações ocasionavam desde problemas 

digestivos74 até desordens temporomandibulares39,172 40,70,202 e que a relação 

molar de Classe II mantida era instável91,144,147,175. Esse estudo colabora para a 

eliminação da idéia de que a relação molar mantida é instável, pois mostrou 

que a estabilidade dessa relação é semelhante à da Classe I obtida pelo 

tratamento.  

A estabilidade das relações dentárias são as mais importantes183, 

pois a recidiva se encontra explícita na avaliação clínica feita pelo cirurgião 

dentista ou pelos próprios pacientes, provocando a insatisfação desses em 

relação ao tratamento ortodôntico. Por esse mesmo motivo, a estabilidade das 

inclinações e angulações dentárias e do alinhamento dos dentes anteriores 
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também são importantes. As alterações pós-tratamento das características 

esqueléticas apresentam importância secundária, já que não são visíveis na 

avaliação clínica, mas também devem ser almejadas, porque suas alterações 

podem refletir em alterações nas posições dentárias.  

É importante destacar ainda a existência de grande variabilidade 

individual da estabilidade, uma vez que são inúmeros os fatores independentes 

do tratamento que se relacionam a ela, como o crescimento craniofacial, a 

colaboração do paciente durante a utilização da contenção, entre outros141.  

 

SUGESTÃO PARA FUTUROS TRABALHOS: 

• Comparar a estabilidade oclusal do tratamento da Classe II, com      

extração de dois e quatro pré-molares. 
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7- CONCLUSÕES: 
 
 
 
A hipótese nula de que não há diferença na estabilidade da correção 

das relações dentárias da má oclusão de Classe II quando o tratamento é 

realizado sem extração ou com extração de dois pré-molares superiores foi 

aceita. Concluiu-se também que as alterações das variáveis dentoalveolares e 

esqueléticas estudadas não influíram na estabilidade das relações dentárias. 
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ABSTRACT 

 

Class II malocclusion treatment stability of nonextraction and two-

maxillary premolar extraction protocols 

 

The purpose of this study was to compare the dental relationships 

stability of Class II malocclusion treatment with and without two-maxillary 

premolar extractions and the influence of dentoalveolar and skeletal 

cephalometric variables on the stability.  Two groups consisting of 30 patients 

each with matching characteristics were compared.  Lateral cephalograms were 

evaluated at the pretreatment, posttreatment and observation stages. The 

average posttreatment period was 8.2 years. Student's t test was used to 

compare the posttreatment period changes between the groups and the 

findings indicated that both groups presented similar changes of the overjet, 

overbite and molar relationship at the posttreatment period. Only the canine 

relationship showed greater posttreatment changes in the extraction group 

however, there were no intergroup significant differences in these variables at 

the observation stage. The cephalometric variables evaluated did not influence 

dental relationships stability.  

 

Keywords: Malocclusion, Angle Class II. Tooth Extraction. 

Cephalometry. 
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As Tabelas A-1 a A-10 apresentam os valores individuais de cada variável para cada paciente, do grupo 1.  
As variáveis com o sufixo "c-f "se referem às alterações pós-tratamento, pois c é de controle e f de final de tratamento e as variáveis com o sufixo "f-i" se 
referem às alterações do tratamento, pois f é de final de tratamento e i de início do tratamento.  
 
TABELA A-1
 Nome Grupo Gênero Classe II SNA i Co-A i A-Nper i SNB i Co-Gn i ANB i Wits i FMA i SN.GoGn 

i 
AFAI i 

1 A.S.S. 1 F 1 80,5 79,6 -1,8 76 99,1 4,5 5,5 27,3 33,2 53,5 

2 A.C.I. 1 F 1 81,5 92,8 1,3 75,5 112,5 6,1 4,2 34,4 42,1 69,9 

3 A.L.G 1 F 1 84,1 87,5 -0,3 77,4 99 6,7 5,7 23,3 26,7 51 

4 B.S 1 F 2 80,7 82,4 -1,4 76,3 105,8 4,3 2,2 22,5 29,1 58,3 

5 C.B 1 F 1 83,3 81,4 -3,3 77,9 96,9 5,5 4,1 24,1 25 50,8 

6 C.P 1 M 1 83,2 85,2 -2,3 75,4 102,5 7,8 5,7 37,2 37,6 62,2 

7 C.U 1 M 1 77,7 85,4 -2,3 75,5 109,5 2,2 3 21 28,7 65,2 

8 C.G.A 1 M 1 78,1 85,2 -2,4 70,8 99,7 7,3 6,5 31,8 38,9 63,2 

9 C.S. 1 F 1 79,6 84 -3,7 74,2 99,9 5,4 6 23,1 27,3 55,9 

10 D.M.O 1 F 1 78,1 80,7 -5,2 75,7 103,3 2,4 2,8 29,2 33,5 61,8 

11 D.M. 1 M 1 80,3 88,7 -2,6 72,4 100,4 8 11,3 18,1 23,6 53,7 

12 E.A.S. 1 F 2 78,7 79 -1,8 71,8 93,3 7 7,9 29,9 37,3 56,8 

13 E.M. 1 F 1 81,6 84,8 3,5 74,4 109,2 7,2 8,2 29,8 39,9 66,9 

14 E.S. 1 M 1 78,2 86,9 -2,2 71,1 109,5 7,2 6,9 32,9 40,8 67,3 

15 F.A. 1 M 1 89,9 91,3 -3,6 81,6 105,6 8,3 9,5 31,2 24,9 61,7 

16 G.G. 1 M 1 75 78,4 -5,1 73,2 95,8 1,8 1,1 29,1 36,2 59,9 

17 H.C. 1 M 2 81,2 81,9 -4 76,4 102,8 4,8 3,3 29,6 31,9 67,5 

18 J.A.C. 1 M 2 82,2 95,4 0,1 79,4 122,5 2,8 0 21,1 27,3 61,8 

18 J.D.A. 1 F 1 87,8 89,6 4,8 79,4 107,5 8,4 7,9 27,3 32,1 60,6 

20 L.B.P. 1 F 1 81,6 83 -2,6 75,9 99,8 5,7 5,7 24 28,3 52,8 

21 L.G.B. 1 M 1 81,9 84,7 0,2 75,1 100,4 6,8 5,5 23 29,9 54,8 

22 M.M.L. 1 M 1 85,5 91,7 4,7 77 107,6 8,4 7,4 24,3 31,3 62,8 

23 M.A.C. 1 M 1 80,4 82,8 -1,1 79,4 111,4 1 -0,5 26,5 33,1 62,5 

24 M.L.C. 1 F 1 79,4 90,7 -1,1 71,1 109 8,4 5,4 33,8 41,3 64,1 

25 N.C. 1 F 1 85,9 83 1,3 77,2 99,7 8,8 7,2 26,9 30,2 59,7 

26 N.G. 1 F 1 85,2 81,7 0,3 79,1 101,1 6,1 5 25,8 29,3 57,7 

27 P.G. 1 F 2 77,6 84,1 -3,6 70,1 99,3 7,5 7,8 38,1 44,4 61,1 

28 P.C. 1 F 1 84,1 80,9 1,1 76,5 98,8 7,6 6,6 23,6 27,9 59,6 

29 V.V 1 F 1 78,8 94,4 -0,8 77,6 119,5 1,2 2,8 18,3 27,2 63,8 

30 W.L. 1 M 1 83,7 89,1 6,6 75,3 107 8,4 7,4 19,4 30,2 65,2 



 

 

 

TABELA A-2 
 1.PP i 1-

ENAper i 
1-PP i 6-PP i 6-

ENAper i 
IMPA i 1-Pogper 

i 
1-GoMe i 6-Pogper 

i 
6-GoMe i T hor i T vert i Rel mol i Rel can i 

1 128,7 3,6 20,6 18,6 -25,8 87,4 -11,4 34,2 -30,4 23,2 10,3 4,1 4,1 3,4 

2 116,3 1,8 28,2 24,8 -27,6 93,8 -10 44,9 -31,5 31,3 6,3 3,7 3,2 1,2 

3 126,9 2,9 21,7 19,1 -26,2 103,3 -5,1 33,6 -26,9 25 8,8 6,1 3,9 5 

4 106 -2,9 25,4 21,2 -26,8 94,2 -8,2 35,9 -28,6 28,4 5,2 5 2,9 3,2 

5 113,6 -0,4 22,3 16,2 -28,3 104,2 -8,3 32,9 -32,1 24,8 6,8 5,9 4,3 2,9 

6 133,4 3,4 24,4 18,9 -30 94,4 -8,3 40 -30,4 28,3 10,5 4,7 2,8 2,7 

7 121,6 2,2 26,1 23 -25,8 97,9 -6,3 42 -30,6 32,5 5,7 3,2 4,1 3 

8 110,9 0,4 30,3 20 -28,4 91,2 -7,5 39,8 -26,8 28,4 10,8 8,6 4,6 6,6 

9 124 1,9 23,2 20,8 -27,6 108,1 -4,2 36,4 -25,9 27,7 8,1 5,3 3,3 2,7 

10 118,5 2 26,9 22,1 -27,8 82,8 -12,4 35,5 -30,7 25,4 9,9 3,6 1,7 2,4 

11 121,4 8,8 24,5 18,9 -25,3 100 -6,4 35,4 -27,5 25,4 14,9 9,3 3,9 6,1 

12 93,9 -4,3 26,2 22,3 -28,7 92,5 -7 35,8 -28,5 22,3 3,5 6,5 3,8 3 

13 117,6 0,5 28,5 24,5 -30,7 87,7 -11,1 40,2 -31,3 27,4 11,1 4,5 4 3,5 

14 107,8 -0,8 28,8 22 -29,1 90,3 -13,1 42,6 -33,9 29,8 7,1 6,6 3,4 4,5 

15 130 7,2 24,2 23,1 -25,1 100,4 -5,4 42,5 -28,3 30,2 9,8 6,7 5 3,1 

16 115 0,8 27,8 20,6 -26,8 100,3 -5,4 36,8 -28,1 25,9 5,1 3,5 2,8 0,9 

17 102,2 -3 30,4 23 -26,5 93,4 -7,8 39,5 -29,6 30,4 4,6 3,3 4,2 4,6 

18 101,1 -3,7 27,8 22,5 -29,2 85,6 -14,6 38,4 -35 29,3 5,2 7,1 1,7 4,4 

18 111,3 -1,8 27,1 21,5 -30,5 85,5 -14 36,1 -31,6 24,3 10,8 6,1 3,3 3,9 

20 120,6 0 25 18,4 -27,6 100,3 -7,3 31,9 -27,4 22,8 9,6 5,9 3,9 2,9 

21 124,3 0,5 23 18,5 -33,7 104,2 -5,1 35,9 -32,3 26,3 8,5 6 3,6 3,2 

22 125,9 5,7 27,4 22,6 -30,2 100,3 -5,5 38,2 -31,4 26,6 11,1 3,6 4 4 

23 117,3 -0,4 27,7 23,3 -28,6 84,4 -12,9 34,6 -34,6 24,3 6,4 2 1,9 1,7 

24 112,8 -2,8 26,4 20,6 -31,1 100,2 -8,2 37,7 -30 28,8 6,4 2,5 3,5 2 

25 111,1 -1,3 25,9 20,9 -28,6 104 -4,1 38,4 -27,7 28,2 5,5 5,6 4,4 3,4 

26 109,9 -5,2 23,9 18,1 -32,2 91,6 -9 35,4 -33 25,1 4,6 3,8 3,1 2 

27 99,4 -2,2 27,4 21,4 -25,6 82,8 -12,6 38,9 -29,1 25,2 6,4 7,9 4,3 3,1 

28 120,5 2,2 26,1 19,2 -29,7 92,7 -7,1 38,1 -29,1 28,5 12,1 6,7 3,7 4,5 

29 117,3 -1,1 26,2 24 -29,7 89,1 -11,3 37,5 -35,6 28 5,8 1,3 3,4 3,7 

30 125,8 2,7 29,4 21,9 -31,9 99,4 -5,6 41,7 -29,3 31,5 13,6 6,5 4,1 4,8 

 



