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RESUMO 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio das radiografias panorâmicas, o 

comportamento longitudinal da inclinação axial mesiodistal dos molares superiores 

decorridos cinco anos após o tratamento realizado com o aparelho Pendulum 

seguido de aparelhagem ortodôntica fixa e comparar os resultados com os valores 

médios normais. A amostra consistiu de 20 pacientes (14 do gênero feminino e 6, do 

masculino) com má oclusão de Classe II tratada por meio da distalização dos 

molares superiores. A média da idade, ao início do tratamento (T1), foi de 14,27 ± 

1,62 anos, ao final do tratamento (T2), 18,59 ± 1,82 anos, e, cinco anos pós-

tratamento (T3), 23,77 ± 2,04 anos. A média do tempo de tratamento foi de 4,36 ± 

0,79 anos e de avaliação pós-tratamento foi de 5,18 ± 1,14 anos. Como grupo 

controle, utilizou-se os valores angulares médios normais de molares superiores 

obtidos por Ursi (1989), sendo que essa obtenção partiu de radiografias 

panorâmicas de indivíduos com oclusão normal apresentando idades entre 12 e 17 

anos. Para a análise estatística, utilizaram-se os traçados das radiografias 

panorâmicas nas 3 fases (T1, T2 e T3). Os dados obtidos foram analisados 

estatisticamente pelo teste ANOVA dependente seguido do teste de Tukey. As 

médias das inclinações axiais mesiodistais nas fases T1, T2 e T3 foram comparadas 

com os valores médios normais pelo teste t independente. Os resultados apontaram 

que os primeiros molares superiores, ao término do tratamento ortodôntico, estavam 

mais inclinados para a distal, porém, cinco anos após, tenderam a verticalizarem-se 

naturalmente, voltando a ocupar uma posição próxima ao inicial. Quando 

comparados com os valores normais, somente o primeiro molar superior esquerdo 

apresentou, no período T2, valor estatisticamente significante diferente do normal. 

Os valores correspondentes para os segundos molares superiores não 

apresentaram estatisticamente significantes quando comparados entre si, nem 

quando comparados com os valores normais. O tratamento com o Pendulum 

seguido de aparelhagem ortodôntica fixa promove uma inclinação das coroas dos 

molares para a distal, tendendo esses dentes, entretanto, no longo tempo pós-

tratamento, a verticalizarem-se. 

Palavras-chave: Aparelho Pendulum. Radiografia Panorâmica. Inclinação axial 

mesiodistal.  
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ABSTRACT 
 
Longitudinal evaluation of axial mesiodistal inclin ation in maxillary molars as a 
result of using the Pendulum device associated with  fixed appliance, through 

panoramic radiographs 
 

 

 The objective of this study was to evaluate, through panoramic radiographs, 

the longitudinal conduct of mesiodistal inclination in maxillary molars five years after 

the treatment performed with the Pendulum device followed by fixed appliance and 

compare the results with normal mean values. The sample consisted of 20 patients 

(14 female and 6 male) with Class II malocclusion treated with molar distalization. 

The average age at pretreatment (T1) was 14.27 ± 1.62 years, at posttreatment (T2), 

18.59 ± 1.82 years and at the long-term posttreatment (T3) 23.77 ± 2.04 years. The 

average length of time of the treatment was 4.36 ± 0.79 years and the evaluation of 

the long-term posttreatment was 5.18 ± 1.14 years. As a control, it was used the 

normal mean angular values of molar obtained by Ursi (1989), and this achievement 

came from panoramic radiographs of subjects with normal occlusion ranging in age 

from 12 to 17 years. Panoramic radiographs were taken for statistic analysis in all 3 

stages (T1, T2, T3). The obtained data were statistically analysed through ANOVA 

Test dependent followed by Tukey test. The mean mesiodistal axial inclinations 

stages T1, T2, T3 were compared with normal mean values by the independent t 

test. The results showed that the first molars were more inclined to distal at 

posttreatment but five years later they tended to upright naturally, occupying the 

previous position, close to the original. When compared with normal values, only the 

left first maxillary molar showed in T2 a statistically different value to the normal. The 

correspondent values for the second maxillary molars did not show to be statistically 

significant when compared with each other, nor when compared with normal values. 

The treatment with the Pendulum, together with the orthodontic appliance, fosters an 

inclination of the molars to the distal, but tends to upright in the long-term 

posttreatment. 

 

Key words: Pendulum appliance, Panoramic radiographs, Mesiodistal axial 

inclination 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tratamento da má oclusão de Classe II sem comprometimento esquelético 

significativo consiste na distalização dos molares, pré-molares, caninos e incisivos 

superiores para uma relação molar normal, por meio dos aparelhos distalizadores de 

molares superiores (CETLIN; TEN HOEVE, 1983; MOYERS et al., 1980).  