 

 

 

TABELA A-3 
 SNA f Co-A f A-Nper f SNB f Co-Gn f ANB f Wits f FMA f SN.GoGn 

f 
AFAI f 1.PP f 1-

ENAper f 
1-PP f 6-PP f 

1 77,1 81,1 -3,2 76,1 104,9 1,1 0 27,4 34,3 55,2 118,2 -1,6 21,5 21 

2 80 90,5 -0,3 75,1 114 4,9 4,6 35,9 42,1 71 123,6 2,4 26,4 25,3 

3 83,9 89,1 -2,2 79,7 106 4,2 0,3 24,7 26 55,2 117 -0,9 23 18,6 

4 82,1 84,5 1,4 74,6 107,3 7,5 3,5 24,7 32,1 64,1 106,3 -3,6 27,1 22,5 

5 81,4 84,2 -4,2 79,3 107,3 2,1 2,3 22 24,6 55 121,9 -0,3 23 20,3 

6 78,9 82,5 -5,8 73,2 102,3 5,8 2,4 39,4 40,8 67,3 102,4 -5,3 27,9 20,4 

7 78 86,2 -1,5 77,1 115,3 0,8 -0,4 19 26,4 72,3 119,4 1,9 30,3 25,9 

8 81,3 90,6 -3,1 75,7 114,8 5,7 1,6 36,4 38 79,1 96,5 -7,3 34,4 25 

9 79,8 82,9 -3,2 75,3 104,2 4,6 4,6 23,2 26,3 62 116,3 -1 25,6 24,4 

10 77 82,1 -5,9 75,4 108,6 1,7 -0,3 29,4 33,4 68,4 105,2 -6,8 30,1 23,7 

11 75,6 89,4 -6,1 75,4 114,7 0,1 0,7 14,8 20 59,7 114,6 -4,2 25,4 20,2 

12 79,3 80,8 -3,4 75,4 101 3,9 2,8 28,8 33,8 58,9 109,6 -2,2 25,7 23,2 

13 78,8 84,2 -0,1 73,7 111,6 5,1 1,2 30,7 39,3 68 98,6 -4,7 31,5 25 

14 76 87,7 0,7 71 114,8 5 5,2 26,1 37,8 70,8 107,3 -9,7 28,4 24 

15 85,9 89,1 -7,2 83,6 111,8 2,4 1,2 26,8 20,4 63,7 119,7 1,1 26 22,9 

16 76,8 81,8 -5,1 73 99,9 3,8 1,1 29,7 35 63,4 106,7 -4,3 29,3 19,4 

17 80,7 86,7 -2,9 78,1 114,6 2,6 2,9 28,7 31,2 76,4 113 -1,6 31,6 26,8 

18 80 93,8 0,1 77,2 122,6 2,7 0,2 19,8 28,4 65,8 112,9 -4,4 27,6 25,1 

18 86,2 89,4 3,9 79,1 109,5 7,1 4,9 27,6 32,4 62,9 105 -4,9 29 22,6 

20 77,8 81,4 -4,7 76 105,3 1,8 0,1 24,4 29,5 57,7 109,2 -4,2 26,9 20,4 

21 82,1 90,7 -0,8 76,5 108,3 5,6 2,5 23 27,9 60,6 115,9 -0,7 25,6 20,8 

22 82,9 94,6 2,8 77,4 117 5,6 0,5 26,3 34,3 69,1 109,1 -2,9 29,7 24,2 

23 75,9 84,7 -2,7 78,2 120,4 -2,3 -0,1 25,1 33,9 68,1 125,7 -0,2 27,2 29 

24 77,9 90,1 -1,4 70 109,6 7,9 2,6 35,9 44,5 68,8 107,1 -6,7 28,8 21,8 

25 84,9 84,3 3 77,4 102,3 7,5 3,8 24,4 29,8 62,1 108 -4,8 25,7 20,8 

26 83,1 86,4 -1,1 81 113,5 2,1 1,4 21,1 24,6 60,9 110,4 -6,7 23,3 20 

27 77,1 83 -5,6 72,8 104,6 4,3 3,1 39 42,8 67,3 109,3 -0,5 28,9 23,4 

28 81,4 83,5 -0,1 76,2 108 5,2 2,7 26,5 31,7 66,8 109 -3,1 27,4 22,9 

29 79,2 93,8 1,6 78,5 121,6 0,7 0,3 17 27,6 65,9 115,1 -2,5 27,9 25,5 

30 82,3 92,1 1,2 78,7 120,5 3,6 1,1 19,9 27,4 70,7 112 -1,3 31,1 24,8 

 



 

 

 

TABELA A-4 
 6-

ENAper f 
IMPA f 1-Pogper 

f 
1-GoMe 

f 
6-Pogper 

f 
6-GoMe 

f 
T hor f T vert f Rel mol f Rel can f 

1 -26,9 85,1 -11,3 32,8 -30,7 24,1 2,3 0,9 -0,5 0,5 

2 -27,9 93,7 -8 45,4 -30,3 30,9 2,8 0,6 -0,2 -2,4 

3 -28,1 108,7 -3 34,3 -25,2 28,8 3 2,6 -0,4 -0,4 

4 -31,1 97,1 -8,6 38,4 -30,4 32,2 3,7 3,1 -0,4 0,6 

5 -27,9 99,9 -9,1 34 -30,1 26 3,7 3,2 -1,3 -1,1 

6 -30,1 85 -11,1 40,4 -29,4 30,2 3,8 3,7 0,2 0 

7 -26 99,7 -9,6 43,5 -31,4 36,9 4 1,4 -1,1 0,1 

8 -29,8 95,5 -8,7 48 -27,5 38,4 3,2 3,7 1,1 0,6 

9 -29,9 107 -3,2 38,2 -26,4 30,6 2,4 2,2 -1,1 -0,9 

10 -31 86,1 -15,9 37,1 -34,8 29,4 3,6 2 -0,3 1,6 

11 -31,4 103,4 -7,2 37,1 -28,4 31,6 4,2 4,2 -1,7 -0,3 

12 -30,7 95,6 -7,3 35,3 -28,2 25,4 3,4 3,5 -1,1 -0,3 

13 -31,8 88,5 -10,8 37,2 -30,9 28,2 3 3 -1,5 -0,8 

14 -33,7 86,6 -13,9 41,4 -32,2 32 2,8 3 -0,6 -0,4 

15 -29,7 106,2 -3,9 40,5 -28,8 32,3 2,7 2,6 -1,1 -0,7 

16 -31,7 105,8 -3,5 36,7 -26,6 28 2,8 2,6 0,1 -0,1 

17 -32,4 91,1 -11,8 46,4 -33,6 34,3 3,7 2,9 -2,2 -0,6 

18 -30,2 96,4 -14,7 37,4 -34,6 32,4 3,1 1,6 -1,5 0,4 

18 -31,9 94,7 -9,5 35,8 -30,9 25,5 3,1 3,2 -0,2 -1,1 

20 -29,4 93,5 -9,4 32,9 -29 25,8 4,7 3,7 0,2 -1,7 

21 -32,7 114,3 -4,4 36,1 -26,5 30 4,1 1,6 -3,1 -1,9 

22 -34 95,9 -6,3 40,2 -30,3 32,5 4,1 2,1 -0,8 0,4 

23 -31 89,4 -14,1 37,6 -37,2 24 0,9 -0,9 -3 -0,7 

24 -32 99,3 -5 39,5 -25,1 32,1 2,7 1,4 -0,1 -0,4 

25 -30,2 106,4 -2,6 36,5 -23,8 30,3 2,1 0,8 -0,8 -0,2 

26 -32,2 89,4 -12,5 36,8 -32,6 29,2 2,1 1,7 -1,5 0,8 

27 -25,6 94,9 -10 40,3 -28,9 28,3 3,9 2,6 1,5 0,5 

28 -31 100,7 -4,1 40,4 -27 32,2 2,3 1,8 -1,5 -0,7 

29 -28,5 93,3 -10,5 37,9 -30,4 30,9 2,6 0,6 -2,1 -1,2 

30 -27,3 103 -6,7 42,7 -27,8 36 3,4 2,7 -1,2 -1,3 

 



 

 

 

TABELA A-5 
 SNA c Co-A c A-Nper c SNB c Co-Gn c ANB c Wits c FMA c SN.GoGn 

c 
AFAI c 1.PP c 1-

ENAper 
c 

1-PP c 6-PP c 

1 79 88,1 -1,8 77,6 114,4 1,4 0,7 23,3 31 57,1 115,2 0,6 24,4 22,1 

2 81,3 91,8 0,9 75,6 114,9 5,6 4,7 36,4 42,5 73 116,9 2 29,7 26,2 

3 86,6 89,9 -0,4 82,8 108,8 3,8 0,9 19 19,7 55,3 111,9 -0,2 23,9 19,1 

4 78 84,7 -1,9 71,8 108,1 6,2 2,9 27,7 35,8 67,2 100,3 -4,2 27,8 22,6 

5 81,9 86,4 -2,9 78,9 108,3 3 4 19,6 22,9 54,4 113,8 -2,6 22,7 20,1 

6 79 88,6 -4,7 72,7 112,6 6,3 3,8 37,4 40,6 74,2 104,5 -1 29,9 23,5 

7 79,1 88 0,4 77,5 119,1 1,6 0,2 17,7 27,1 75 121,8 1,6 29,8 27 

8 81,5 92,2 -2,1 75,9 114,6 5,6 1,6 31,5 33,1 77,8 103,6 -3,8 33,7 24,6 

9 78,1 84,5 -4 74,3 107,9 3,9 4,1 23,7 28,4 62,6 116 1,1 26,5 24,7 

10 79,5 83,5 -4,2 77,2 111,6 2,3 2,7 27,9 31,2 68,7 104,4 -3 30,2 24,4 

11 75,7 92,3 -5,8 73,3 116,7 2,4 2,6 12,1 18,4 60,3 105,5 -7,7 25,6 19,7 

12 79,5 84,1 -1,4 75,3 106,1 4,2 3,9 26,4 32,7 60,8 98 -4,9 27,1 24 

13 79,7 86,2 0,3 74,2 115,4 5,5 1,3 30,7 39,4 68,5 106,1 -3,6 32 24,9 

14 75,1 87,6 -0,5 71,1 114,6 4 4,2 25,9 37,7 71,2 102,5 -10,2 29,4 24,8 

15 87 88,6 -10,4 85,6 112,2 1,4 1 29,1 17,3 66,2 121,9 4 27,1 23,6 

16 79,5 86,3 -4,5 77,4 112,5 2,1 1,6 26,3 30,1 67,7 114,2 -0,2 28,7 23,7 

17 82,8 88,6 -6,6 81,4 118,7 1,5 2,9 29,3 27,7 76 118,3 1,8 30,2 29,2 

18 79 97 -1 77,4 124,9 1,6 0,6 20 27 68,5 112 -4,6 29,5 26,2 

18 85,5 89,1 -0,3 79,4 112,3 6,1 2,7 32,8 33,8 64,6 101,1 -5,3 28,6 21,4 

20 79,4 83,8 -3,2 76,3 107,1 3,1 1,8 21,5 26,6 57,5 108 -2,7 27,5 20,3 

21 81,5 90,4 -1,2 78,3 111,2 3,2 1,6 20,4 26 57,4 127,6 1 23,6 21,4 

22 85,7 95,2 2,8 81 119,5 4,7 0,5 22,2 27 70 111,3 -4,7 30,5 25,3 

23 76,7 86,3 -4,1 78,2 123,5 -1,6 -0,5 25 32,1 68,4 124,2 3,9 27,7 27,8 

24 77,4 93,6 -1,9 70 111,9 7,4 3,3 34,7 43,3 69,3 103,1 -6,1 29,3 21,8 

25 84,8 82,7 0,3 78,1 100,7 6,7 3 26,1 28,2 60,3 110,7 -2,5 26,3 20,3 

26 82,5 84,6 -1,8 81,9 112,8 0,6 0,6 20,3 24 61,4 106,9 -6 24,6 21,6 

27 76,2 82,5 -6,4 72,1 103,4 4,1 2,1 41,8 45,6 68,9 101 -4,1 29,9 23,8 

28 80,8 83 0 75,9 107,7 4,9 1,8 24,3 31,2 66,2 106,5 -3,5 27,6 23 

29 78,6 96,3 -3,7 77,9 123,4 0,8 1,5 20,4 26 67,4 112 -3,8 28,9 25,9 

30 84,8 96,1 3,8 78,8 121,8 6 1,6 20,7 27,2 70,3 109,7 1,4 31,3 24 

 



 

 

 

TABELA A-6 
 6-

ENAper 
c 

IMPA c 1-Pogper 
c 

1-GoMe 
c 

6-Pogper 
c 

6-GoMe 
c 

T hor c T vert c Rel mol 
c 

Rel can 
c 

1 -26,8 98,1 -11,3 35,1 -32 25,5 3,5 3,9 -0,4 0,6 

2 -26,6 92,8 -10,5 47,4 -31 32,6 3,4 3,6 0,7 -2,7 

3 -25,5 109,5 -3,7 35,4 -23,2 30,2 2,6 4,1 -1,8 -1,3 

4 -28,8 97,5 -8,2 41,2 -27,7 34,6 3,5 3,3 -0,3 2 

5 -28,8 92 -11 34,5 -29,9 26,5 5 4,7 -0,8 1,8 

6 -27,6 96,8 -13,4 47,1 -30,2 36,5 4,1 5 0,5 1,6 

7 -25,6 102,1 -7,7 45,4 -30,2 39,4 2,3 0 -1,5 -0,9 

8 -28 94,8 -7,3 49,1 -24,8 40,6 5,8 5,6 1,1 3,4 

9 -28 104,6 -4,6 39,3 -25,9 31,1 3,8 3,5 -0,8 -1,7 

10 -26,7 91,4 -13,5 39,7 -31,1 30,2 3,7 3,4 -0,3 0 

11 -32,7 103,5 -8,4 37,6 -29 33,9 3,7 4,7 -0,8 -1,5 

12 -30 92 -7,6 36,1 -27,1 26,3 2 3,8 -1 -1 

13 -30,5 89,7 -11,2 39,1 -31,5 29,3 3,5 4,3 -0,7 0,6 

14 -32,7 85,9 -15,7 41,6 -32,3 32,3 2,8 4 -0,5 0,1 

15 -25,6 101,8 -5,9 43,7 -27,4 35,5 4,2 4,3 -1,1 0,7 

16 -28,1 104,1 -4,8 41,4 -26,2 32,6 3 1,5 -1,5 0,1 

17 -26,9 96,4 -11,3 46,5 -32,3 35,7 2,4 1,5 -2,2 -1,4 

18 -30,6 92,9 -15 39,5 -34,4 32,5 3,8 3,2 -1,1 0,9 

18 -34 93,2 -11,4 37,3 -34,9 25,6 2,9 3,4 0,7 -1,5 

20 -28,5 102,4 -8,4 33,8 -29,2 27 4 4,6 -0,2 0,9 

21 -29,1 107,6 -4,6 36 -28,5 29,3 4 2,7 -0,2 -1,1 

22 -34,3 96,1 -6,2 42,1 -30,2 34,4 3,5 3,9 -0,9 -1,5 

23 -26,2 92 -14,5 39 -37,3 27,6 1,9 0,2 -2,4 -3,2 

24 -31,5 95,4 -6,3 41,2 -26 33,8 3,2 3,3 -0,6 0,2 

25 -27,5 106,3 -3,3 36,3 -23,3 30,1 2,9 2,4 -0,5 0,8 

26 -30,9 86,5 -13,6 37 -32,5 29 2,8 2,8 -1,6 0,8 

27 -26,9 94,9 -9,6 40,2 -27,5 28,4 2,5 2,2 1,4 0,3 

28 -30 102,1 -5,9 40,2 -27,4 33,4 2,4 2,1 -1,7 -1 

29 -30,7 94,8 -8,1 38,6 -29,2 30,8 2,4 1,2 -1,7 -1,9 

30 -25,5 107 -7,4 43,4 -28,4 37,7 4,4 4,2 -1,2 -0,1 

 



 

 

 

TABELA A-7 
 SNA c-f Co-A c-f A-Nper 

c-f 
SNB c-f Co-Gn c-

f 
ANB c-f Wits c-f FMA c-f SN.GoGn 

c-f 
AFAI c-f 1-PP c-f 1-

ENAper 
c-f 

1-PP c-f 6-PP c-f 

1 1,9 7 1,4 1,5 9,5 0,3 0,7 -4,1 -3,3 1,9 -3 2,2 2,9 1,1 

2 1,3 1,3 1,2 0,5 0,9 0,7 0,1 0,5 0,4 2 -6,7 -0,4 3,3 0,9 

3 2,7 0,8 1,8 3,1 2,8 -0,4 0,6 -5,7 -6,3 0,1 -5,1 0,7 0,9 0,5 

4 -4,1 0,2 -3,3 -2,8 0,8 -1,3 -0,6 3 3,7 3,1 -6 -0,6 0,7 0,1 

5 0,5 2,2 1,3 -0,4 1 0,9 1,7 -2,4 -1,7 -0,6 -8,1 -2,3 -0,3 -0,2 

6 0,1 6,1 1,1 -0,5 10,3 0,5 1,4 -2 -0,2 6,9 2,1 4,3 2 3,1 

7 1,1 1,8 1,9 0,4 3,8 0,8 0,6 -1,3 0,7 2,7 2,4 -0,3 -0,5 1,1 

8 0,2 1,6 1 0,2 -0,2 -0,1 0 -4,9 -4,9 -1,3 7,1 3,5 -0,7 -0,4 

9 -1,7 1,6 -0,8 -1 3,7 -0,7 -0,5 0,5 2,1 0,6 -0,3 2,1 0,9 0,3 

10 2,5 1,4 1,7 1,8 3 0,6 3 -1,5 -2,2 0,3 -0,8 3,8 0,1 0,7 

11 0,1 2,9 0,3 -2,1 2 2,3 1,9 -2,7 -1,6 0,6 -9,1 -3,5 0,2 -0,5 

12 0,2 3,3 2 -0,1 5,1 0,3 1,1 -2,4 -1,1 1,9 -11,6 -2,7 1,4 0,8 

13 0,9 2 0,4 0,5 3,8 0,4 0,1 0 0,1 0,5 7,5 1,1 0,5 -0,1 

14 -0,9 -0,1 -1,2 0,1 -0,2 -1 -1 -0,2 -0,1 0,4 -4,8 -0,5 1 0,8 

15 1,1 -0,5 -3,2 2 0,4 -1 -0,2 2,3 -3,1 2,5 2,2 2,9 1,1 0,7 

16 2,7 4,5 0,6 4,4 12,6 -1,7 0,5 -3,4 -4,9 4,3 7,5 4,1 -0,6 4,3 

17 2,1 1,9 -3,7 3,3 4,1 -1,1 0 0,6 -3,5 -0,4 5,3 3,4 -1,4 2,4 

18 -1 3,2 -1,1 0,2 2,3 -1,1 0,4 0,2 -1,4 2,7 -0,9 -0,2 1,9 1,1 

18 -0,7 -0,3 -4,2 0,3 2,8 -1 -2,2 5,2 1,4 1,7 -3,9 -0,4 -0,4 -1,2 

20 1,6 2,4 1,5 0,3 1,8 1,3 1,7 -2,9 -2,9 -0,2 -1,2 1,5 0,6 -0,1 

21 -0,6 -0,3 -0,4 1,8 2,9 -2,4 -0,9 -2,6 -1,9 -3,2 11,7 1,7 -2 0,6 

22 2,8 0,6 0 3,6 2,5 -0,9 0 -4,1 -7,3 0,9 2,2 -1,8 0,8 1,1 

23 0,8 1,6 -1,4 0 3,1 0,7 -0,4 -0,1 -1,8 0,3 -1,5 4,1 0,5 -1,2 

24 -0,5 3,5 -0,5 0 2,3 -0,5 0,7 -1,2 -1,2 0,5 -4 0,6 0,5 0 

25 -0,1 -1,6 -2,7 0,7 -1,6 -0,8 -0,8 1,7 -1,6 -1,8 2,7 2,3 0,6 -0,5 

26 -0,6 -1,8 -0,7 0,9 -0,7 -1,5 -0,8 -0,8 -0,6 0,5 -3,5 0,7 1,3 1,6 

27 -0,9 -0,5 -0,8 -0,7 -1,2 -0,2 -1 2,8 2,8 1,6 -8,3 -3,6 1 0,4 

28 -0,6 -0,5 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,9 -2,2 -0,5 -0,6 -2,5 -0,4 0,2 0,1 