 A não extração de pré-molares na correção de uma má oclusão de Classe II 

representa uma razão convincente para distalizar os molares superiores (SILVA 

FILHO  et al., 2007). Inicialmente, preconizou-se a utilização do aparelho extrabucal 

(AEB) para a distalização dos molares superiores, rotineiramente empregado até os 

dias atuais (CIGER; AKSU; GERMEC, 2005). Com esse aparelho, é possível 

distalizar os primeiros molares superiores de corpo, fazendo com que a linha de 

ação de força passe pelo centro de resistência dos molares. Isso se obtém com a 

inclinação para cima do braço externo do aparelho extrabucal (AEB) (SILVA FILHO 

et al., 2007). Outra característica importante e exclusiva deste dispositivo é que ele 

apresenta as forças reacionais fora da boca, já que é um aparelho de ancoragem 

extrabucal, ou seja, os dentes somente respondem ao impacto da ação da força. 

Não respondem ao impacto da reação.  

Apesar do conhecimento da sua eficácia na correção da má oclusão de 

Classe II, a utilização do aparelho extrabucal (AEB) pelos pacientes apresenta-se 

insatisfatória clinicamente, já que depende da colaboração direta dos mesmos 

(CLEMMER; HAYES, 1979; DORUK; AGAR; BABACAN, 2004). Segundo Clemmer e 

Hayes (1979) os pacientes utilizam o aparelho extrabucal em média 55,8% das 

horas recomendadas pelos ortodontistas. 

Existem, entretanto, os aparelhos distalizadores intrabucais que independem 

da colaboração do paciente e que atuam induzindo um efeito dentário, sem 

influência esquelética. Dentre eles, destacam-se os aparelhos Pendulum, Distal Jet, 

Jones Jig, entre outros. Eles são considerados como um recurso prático para as 

correções dentárias anteroposteriores, visto que esses dispositivos promovem maior 

ganho de espaço no arco dentário superior e corrigem a relação molar de Classe II 

com redução da necessidade de colaboração do paciente (BRICKMAN; SINHA; 

NANDA, 2000; CARANO; TESTA, 1996; HILGERS, 1992; JONES; WHITE, 1992; 
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NGANTUNG; NANDA; BOWMAN, 2001; PATEL et al., 2009). No entanto, os 

pacientes devem colaborar durante a mecânica de retração dos dentes anteriores, e 

correção da posição das raízes dos molares distalizados, geralmente, com a 

utilização de um aparelho extrabucal. O aparelho Pendulum foi desenvolvido por 

Hilgers em 1992. Sua eficácia na correção da relação molar de Classe II foi 

comprovada por vários autores (BUSSICK; MCNAMARA, 2000; BYLOFF; 

DARENDELILER, 1997; BYLOFF et al., 1997; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; 

FUZIY, 2001; GHOSH; NANDA, 1996; KINZINGER et al., 2000; KINZINGER et al., 

2004). Vale salientar que essa movimentação se dá mais pela inclinação para distal 

da coroa do que pelo movimento de corpo do molar, já que, com a movimentação 

dos molares, a inclinação axial dos dentes se altera, com as coroas movendo-se 

mais distalmente do que as raízes, independentemente do tipo de distalizador 

utilizado, a explicação mecânica para a inclinação está na localização do ponto de 

aplicação da força em relação ao centro de resistência do molar e na impossibilidade 

em fazer com que a linha de ação de força passe pelo centro de resistência 

(ANGELIERI et al., 2006; BONDEMARK; KUROL, 1992; BRICKMAN; SINHA; 

NANDA, 2000; BUSSICK; MCNAMARA, 2000; BYLOFF; DARENDELILER, 1997; 

BYLOFF et al., 1997; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; FUZIY et al., 2006; 

GHOSH; NANDA, 1996; ITOH et al., 1991; JOSEPH; AUTCHART, 2000; RUNGE; 

MARTIN; BUKAI, 1999; SANTOS et al., 2007; SANTOS et al., 2006; SILVA FILHO  

et al., 2007). Na tentativa de evitar e corrigir a inclinação distal apresentada pelos 

molares são adicionadas dobras anti-inclinação de tal forma que o segmento 

intratubo forme um ângulo de 15º em direção oclusal para se ter um maior controle 

sobre a inclinação distal das coroas dos molares e o uso do AEB noturno, cujo 

intuito é verticalizar as raízes.  

 A importância da obtenção de uma inclinação axial mesiodistal correta com as 

raízes paralelas entre si é frequentemente mencionada na literatura (ANDREWS, 

1972; EDWARDS, 1971; GRABER, 1966; HATASAKA, 1976; HOLDAWAY, 1952; 

LEE, 1995; LUCCHESI; WOOD; NORTJE, 1988; MAYORAL, 1982; STRANG, 1952), 

porque o posicionamento dentário constitui um fator extremamente relevante para 

que a estabilidade do sistema estomatognático possa ser mantida por meio da 

neutralização das forças oclusais e da função normal (ROTH, 1981, 1987). O 

paralelismo radicular auxilia na manutenção do alinhamento dos dentes em suas 

bases apicais contribuindo para uma oclusão normal dos dentes superiores e 
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inferiores (MAYORAL, 1982). Além disso, o correto posicionamento mesiodistal 

permite uma distribuição uniforme das forças oclusais por meio dos contatos 

proximais e contribuem sobremaneira na manutenção da estabilidade dos resultados 

obtidos pelo tratamento ortodôntico (EDWARDS, 1971; HATASAKA, 1976; 

MAYORAL, 1982).  