29 -0,6 2,5 -5,3 -0,6 1,8 0,1 1,2 3,4 -1,6 1,5 -3,1 -1,3 1 0,4 

30 2,5 4 2,6 0,1 1,3 2,4 0,5 0,8 -0,2 -0,4 -2,3 2,7 0,2 -0,8 

 



 

 

 

TABELA A-8 
 6-

ENAper 
c-f 

IMPA c-f 1-Pogper 
c-f 

1-GoMe 
c-f 

6-Pogper 
c-f 

6-GoMe 
c-f 

T hor c-f T vert c-f Rel mol 
c-f 

Rel can 
c-f 

1 0,1 13 0 2,3 -1,3 1,4 1,2 3 0,1 0,1 

2 1,3 -0,9 -2,5 2 -0,7 1,7 0,6 3 0,9 -0,3 

3 2,6 0,8 -0,7 1,1 2 1,4 -0,4 1,5 -1,4 -0,9 

4 2,3 0,4 0,4 2,8 2,7 2,4 -0,2 0,2 0,1 1,4 

5 -0,9 -7,9 -1,9 0,5 0,2 0,5 1,3 1,5 0,5 2,9 

6 2,5 11,8 -2,3 6,7 -0,8 6,3 0,3 1,3 0,3 1,6 

7 0,4 2,4 1,9 1,9 1,2 2,5 -1,7 -1,4 -0,4 -1 

8 1,8 -0,7 1,4 1,1 2,7 2,2 2,6 1,9 0 2,8 

9 1,9 -2,4 -1,4 1,1 0,5 0,5 1,4 1,3 0,3 -0,8 

10 4,3 5,3 2,4 2,6 3,7 0,8 0,1 1,4 0 -1,6 

11 -1,3 0,1 -1,2 0,5 -0,6 2,3 -0,5 0,5 0,9 -1,2 

12 0,7 -3,6 -0,3 0,8 1,1 0,9 -1,4 0,3 0,1 -0,7 

13 1,3 1,2 -0,4 1,9 -0,6 1,1 0,5 1,3 0,8 1,4 

14 1 -0,7 -1,8 0,2 -0,1 0,3 0 1 0,1 0,5 

15 4,1 -4,4 -2 3,2 1,4 3,2 1,5 1,7 0 1,4 

16 3,6 -1,7 -1,3 4,7 0,4 4,6 0,2 -1,1 -1,6 0,2 

17 5,5 5,3 0,5 0,1 1,3 1,4 -1,3 -1,4 0 -0,8 

18 -0,4 -3,5 -0,3 2,1 0,2 0,1 0,7 1,6 0,4 0,5 

18 -2,1 -1,5 -1,9 1,5 -4 0,1 -0,2 0,2 0,9 -0,4 

20 0,9 8,9 1 0,9 -0,2 1,2 -0,7 0,9 -0,4 2,6 

21 3,6 -6,7 -0,2 -0,1 -2 -0,7 -0,1 1,1 2,9 0,8 

22 -0,3 0,2 0,1 1,9 0,1 1,9 -0,6 1,8 -0,1 -1,9 

23 4,8 2,6 -0,4 1,4 -0,1 3,6 1 1,1 0,6 -2,5 

24 0,5 -3,9 -1,3 1,7 -0,9 1,7 0,5 1,9 -0,5 0,6 

25 2,7 -0,1 -0,7 -0,2 0,5 -0,2 0,8 1,6 0,3 1 

26 1,3 -2,9 -1,1 0,2 0,1 -0,2 0,7 1,1 -0,1 0 

27 -1,3 0 0,4 -0,1 1,4 0,1 -1,4 -0,4 -0,1 -0,2 

28 1 1,4 -1,8 -0,2 -0,4 1,2 0,1 0,3 -0,2 -0,3 

29 -2,2 1,5 2,4 0,7 1,2 -0,1 -0,2 0,6 0,4 -0,7 

30 1,8 4 -0,7 0,7 -0,6 1,7 1 1,5 0 1,2 

 



 

 

 

TABELA A-9 
 SNA f-i Co-A f-i A-Nper f-

i 
SNB f-i Co-Gn f-i ANB f-i Wits f-i FMA f-i SN.GoGn 

f-i 
AFAI f-i 1-PP f-i 1-

ENAper 
f-i 

1-PP f-i 6-PP f-i 

1 -3,4 1,5 -1,4 0,1 5,8 -3,4 -5,5 0,1 1,1 1,7 -10,5 -5,2 0,9 2,4 

2 -1,5 -2,3 -1,6 -0,4 1,5 -1,2 0,4 1,5 0 1,1 7,3 0,6 -1,8 0,5 

3 -0,2 1,6 -1,9 2,3 7 -2,5 -5,4 1,4 -0,7 4,2 -9,9 -3,8 1,3 -0,5 

4 1,4 2,1 2,8 -1,7 1,5 3,2 1,3 2,2 3 5,8 0,3 -0,7 1,7 1,3 

5 -1,9 2,8 -0,9 1,4 10,4 -3,4 -1,8 -2,1 -0,4 4,2 8,3 0,1 0,7 4,1 

6 -4,3 -2,7 -3,5 -2,2 -0,2 -2 -3,3 2,2 3,2 5,1 -31 -8,7 3,5 1,5 

7 0,3 0,8 0,8 1,6 5,8 -1,4 -3,4 -2 -2,3 7,1 -2,2 -0,3 4,2 2,9 

8 3,2 5,4 -0,7 4,9 15,1 -1,6 -4,9 4,6 -0,9 15,9 -14,4 -7,7 4,1 5 

9 0,2 -1,1 0,5 1,1 4,3 -0,8 -1,4 0,1 -1 6,1 -7,7 -2,9 2,4 3,6 

10 -1,1 1,4 -0,7 -0,3 5,3 -0,7 -3,1 0,2 -0,1 6,6 -13,3 -8,8 3,2 1,6 

11 -4,7 0,7 -3,5 3 14,3 -7,9 -10,6 -3,3 -3,6 6 -6,8 -13 0,9 1,3 

12 0,6 1,8 -1,6 3,6 7,7 -3,1 -5,1 -1,1 -3,5 2,1 15,7 2,1 -0,5 0,9 

13 -2,8 -0,6 -3,6 -0,7 2,4 -2,1 -7 0,9 -0,6 1,1 -19 -5,2 3 0,5 

14 -2,2 0,8 2,9 -0,1 5,3 -2,2 -1,7 -6,8 -3 3,5 -0,5 -8,9 -0,4 2 

15 -4 -2,2 -3,6 2 6,2 -5,9 -8,3 -4,4 -4,5 2 -10,3 -6,1 1,8 -0,2 

16 1,8 3,4 0 -0,2 4,1 2 0 0,6 -1,2 3,5 -8,3 -5,1 1,5 -1,2 

17 -0,5 4,8 1,1 1,7 11,8 -2,2 -0,4 -0,9 -0,7 8,9 10,8 1,4 1,2 3,8 

18 -2,2 -1,6 0 -2,2 0,1 -0,1 0,2 -1,3 1,1 4 11,8 -0,7 -0,2 2,6 

18 -1,6 -0,2 -0,9 -0,3 2 -1,3 -3 0,3 0,3 2,3 -6,3 -3,1 1,9 1,1 

20 -3,8 -1,6 -2,1 0,1 5,5 -3,9 -5,6 0,4 1,2 4,9 -11,4 -4,2 1,9 2 

21 0,2 6 -1 1,4 7,9 -1,2 -3 0 -2 5,8 -8,4 -1,2 2,6 2,3 

22 -2,6 2,9 -1,9 0,4 9,4 -2,8 -6,9 2 3 6,3 -16,8 -8,6 2,3 1,6 

23 -4,5 1,9 -1,6 -1,2 9 -3,3 0,4 -1,4 0,8 5,6 8,4 0,2 -0,5 5,7 

24 -1,5 -0,6 -0,3 -1,1 0,6 -0,5 -2,8 2,1 3,2 4,7 -5,7 -3,9 2,4 1,2 

25 -1 1,3 1,7 0,2 2,6 -1,3 -3,4 -2,5 -0,4 2,4 -3,1 -3,5 -0,2 -0,1 

26 -2,1 4,7 -1,4 1,9 12,4 -4 -3,6 -4,7 -4,7 3,2 0,5 -1,5 -0,6 1,9 

27 -0,5 -1,1 -2 2,7 5,3 -3,2 -4,7 0,9 -1,6 6,2 9,9 1,7 1,5 2 

28 -2,7 2,6 -1,2 -0,3 9,2 -2,4 -3,9 2,9 3,8 7,2 -11,5 -5,3 1,3 3,7 

29 0,4 -0,6 2,4 0,9 2,1 -0,5 -2,5 -1,3 0,4 2,1 -2,2 -1,4 1,7 1,5 

30 -1,4 3 -5,4 3,4 13,5 -4,8 -6,3 0,5 -2,8 5,5 -13,8 -4 1,7 2,9 

 



 

 

 

TABELA A-10 
 6-

ENAper 
f-i 

IMPA f-i 1-Pogper 
f-i 

1-GoMe 
f-i 

6-Pogper 
f-i 

6-GoMe 
f-i 

T hor f-i T vert f-i Rel mol 
f-i 

Rel can 
f-i 

1 -1,1 -2,3 0,1 -1,4 -0,3 0,9 -8 -3,2 -4,6 -2,9 

2 -0,3 -0,1 2 0,5 1,2 -0,4 -3,5 -3,1 -3,4 -3,6 

3 -1,9 5,4 2,1 0,7 1,7 3,8 -5,8 -3,5 -4,3 -5,4 

4 -4,3 2,9 -0,4 2,5 -1,8 3,8 -1,5 -1,9 -3,3 -2,6 

5 0,4 -4,3 -0,8 1,1 2 1,2 -3,1 -2,7 -5,6 -4 

6 -0,1 -9,4 -2,8 0,4 1 1,9 -6,7 -1 -2,6 -2,7 

7 -0,2 1,8 -3,3 1,5 -0,8 4,4 -1,7 -1,8 -5,2 -2,9 

8 -1,4 4,3 -1,2 8,2 -0,7 10 -7,6 -4,9 -3,5 -6 

9 -2,3 -1,1 1 1,8 -0,5 2,9 -5,7 -3,1 -4,4 -3,6 

10 -3,2 3,3 -3,5 1,6 -4,1 4 -6,3 -1,6 -2 -0,8 

11 -6,1 3,4 -0,8 1,7 -0,9 6,2 -10,7 -5,1 -5,6 -6,4 

12 -2 3,1 -0,3 -0,5 0,3 3,1 -0,1 -3 -4,9 -3,3 

13 -1,1 0,8 0,3 -3 0,4 0,8 -8,1 -1,5 -5,5 -4,3 

14 -4,6 -3,7 -0,8 -1,2 1,7 2,2 -4,3 -3,6 -4 -4,9 

15 -4,6 5,8 1,5 -2 -0,5 2,1 -7,1 -4,1 -6,1 -3,8 

16 -4,9 5,5 1,9 -0,1 1,5 2,1 -2,3 -0,9 -2,7 -1 

17 -5,9 -2,3 -4 6,9 -4 3,9 -0,9 -0,4 -6,4 -5,2 

18 -1 10,8 -0,1 -1 0,4 3,1 -2,1 -5,5 -3,2 -4 

18 -1,4 9,2 4,5 -0,3 0,7 1,2 -7,7 -2,9 -3,5 -5 

20 -1,8 -6,8 -2,1 1 -1,6 3 -4,9 -2,2 -3,7 -4,6 

21 1 10,1 0,7 0,2 5,8 3,7 -4,4 -4,4 -6,7 -5,1 

22 -3,8 -4,4 -0,8 2 1,1 5,9 -7 -1,5 -4,8 -3,6 

23 -2,4 5 -1,2 3 -2,6 -0,3 -5,5 -2,9 -4,9 -2,4 

24 -0,9 -0,9 3,2 1,8 4,9 3,3 -3,7 -1,1 -3,6 -2,4 

25 -1,6 2,4 1,5 -1,9 3,9 2,1 -3,4 -4,8 -5,2 -3,6 

26 0 -2,2 -3,5 1,4 0,4 4,1 -2,5 -2,1 -4,6 -1,2 

27 0 12,1 2,6 1,4 0,2 3,1 -2,5 -5,3 -2,8 -2,6 

28 -1,3 8 3 2,3 2,1 3,7 -9,8 -4,9 -5,2 -5,2 

29 1,2 4,2 0,8 0,4 5,2 2,9 -3,2 -0,7 -5,5 -4,9 

30 4,6 3,6 -1,1 1 1,5 4,5 -10,2 -3,8 -5,3 -6,1 

 



 

 

As Tabelas B-1 a B-10 apresentam os valores individuais de cada variável para cada paciente, do grupo 2.  
As variáveis com o sufixo "c-f "se referem às alterações pós-tratamento, pois c é de controle e f de final de tratamento e as variáveis com o sufixo "f-i" se 
referem às alterações do tratamento, pois f é de final de tratamento e i de início do tratamento.  
 
TABELA B-1

 Nome Grupo Gênero Classe II SNA i Co-A i A-Nper i SNB i Co-Gn i ANB i Wits i FMA i SN.GoGn 
i 

AFAI i 

1 A.L. 2 F 1 75,6 80,3 -3,4 73,3 109,9 2,3 5,4 31 39,8 71 

2 A.B.J. 2 M 1 86 93,8 4,8 80,2 119,2 5,8 6,5 17,7 24,9 65,3 

3 A.L. 2 F 1 78,8 84,5 0,6 74,1 101,3 4,7 5,2 24 34,2 62,9 

4 A.P.L. 2 F 1 73,3 88,9 -6,8 70,5 113,4 2,8 9,8 30,2 38,3 73,8 

5 A.B. 2 M 1 82,9 80 0,4 78,1 102,6 4,8 1,2 29 34,4 60,7 

6 A.Be. 2 M 1 86,9 96,3 4,2 78,3 108,6 8,6 6,5 21,6 26,5 56,2 

7 B.L.L. 2 M 2 78,2 85,6 -3,4 76,2 107 2 1,7 21,2 26,9 60,5 

8 C.Z. 2 F 2 78,1 79,4 -3,1 74,4 97,6 3,7 1,4 28,3 34,5 57,9 

9 E.J.D.A. 2 M 1 78,9 80,2 -2,9 76,8 109,2 2,1 2,2 33,1 38,8 68,9 

10 E.P. 2 M 2 80,7 90,4 -1,4 78,1 113,9 2,6 5,3 21,3 26,8 66,9 

11 H.S. 2 F 1 82,4 86 4,6 75,1 106,4 7,3 6,2 26,2 36,2 66,5 

12 I.M. 2 M 2 81,9 82,1 -3,1 76 100,9 6 4,6 31,3 33,2 63,7 

13 J.A.T. 2 M 1 79,3 79,2 0 70,5 93,7 8,8 5,7 32,7 42 61,2 

14 L.F.D. 2 M 1 82,8 91,5 2,5 76,9 110,1 5,9 5,1 23 31,3 64,4 

15 L.M. 2 F 1 78,2 82,9 -1,4 77,5 107,8 0,7 1,6 23,3 31,6 60,3 

16 L.A.P. 2 F 1 83,7 85,1 1,3 79,2 111,8 4,5 2,8 31,1 36,8 73,1 

17 L.A.S. 2 M 2 83,7 88,8 2,5 78,1 113,7 5,5 4,5 19 25,9 62,1 

18 L.E.B. 2 M 1 84 93,8 0,5 79,2 114,8 4,9 4,9 23,1 28,1 65,3 

18 M.B. 2 M 1 86,6 86,9 6,2 77,9 102,6 8,7 6,6 23,4 32,7 63,2 

20 M.Br. 2 M 1 77,1 91,3 3,5 72,1 120,9 5 5,5 26,1 40,2 70,3 

21 M.B. 2 F 1 79,1 87,6 -0,9 73,8 105,6 5,3 6,7 26,8 35,2 62,8 

22 M.C. 2 F 1 79 81,3 -8,7 77,3 100,3 1,6 3,1 28,1 27,5 56 

23 P.P. 2 F 2 85,5 92 3,9 77 109,1 8,5 8,1 22 29,4 60,5 

24 R.C. 2 F 1 78,5 84,6 -3,5 77,9 113,5 0,5 4,5 23,7 29,7 66,4 

25 R.Co. 2 M 1 78,8 78,8 -2,6 75,9 98,6 2,9 3,2 26,1 32,4 58,3 

26 R.O. 2 M 2 86,8 88,4 7,6 78,8 111,1 8 2,9 27,2 36,3 64,3 

27 R.L. 2 F 1 81,4 83,9 -2,3 74,1 102,6 7,3 4,8 35 39,3 63,6 

28 S.A. 2 M 1 83,8 93,8 0,5 78,4 111,7 5,5 4,3 29 33,7 67,2 

29 T.F. 2 F 1 85,1 90,9 2,4 75,9 106,4 9,2 8,4 30,4 35,6 70,6 

30 W.B. 2 M 1 79,1 87,3 -3 74,5 107,5 4,6 8,7 16,1 21,8 60,3 



 

 

TABELA B-2 
 1.PP i 1-

ENAper i 
1-PP i 6-PP i 6-

ENAper i 
IMPA i 1-Pogper 

i 
1-GoMe i 6-Pogper 

i 
6-GoMe i T hor i T vert i Rel mol i Rel can i 

1 119 5,5 31,8 27,3 -25,3 91,3 -9 44,6 -29,7 29,3 8,3 4,4 2,9 3,9 

2 107,8 -3,3 29,5 23 -31,6 97,3 -11,5 42,4 -33,1 30,6 8,3 8,6 2,5 5,3 

3 109,1 -3,9 27,1 22,8 -30,4 92,2 -7,8 39,1 -28,5 27,5 5,6 5,1 3,3 1,8 

4 116,9 -2,4 30,7 26,9 -31,5 84 -13,3 43,2 -30,2 31,3 11,7 3,5 3,4 4,8 

5 113,8 -1,8 24 20,1 -26,8 93,2 -9,5 37,7 -31,9 28,4 3,9 2,8 3,9 4,7 

6 112,9 -2,8 24,5 18,8 -29 106 -3,4 36,7 -25,9 27,5 7,3 7,2 4,8 2,4 

7 99,8 -3,9 29,2 22,6 -29 96,3 -8 37,2 -30,4 27,8 5,9 7,3 3,8 3,3 

8 104,4 -3,9 27,8 22,2 -26,3 90,8 -10,1 34,3 -29,4 24,9 5,6 6,1 4,5 4,1 

9 109,2 -1,9 29,8 25,5 -29 83 -13,7 39,9 -35,8 26 4,5 2,9 3,7 4,6 

10 109,4 -2,4 30,1 25,5 -27,5 91,8 -11,1 40,8 -30,1 30 6,1 5,1 3 4,7 

11 111 0,7 32,2 23,3 -25,9 95,5 -8,7 39,3 -29,1 28 7 4 3,2 7,6 

12 96,3 -6,6 29,9 22,4 -29,4 88,2 -12,7 37,7 -32,1 26,3 5,4 7,2 4,6 4,3 

13 98,3 -4,4 27,1 18,1 -28,9 91,6 -8 38,4 -29,2 27,7 5,1 5,9 3,7 3,6 

14 112,8 -0,3 29,6 22,7 -29,8 95,1 -10,4 38,7 -32 28,8 9,4 4,3 4,2 8,3 

15 120,2 2,9 27,1 23 -26,3 94 -12,6 37 -34,2 24,9 7,2 4,2 3,4 4,4 

16 102,9 -3,2 35,8 30,3 -25,7 91,9 -11,7 40,5 -30,2 29,2 5 2,5 4,2 1,8 

17 110,8 -3,3 26,6 22,6 -30,4 97,4 -12,3 40,6 -34,6 31 6,7 7,2 3,4 2,8 

18 110,8 0,4 28,4 24,3 -27,8 102 -8,5 40,7 -30,8 30,5 6,6 4,6 3,3 5,2 

18 111,2 0,6 27,1 23,1 -28,6 102,1 -5 38,7 -27,9 28,5 7 2,4 3,6 2,4 

20 127,7 1,4 25,9 25,8 -24,4 92,2 -13 39,5 -33,2 31 6,5 -3,2 3,9 4,7 

21 121,1 6,3 28,4 23,7 -26,7 101,8 -4,9 40,8 -27,4 27,9 11,2 6,2 4,2 3,7 

22 124,1 2,8 24 21,4 -27 88,1 -12 35,4 -30,9 25,5 11,1 6,9 4,2 3,5 

23 110,2 1,6 27 24,5 -25,7 107,7 -3,4 38,5 -26,2 28,5 5,1 5 3,8 3,7 

24 116 -0,4 29,1 26,5 -27,3 89,9 -15,6 36,1 -33,7 26,4 8,9 0,7 3,6 2 

25 116,1 0,1 25,9 19,2 -24,7 87 -11,4 34 -30,6 25,3 9,5 3,8 5,7 3 

26 99,5 -0,6 30,7 21,5 -29,2 88,3 -11,9 38 -32,8 27 8,5 6,1 3,4 4,7 

27 118,1 1,2 28,2 21,4 -27,8 89,5 -12,7 38 -30,4 28,3 10,4 6,2 3,4 3 

28 116,7 0,5 29,3 24 -30,2 105,2 -7,6 42,9 -31,6 30,2 5,9 4,8 3 3,9 

29 118 1,2 27,3 21,3 -32,1 102,5 -6,6 41,3 -30,7 31,5 7,7 -1,8 3,4 3,9 

30 116,1 -1,2 29,9 23,1 -32,8 98,9 -9,2 35,5 -29,7 26 13,8 7,4 3,9 4,6 

 



 

 

TABELA B-3 
 SNA f Co-A f A-Nper f SNB f Co-Gn f ANB f Wits f FMA f SN.GoGn 

f 
AFAI f 1.PP f 1-

ENAper f 
1-PP f 6-PP f 

1 75,9 76,7 -3,6 75,3 109,1 0,6 0,8 30,6 39,1 71,1 104,1 1,3 32,1 28 

2 81,7 93,3 1,1 79,7 122,4 2 2,6 14,9 22,6 65,7 126 -2,3 25,7 24,5 

3 80,3 86,1 1,9 76 105,9 4,4 1,4 22,4 32,1 63,1 109,2 -4,6 25,9 22 

4 71,7 89,4 -8,4 70,6 119,1 1,2 2,5 30,7 39,2 77,3 99,3 -5,9 33,1 27,5 

5 81,2 81,4 1,1 78,2 108,6 2,9 1,9 27 34,8 61,2 126 -0,4 21,4 20,9 

6 85,4 96,1 1,6 80,1 114 5,3 3,5 19,5 23,9 57,6 110,7 -3,7 23,6 20,4 

7 77,5 89,6 -3,4 76,3 117,9 1,2 2,7 21 28,3 68,3 114,7 -5,4 27,6 25,4 

8 73,1 75,8 -9,5 72,5 99,4 0,7 -0,6 33,6 38,2 63,3 112,8 -1,2 28,6 24,7 

9 77,2 82 -6,3 78,2 114,5 -1 -2 30,8 34,7 71,3 111 -1 29,8 25,2 

10 79 88,3 -5,1 78,2 114,2 0,8 4,3 21,5 25,3 67,1 110,6 -3,4 27,1 25,4 

11 76,8 80,7 -2,1 75 107,3 1,7 1,2 29,3 38,1 70,6 110,6 -0,8 31,8 26,1 

12 78,5 83,8 -7,7 74,7 107,8 3,7 4,5 34 34,9 68 103,2 -6,3 28,1 23,5 

13 77,6 80,6 -2,2 71,2 101,9 6,4 6,6 34,5 42 67,5 113,3 -4,1 25,3 21,8 

14 79,5 91,5 -4,3 77,2 117,8 2,3 4,9 27,1 31,8 69 116,4 -2,7 26,5 25,3 

15 78,8 82 -1,4 76,5 106,7 2,3 3,7 26,2 33,8 63,9 116,3 2,1 25,8 24,7 

16 82,7 84,5 0,7 80,1 112,5 2,6 0,8 28,3 35 73,2 107,4 0,8 35,9 30 

17 81,6 87,9 -0,9 79,8 119 1,8 2,2 16 21,9 62,9 124,6 -1,3 23,6 23,1 

18 82,1 91,7 -4,9 80,4 121,5 1,7 2,7 20,1 21,8 67,7 120,1 -1,9 25,8 24,7 

18 86,1 90,5 3,8 79,5 111,3 6,7 6,1 26,9 33,2 67,3 113,1 -1,7 26,7 25 

20 76 91,2 -0,2 71,4 119,9 4,6 3,5 27,7 40 69,8 118,8 -4,6 26,8 25 

21 80,3 88,5 0,6 73,9 104,5 6,4 6,1 27,1 35,9 62,7 113,8 -3,5 26,9 24,2 

22 78,6 80,6 -8,4 76,7 102 1,8 4,6 27,2 27,3 58,7 119,4 -2,7 23,8 23,9 

23 81,6 88,1 0,8 76,5 109,8 5 6,1 24,1 32,3 62,4 115,9 0,7 27,1 26,2 

24 78,6 82 -4 78,6 112,1 0 1,3 23,3 29,1 67,1 105,2 -4,5 29,1 25,7 

25 78,6 80,8 -5,2 77,1 105,3 1,5 1,9 28,4 31,5 65,7 114 -2,1 26,9 23 

26 84 92,8 5,1 78,3 120,7 5,7 0,4 30,4 39,8 73,6 103,4 -3,8 32 25,6 

27 80,2 81,4 -4,1 75,5 109,1 4,8 3,3 36,2 38,1 67,8 115,6 -4,2 26,9 23,1 

28 82 94,2 -0,9 79 120 3 3,3 30 35 71,8 122,2 -1,3 27,2 26,8 

29 81,4 91,3 -1,7 75,6 111,9 5,8 2,5 32 36,2 72,7 110,4 -4,3 29,5 23 

30 73,8 85,2 -8,6 74,3 112,1 -0,5 3,4 17,9 21,7 65,6 100,6 -5,8 29,5 26,5 

 



 

 

TABELA B-4 
 6-

ENAper f 
IMPA f 1-Pogper 

f 
1-GoMe 

f 
6-Pogper 

f 
6-GoMe 

f 
T hor f T vert f Rel mol f Rel can f 

1 -20,4 89,6 -8,4 41,9 -28,2 30,4 3 1,9 3,8 -1,6 

2 -28 113,9 -10,6 39,9 -34,7 33,2 2,8 0,8 2,8 -1,8 

3 -27 93,4 -5,6 37,5 -28 29,8 2,3 1,2 4,4 -2,5 

4 -25,4 81 -15,4 43,9 -31,8 34,5 4,8 3,4 4,4 -2,2 

5 -25 90,3 -11,7 39,9 -32,8 29,6 4 1,5 3,6 -2,4 

6 -27,7 107,1 -3,7 36,2 -29,3 28,9 2,7 3,2 5,6 -2,1 

7 -28,5 96,5 -10,8 41,5 -32,2 32,9 3,8 2,4 4,3 -2 

8 -22,9 96,6 -10,2 36,2 -29,8 27,1 3,8 2,8 5 -1 

9 -25,8 83,2 -14,8 41,6 -36,9 30,1 3 1,8 4,1 -2,9 

10 -23 98 -10,5 39,6 -28,9 31,7 2,4 0,6 4 -1,9 

11 -23,9 97,7 -9,3 41,3 -30 30,5 3,1 0,2 3,9 -1,9 

12 -29,7 89,4 -12,9 40,4 -33,4 28,9 3,7 3,6 4,2 -1,3 

13 -26,7 88,6 -9,2 42,4 -29 31,3 3,7 1,8 4,6 -2,1 

14 -26,2 89,3 -12,5 42,5 -33,3 31,7 3,7 1,5 4,4 -2,1 

15 -23,1 104,6 -10 39,1 -32,7 27,7 3,1 1,1 4 -3,3 

16 -22,8 96,6 -9 41,7 -29,6 29,9 3,9 2,9 4,1 -2,5 

17 -25,6 99 -7,8 39,8 -31,2 33,2 4 1,7 3,9 -1,8 

18 -29 95,7 -11,1 41,8 -34,8 34,4 4,1 1,5 2,5 -1,8 

18 -24,1 99 -6,8 41,8 -27 31,7 3 1,1 4,2 -1,9 

20 -24,3 87,1 -15,3 41,9 -34,3 33,7 3 1,7 4,9 1,6 

21 -26,9 108,8 -5,1 37,3 -26,4 27,9 2,7 1,9 3,5 -0,4 

22 -24,4 90,1 -11,8 35,3 -30,3 27 4,9 2,7 4,6 -2,6 

23 -21,7 102,1 -3,8 38,8 -24,7 28,4 2,3 2,9 3,9 -2 

24 -24,7 90,6 -12,5 36,9 -32,7 28,3 2,6 1 4,6 -3,7 

25 -23,6 94 -10,3 39,6 -31,9 30,1 2,1 1,4 4,2 -2,9 

26 -26,7 90,9 -12 43,2 -33,4 33 3,4 3,2 4,4 -1,4 

27 -24,8 87,4 -12,6 40,5 -31,4 29,9 3,2 2,3 4,6 -2 

28 -25,5 94,1 -8,5 45,3 -31 32,9 1,4 0,1 3,7 -2,7 

29 -27 100,3 -8 44,2 -31 34,7 2,2 1 5,2 -2,3 

30 -27,8 106,1 -8,4 36,7 -30,1 30 2,7 2,3 3,7 -2,4 

 



 

 

TABELA B-5 
 SNA c Co-A c A-Nper c SNB c Co-Gn c ANB c Wits c FMA c SN.GoGn 

c 
AFAI c 1.PP c 1-

ENAper 
c 

1-PP c 6-PP c 

1 79,7 81,4 0,3 73,9 106,4 5,8 6,9 29,2 37,7 70 113,4 -1,6 30,3 27,5 

2 82,2 92,4 -1,7 80,4 120,5 1,8 3,3 15,6 19,5 63,7 123,3 -2,4 26,2 24,4 

3 79,7 86,9 2,2 75,3 106,9 4,4 1,8 20,8 31,9 64 117 -5,1 26,9 23,4 

4 71,7 87,2 -5,6 70 117,4 1,7 4 28,8 39,2 76,4 101,3 -9,5 33,2 28,5 

5 82,4 86,3 1,3 80,8 118,1 1,6 3,2 21,6 28,1 63,1 125,8 -0,5 22,3 24,6 

6 88,7 93,1 0,2 83,6 111,2 5,2 3,2 17,9 17,7 54,5 115 -3,6 22,7 19 

7 80,8 92,9 -1,2 79,3 121,8 1,5 2,5 17,9 23,5 67,6 118,5 -4 25,7 24,5 

8 78,5 81,9 -2,2 72,8 101,2 5,7 4,3 29,5 36,8 63,5 110,7 -2,7 29 23,7 

9 81,8 88,8 -2,7 79,2 118,8 2,7 5,1 28,2 30,6 74,9 108 -5,6 28,7 26,3 

10 80 87,7 -4,1 79,2 113,7 0,8 3,2 21,3 25,2 65,6 112,5 -3,6 26,5 24,7 

11 83,9 84,2 1,9 77,9 105,8 6 4,3 26,4 31,2 72,2 109,3 -4 33,4 25,9 

12 79,7 85,7 -4,3 75,6 114,5 4,1 5,1 27,7 31,8 72 98 -9,7 30,6 26,3 

13 79,2 83,3 -1,5 73,3 109,6 6 5,2 32,5 39,8 68,2 109,1 -3,4 27 22,4 

14 81,7 95,5 2,6 78,2 123,5 3,5 5,6 19,7 28,2 70 111,9 -6 28,4 26 

15 82,1 82,8 1,6 76,7 108 5,4 5 25,8 33 66 117,8 -1,6 28 24 

16 84,6 87,7 5,3 79,4 114,2 5,2 5,1 26,5 33,4 73,4 112 0,2 34,4 30,3 

17 84,6 87,9 -3,9 82,8 117,3 1,8 1,3 18 17,3 64 124,9 -0,7 24,1 22,7 

18 84,8 97,9 -1,4 82,3 125,4 2,5 3,9 18,8 20,6 65,2 125,4 0,1 24,4 24,5 

18 85,6 91,5 2,6 80,8 115,8 4,8 4,1 21,4 26,1 68,3 111,4 0,9 27,1 25,8 

20 76,4 92,6 2,4 71,5 120,6 4,8 3,2 26,4 40,4 70,3 116 -3,9 29,1 25,2 

21 80,4 87,5 2,1 74,1 106,4 6,3 2,5 24,1 33,4 61,5 117,1 -2,3 27,9 21,8 

22 80 82,2 -3,2 77,1 105,1 2,9 2,5 23,5 27,2 57,9 113,5 -3,2 24,1 21,4 

23 82,9 88,3 1,7 77,1 107,3 5,8 1,7 23,5 30,5 61,5 113,6 1,6 27,9 24,1 

24 79,1 80,4 -5,6 76,7 112,7 2,3 4,4 30,4 33,2 71,5 107 -2,1 30,6 28,2 

25 77,7 84,2 2 75,2 111,9 2,5 3,5 19,6 31,3 66,2 113,9 -1,2 27,2 23,4 

26 85,3 96,2 6,9 79,1 124,8 6,2 1,3 28,6 36,6 77,1 106,7 -7,1 33,8 26,6 

27 80,7 84,9 0,1 74,5 109,7 6,2 2,4 35,8 43,1 68,9 115,9 -3,2 29,9 23,9 

28 83,7 98,6 2,1 81 126,6 2,7 3,3 27 33,2 73,6 123,6 1,2 28,1 27,9 

29 83,7 90,4 -0,4 77,9 114,3 5,8 2,5 28,2 30,7 74,7 108,7 -5,2 31,2 24,5 

30 77,1 88,1 -1,7 75,2 115,1 1,9 4,9 12,3 22,3 64 99,8 -7,9 29,2 24,1 

 



 

 

TABELA B-6 
 6-

ENAper 
c 

IMPA c 1-Pogper 
c 

1-GoMe 
c 

6-Pogper 
c 

6-GoMe 
c 

T hor c T vert c Rel mol 
c 

Rel can 
c 

1 -24,5 93,8 -6,9 41,6 -26,9 30,6 4,3 2,5 4,3 -1,1 

2 -25,9 110 -10 39,8 -31,8 32 4,2 3,6 4,3 -0,9 

3 -26,2 95,7 -6 38,5 -27,1 31,3 3 2,4 4,4 1,6 

4 -28,3 83,4 -14,7 42,8 -32,9 32,1 5 3,5 6,8 -0,1 

5 -22,6 93,4 -12,6 40,1 -32,2 30,2 2,1 0,6 2,3 -1,1 

6 -25,5 103,5 -5,9 34,4 -26 29,2 5,4 4,4 4,6 0,4 

7 -25,8 97,8 -8,6 42,8 -29,9 35 2 1,9 3 -4,4 

8 -25,2 101,3 -7,8 36,4 -28,1 27,4 4,4 3,3 4,4 -1,5 

9 -24,6 80,5 -13,8 45,1 -31,1 34,4 2,7 1,7 4,2 0,2 

10 -24 92,5 -9,9 41,3 -28,9 32 3,4 3,6 4 -0,7 

11 -24,1 98,9 -5,6 42,1 -24,6 32,9 3,6 2,7 3,6 0 

12 -28,6 91,1 -13,8 41,7 -31,3 32,6 3,8 4,5 4,5 0,7 

13 -24,1 90,3 -8,2 44,2 -27,4 32,7 3,5 4,1 5,2 -1 

14 -26,3 92,1 -7,9 43,1 -28,2 33 3,4 3,1 4,8 0,1 

15 -24,6 97,6 -10 40 -30,2 29,6 4,9 2,8 4,7 0,1 

16 -22,6 94,7 -7,2 42,4 -27,2 30,5 3,8 2 4,1 -4,2 

17 -25,2 101,5 -10,8 41,5 -34,1 35,3 3,2 2,7 3,6 -1,1 

18 -23,7 98,6 -9 43,9 -30 35 4,3 4,1 3,8 0,5 

18 -20,1 101,1 -4 43,9 -25,3 35,2 3,2 2,4 5,5 -1,2 

20 -21,9 85 -15,4 41 -32,4 33,1 3,4 2,4 4,4 0,5 

21 -25,3 106,2 -2,9 37,1 -23,8 30,2 4,9 4,1 4 -1,3 

22 -24 92,8 -9,8 35,3 -29,5 27,5 3,4 3,2 4,3 -0,1 

23 -19,2 107,1 -1,8 37,2 -23,3 30,9 2,9 2,7 5,5 0,6 

24 -23,1 87,6 -13,4 37,8 -31,5 29,6 6 -1,1 5,9 -0,9 

25 -22,5 100,5 -11,6 40,9 -30,8 31,4 3,5 2,7 3,4 -1,2 

26 -29,1 88 -10,8 43,8 -31,3 34,4 4,7 3,7 4,8 -1,1 

27 -22,7 95,5 -11,5 40,9 -28,9 31,5 4,4 3,7 4,6 -0,7 

28 -23,6 90,6 -8,7 47 -30 34,4 2,3 1,5 2,6 -2,5 

29 -26,9 100,3 -5,3 45,6 -27,2 36,8 2,4 2,3 3,6 -1,4 

30 -27,8 99,8 -8,8 38,4 -28,2 30,4 3,8 5,7 3,2 -1,1 

 



 

 

TABELA B-7 
 SNA c-f Co-A c-f A-Nper 

c-f 
SNB c-f Co-Gn c-

f 
ANB c-f Wits c-f FMA c-f SN.GoGn 

c-f 
AFAI c-f 1-PP c-f 1-

ENAper 
c-f 

1-PP c-f 6-PP c-f 

1 3,8 4,7 3,9 -1,4 -2,7 5,2 6,1 -1,4 -1,4 -1,1 9,3 -2,9 -1,8 -0,5 

2 0,5 -0,9 -2,8 0,7 -1,9 -0,2 0,7 0,7 -3,1 -2 -2,7 -0,1 0,5 -0,1 

3 -0,6 0,8 0,3 -0,7 1 0 0,4 -1,6 -0,2 0,9 7,8 -0,5 1 1,4 

4 0 -2,2 2,8 -0,6 -1,7 0,5 1,5 -1,9 0 -0,9 2 -3,6 0,1 1 

5 1,2 4,9 0,2 2,6 9,5 -1,3 1,3 -5,4 -6,7 1,9 -0,2 -0,1 0,9 3,7 

6 3,3 -3 -1,4 3,5 -2,8 -0,1 -0,3 -1,6 -6,2 -3,1 4,3 0,1 -0,9 -1,4 

7 3,3 3,3 2,2 3 3,9 0,3 -0,2 -3,1 -4,8 -0,7 3,8 1,4 -1,9 -0,9 

8 5,4 6,1 7,3 0,3 1,8 5 4,9 -4,1 -1,4 0,2 -2,1 -1,5 0,4 -1 

9 4,6 6,8 3,6 1 4,3 3,7 7,1 -2,6 -4,1 3,6 -3 -4,6 -1,1 1,1 

10 1 -0,6 1 1 -0,5 0 -1,1 -0,2 -0,1 -1,5 1,9 -0,2 -0,6 -0,7 

11 7,1 3,5 4 2,9 -1,5 4,3 3,1 -2,9 -6,9 1,6 -1,3 -3,2 1,6 -0,2 

12 1,2 1,9 3,4 0,9 6,7 0,4 0,6 -6,3 -3,1 4 -5,2 -3,4 2,5 2,8 

13 1,6 2,7 0,7 2,1 7,7 -0,4 -1,4 -2 -2,2 0,7 -4,2 0,7 1,7 0,6 

14 2,2 4 6,9 1 5,7 1,2 0,7 -7,4 -3,6 1 -4,5 -3,3 1,9 0,7 

15 3,3 0,8 3 0,2 1,3 3,1 1,3 -0,4 -0,8 2,1 1,5 -3,7 2,2 -0,7 

16 1,9 3,2 4,6 -0,7 1,7 2,6 4,3 -1,8 -1,6 0,2 4,6 -0,6 -1,5 0,3 

17 3 0 -3 3 -1,7 0 -0,9 2 -4,6 1,1 0,3 0,6 0,5 -0,4 

18 2,7 6,2 3,5 1,9 3,9 0,8 1,2 -1,3 -1,2 -2,5 5,3 2 -1,4 -0,2 

18 -0,5 1 -1,2 1,3 4,5 -1,9 -2 -5,5 -7,1 1 -1,7 2,6 0,4 0,8 

20 0,4 1,4 2,6 0,1 0,7 0,2 -0,3 -1,3 0,4 0,5 -2,8 0,7 2,3 0,2 

21 0,1 -1 1,5 0,2 1,9 -0,1 -3,6 -3 -2,5 -1,2 3,3 1,2 1 -2,4 

22 1,4 1,6 5,2 0,4 3,1 1,1 -2,1 -3,7 -0,1 -0,8 -5,9 -0,5 0,3 -2,5 

23 1,3 0,2 0,9 0,6 -2,5 0,8 -4,4 -0,6 -1,8 -0,9 -2,3 0,9 0,8 -2,1 

24 0,5 -1,6 -1,6 -1,9 0,6 2,3 3,1 7,1 4,1 4,4 1,8 2,4 1,5 2,5 

25 -0,9 3,4 7,2 -1,9 6,6 1 1,6 -8,8 -0,2 0,5 -0,1 0,9 0,3 0,4 

26 1,3 3,4 1,8 0,8 4,1 0,5 0,9 -1,8 -3,2 3,5 3,3 -3,3 1,8 1 

27 0,5 3,5 4,2 -1 0,6 1,4 -0,9 -0,4 5 1,1 0,3 1 3 0,8 

28 1,7 4,4 3 2 6,6 -0,3 0 -3 -1,8 1,8 1,4 2,5 0,9 1,1 

29 2,3 -0,9 1,3 2,3 2,4 0 0 -3,8 -5,5 2 -1,7 -0,9 1,7 1,5 

30 3,3 2,9 6,9 0,9 3 2,4 1,5 -5,6 0,6 -1,6 -0,8 -2,1 -0,3 -2,4 

 



 

 

TABELA B-8 
 6-

ENAper 
c-f 

IMPA c-f 1-Pogper 
c-f 

1-GoMe 
c-f 

6-Pogper 
c-f 

6-GoMe 
c-f 

T hor c-f T vert c-f Rel mol 
c-f 

Rel can 
c-f 

1 -4,1 4,2 1,5 -0,3 1,3 0,2 1,3 0,6 0,5 0,5 

2 2,1 -3,9 0,6 -0,1 2,9 -1,2 1,4 2,8 1,5 0,9 

3 0,8 2,3 -0,4 1 0,9 1,5 0,7 1,2 0 4,1 

4 -2,9 2,4 0,7 -1,1 -1,1 -2,4 0,2 0,1 2,4 2,1 

5 2,4 3,1 -0,9 0,2 0,6 0,6 -1,9 -0,9 -1,3 1,3 

6 2,2 -3,6 -2,2 -1,8 3,3 0,3 2,7 1,2 -1 2,5 

7 2,7 1,3 2,2 1,3 2,3 2,1 -1,8 -0,5 -1,3 -2,4 

8 -2,3 4,7 2,4 0,2 1,7 0,3 0,6 0,5 -0,6 -0,5 

9 1,2 -2,7 1 3,5 5,8 4,3 -0,3 -0,1 0,1 3,1 

10 -1 -5,5 0,6 1,7 0 0,3 1 3 0 1,2 

11 -0,2 1,2 3,7 0,8 5,4 2,4 0,5 2,5 -0,3 1,9 

12 1,1 1,7 -0,9 1,3 2,1 3,7 0,1 0,9 0,3 2 

13 2,6 1,7 1 1,8 1,6 1,4 -0,2 2,3 0,6 1,1 

14 -0,1 2,8 4,6 0,6 5,1 1,3 -0,3 1,6 0,4 2,2 

15 -1,5 -7 0 0,9 2,5 1,9 1,8 1,7 0,7 3,4 

16 0,2 -1,9 1,8 0,7 2,4 0,6 -0,1 -0,9 0 -1,7 

17 0,4 2,5 -3 1,7 -2,9 2,1 -0,8 1 -0,3 0,7 

18 5,3 2,9 2,1 2,1 4,8 0,6 0,2 2,6 1,3 2,3 

18 4 2,1 2,8 2,1 1,7 3,5 0,2 1,3 1,3 0,7 

20 2,4 -2,1 -0,1 -0,9 1,9 -0,6 0,4 0,7 -0,5 -1,1 

21 1,6 -2,6 2,2 -0,2 2,6 2,3 2,2 2,2 0,5 -0,9 

22 0,4 2,7 2 0 0,8 0,5 -1,5 0,5 -0,3 2,5 

23 2,5 5 2 -1,6 1,4 2,5 0,6 -0,2 1,6 2,6 

24 1,6 -3 -0,9 0,9 1,2 1,3 3,4 -2,1 1,3 2,8 

25 1,1 6,5 -1,3 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3 -0,8 1,7 

26 -2,4 -2,9 1,2 0,6 2,1 1,4 1,3 0,5 0,4 0,3 

27 2,1 8,1 1,1 0,4 2,5 1,6 1,2 1,4 0 1,3 

28 1,9 -3,5 -0,2 1,7 1 1,5 0,9 1,4 -1,1 0,2 

29 0,1 0 2,7 1,4 3,8 2,1 0,2 1,3 -1,6 0,9 

30 0 -6,3 -0,4 1,7 1,9 0,4 1,1 3,4 -0,5 1,3 

 



 

 

TABELA B-9 
 SNA f-i Co-A f-i A-Nper f-

i 
SNB f-i Co-Gn f-i ANB f-i Wits f-i FMA f-i SN.GoGn 

f-i 
AFAI f-i 1-PP f-i 1-

ENAper 
f-i 

1-PP f-i 6-PP f-i 

1 0,3 -3,6 -0,2 2 -0,8 -1,7 -4,6 -0,4 -0,7 0,1 -14,9 -4,2 0,3 0,7 

2 -4,3 -0,5 -3,7 -0,5 3,2 -3,8 -3,9 -2,8 -2,3 0,4 18,2 1 -3,8 1,5 

3 1,5 1,6 1,3 1,9 4,6 -0,3 -3,8 -1,6 -2,1 0,2 0,1 -0,7 -1,2 -0,8 

4 -1,6 0,5 -1,6 0,1 5,7 -1,6 -7,3 0,5 0,9 3,5 -17,6 -3,5 2,4 0,6 

5 -1,7 1,4 0,7 0,1 6 -1,9 0,7 -2 0,4 0,5 12,2 1,4 -2,6 0,8 

6 -1,5 -0,2 -2,6 1,8 5,4 -3,3 -3 -2,1 -2,6 1,4 -2,2 -0,9 -0,9 1,6 

7 -0,7 4 0 0,1 10,9 -0,8 1 -0,2 1,4 7,8 14,9 -1,5 -1,6 2,8 

8 -5 -3,6 -6,4 -1,9 1,8 -3 -2 5,3 3,7 5,4 8,4 2,7 0,8 2,5 

9 -1,7 1,8 -3,4 1,4 5,3 -3,1 -4,2 -2,3 -4,1 2,4 1,8 0,9 0 -0,3 

10 -1,7 -2,1 -3,7 0,1 0,3 -1,8 -1 0,2 -1,5 0,2 1,2 -1 -3 -0,1 

11 -5,6 -5,3 -6,7 -0,1 0,9 -5,6 -5 3,1 1,9 4,1 -0,4 -1,5 -0,4 2,8 

12 -3,4 1,7 -4,6 -1,3 6,9 -2,3 -0,1 2,7 1,7 4,3 6,9 0,3 -1,8 1,1 

13 -1,7 1,4 -2,2 0,7 8,2 -2,4 0,9 1,8 0 6,3 15 0,3 -1,8 3,7 

14 -3,3 0 -6,8 0,3 7,7 -3,6 -0,2 4,1 0,5 4,6 3,6 -2,4 -3,1 2,6 

15 0,6 -0,9 0 -1 -1,1 1,6 2,1 2,9 2,2 3,6 -3,9 -0,8 -1,3 1,7 

16 -1 -0,6 -0,6 0,9 0,7 -1,9 -2 -2,8 -1,8 0,1 4,5 4 0,1 -0,3 

17 -2,1 -0,9 -3,4 1,7 5,3 -3,7 -2,3 -3 -4 0,8 13,8 2 -3 0,5 

18 -1,9 -2,1 -5,4 1,2 6,7 -3,2 -2,2 -3 -6,3 2,4 9,3 -2,3 -2,6 0,4 

18 -0,5 3,6 -2,4 1,6 8,7 -2 -0,5 3,5 0,5 4,1 1,9 -2,3 -0,4 1,9 

20 -1,1 -0,1 -3,7 -0,7 -1 -0,4 -2 1,6 -0,2 -0,5 -8,9 -6 0,9 -0,8 

21 1,2 0,9 1,5 0,1 -1,1 1,1 -0,6 0,3 0,7 -0,1 -7,3 -9,8 -1,5 0,5 

22 -0,4 -0,7 0,3 -0,6 1,7 0,2 1,5 -0,9 -0,2 2,7 -4,7 -5,5 -0,2 2,5 

23 -3,9 -3,9 -3,1 -0,5 0,7 -3,5 -2 2,1 2,9 1,9 5,7 -0,9 0,1 1,7 

24 0,1 -2,6 -0,5 0,7 -1,4 -0,5 -3,2 -0,4 -0,6 0,7 -10,8 -4,1 0 -0,8 

25 -0,2 2 -2,6 1,2 6,7 -1,4 -1,3 2,3 -0,9 7,4 -2,1 -2,2 1 3,8 

26 -2,8 4,4 -2,5 -0,5 9,6 -2,3 -2,5 3,2 3,5 9,3 3,9 -3,2 1,3 4,1 

27 -1,2 -2,5 -1,8 1,4 6,5 -2,5 -1,5 1,2 -1,2 4,2 -2,5 -5,4 -1,3 1,7 

28 -1,8 0,4 -1,4 0,6 8,3 -2,5 -1 1 1,3 4,6 5,5 -1,8 -2,1 2,8 

29 -3,7 0,4 -4,1 -0,3 5,5 -3,4 -5,9 1,6 0,6 2,1 -7,6 -5,5 2,2 1,7 

30 -5,3 -2,1 -5,6 -0,2 4,6 -5,1 -5,3 1,8 -0,1 5,3 -15,5 -4,6 -0,4 3,4 

 



 

 

TABELA B-10 

 6-ENAper 
f-i 

IMPA f-i 1-Pogper 
f-i 

1-GoMe 
f-i 

6-Pogper 
f-i 

6-GoMe 
f-i 

T hor f-i T vert f-i Rel mol f-
i 

Rel can f-
i 

1 4,9 -1,7 0,6 -2,7 1,5 1,1 -5,3 -2,5 0,9 -5,5 
2 3,6 16,6 0,9 -2,5 -1,6 2,6 -5,5 -7,8 0,3 -7,1 

3 3,4 1,2 2,2 -1,6 0,5 2,3 -3,3 -3,9 1,1 -4,3 
4 6,1 -3 -2,1 0,7 -1,6 3,2 -6,9 -0,1 1 -7 
5 1,8 -2,9 -2,2 2,2 -0,9 1,2 0,1 -1,3 -0,3 -7,1 

6 1,3 1,1 -0,3 -0,5 -3,4 1,4 -4,6 -4 0,8 -4,5 
7 0,5 0,2 -2,8 4,3 -1,8 5,1 -2,1 -4,9 0,5 -5,3 
8 3,4 5,8 -0,1 1,9 -0,4 2,2 -1,8 -3,3 0,5 -5,1 

9 3,2 0,2 -1,1 1,7 -1,1 4,1 -1,5 -1,1 0,4 -7,5 
10 4,5 6,2 0,6 -1,2 1,2 1,7 -3,7 -4,5 1 -6,6 
11 2 2,2 -0,6 2 -0,9 2,5 -3,9 -3,8 0,7 -9,5 

12 -0,3 1,2 -0,2 2,7 -1,3 2,6 -1,7 -3,6 -0,4 -5,6 
13 2,2 -3 -1,2 4 0,2 3,6 -1,4 -4,1 0,9 -5,7 
14 3,6 -5,8 -2,1 3,8 -1,3 2,9 -5,7 -2,8 0,2 -10,4 

15 3,2 10,6 2,6 2,1 1,5 2,8 -4,1 -3,1 0,6 -7,7 
16 2,9 4,7 2,7 1,2 0,6 0,7 -1,1 0,4 -0,1 -4,3 
17 4,8 1,6 4,5 -0,8 3,4 2,2 -2,7 -5,5 0,5 -4,6 

18 -1,2 -6,3 -2,6 1,1 -4 3,9 -2,5 -3,1 -0,8 -7 
18 4,5 -3,1 -1,8 3,1 0,9 3,2 -4 -1,3 0,6 -4,3 
20 0,1 -5,1 -2,3 2,4 -1,1 2,7 -3,5 4,9 1 -3,1 

21 -0,2 7 -0,2 -3,5 1 0 -8,5 -4,3 -0,7 -4,1 
22 2,6 2 0,2 -0,1 0,6 1,5 -6,2 -4,2 0,4 -6,1 
23 4 -5,6 -0,4 0,3 1,5 -0,1 -2,8 -2,1 0,1 -5,7 

24 2,6 0,7 3,1 0,8 1 1,9 -6,3 0,3 1 -5,7 
25 1,1 7 1,1 5,6 -1,3 4,8 -7,4 -2,4 -1,5 -5,9 
26 2,5 2,6 -0,1 5,2 -0,6 6 -5,1 -2,9 1 -6,1 

27 3 -2,1 0,1 2,5 -1 1,6 -7,2 -3,9 1,2 -5 
28 4,7 -11,1 -0,9 2,4 0,6 2,7 -4,5 -4,7 0,7 -6,6 
29 5,1 -2,2 -1,4 2,9 -0,3 3,2 -5,5 2,8 1,8 -6,2 

30 5 7,2 0,8 1,2 -0,4 4 -11,1 -5,1 -0,2 -7 
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