 A componente anterior de forças está intimamente relacionada com pontos de 

contatos dentários bem definidos, dependentes de uma inclinação axial mesiodistal 

correta e do relacionamento da oclusão de um dente contra dois dentes. Assim, a 

inclinação axial adequada deve estar incluída nos objetivos do tratamento 

ortodôntico, pois, além de tratar-se de um fator determinante para manutenção em 

longo prazo dos resultados atingidos com o tratamento, está diretamente 

relacionada com o alinhamento dentário (DEWEL, 1949). 

 A radiografia panorâmica é a mais utilizada para realizar a análise clínica do 

paralelismo radicular e da inclinação axial mesiodistal dentária, proporcionando 

condições satisfatórias para avaliação do posicionamento dentário antes, durante, 

ao término do tratamento e nos anos de acompanhamento pós-tratamento 

(ALMEIDA-PEDRIN; PINZAN; ALMEIDA, 2001; ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; 

ALMEIDA, 1999; CUOGHI; SELLA; MENDONÇA, 2010; LUCCHESI; WOOD; 

NORTJE, 1988; MAYORAL, 1982; SANTOS et al., 2006; SELLA; MENDONÇA; 

CUOGHI, 2009; SILVA FILHO et al., 2007; URSI et al., 1990; URSI, 1989).  

 Este trabalho visa avaliar longitudinalmente, através de radiografias 

panorâmicas, o comportamento da inclinação axial mesiodistal dos molares 

superiores decorrente do tratamento realizado com o aparelho Pendulum seguido de 

aparelhagem ortodôntica fixa e comparar com uma amostra de oclusão normal 

(URSI, 1989). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
Para uma melhor compreensão a revisão da literatura foi desenvolvida 

abordando os seguintes tópicos:  

 

2.1 A má oclusão de Classe II  

2.2 Tratamento da má oclusão de Classe II  

2.2.1 A distalização dos molares superiores 

2.3 O aparelho Pendulum e as alterações promovidas 

2.3.1 Contenção após a distalização  

2.4 Estabilidade do tratamento da má oclusão de Classe II 

2.5 Considerações sobre a utilização da radiografia panorâmica em ortodontia  

2.5.1 Histórico 

2.5.2 Fidelidade das medidas angulares 

2.6 Inclinação axial dos dentes 

 

2.1 A má oclusão de Classe II 

 

 Angle (1907) definiu a má oclusão de Classe II como uma relação mesiodistal 

deficiente dos arcos dentários, com todos os dentes inferiores ocluindo distalmente 

em relação ao padrão normal, causando uma desarmonia acentuada dos incisivos e 

linhas faciais. Afirmou, também, que a obtenção da “oclusão normal” durante as 

fases da erupção dos dentes seria mais recomendada e poderia diminuir o período 

de contenção, além de admitir que o tempo de uso da contenção varia de acordo 

com a idade do paciente, a oclusão obtida, as causas da má oclusão, a quantidade 

do movimento dentário e a saúde dos tecidos moles (PROFFIT, 1994). 

 Com o advento da radiografia cefalométrica, observou-se que, além do 

determinante dentário, havia ainda fatores esqueléticos envolvidos no 

desenvolvimento da má oclusão de Classe II. 

 Assim, no decorrer do tempo, muitos autores procuraram estabelecer as 

principais características cefalométricas encontradas na Classe II, principalmente por 

essa má oclusão representar uma significativa porcentagem dos casos tratados nos 

consultórios odontológicos. De acordo com Massler e Frankel (1951) a proporção 
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entre Classe I e Classe II, em um estudo da prevalência das más oclusões em 

adolescentes americanos entre 14 e 18 anos de idade, compreendeu 3:1, 

respectivamente. Em 1965, Ast et al. verificaram que 23,8% dos estudantes do nível 

superior de Nova York possuíam a má oclusão de Classe II. Keski-Nisula et al. 

(2003) observaram uma prevalência de 33,1% do degrau distal em crianças 

finlandesas na dentadura mista. Em brasileiros, Silva Filho, Cavassan e Freitas 

(1989) encontraram uma frequência de 42% de Classe II, nas crianças naturais da 

cidade de Bauru – SP, na faixa etária de 7 a 11 anos. 

 Apesar da má oclusão de Classe I ser a mais prevalente na população, os 

aspectos antiestéticos da Classe II provocam o maior afluxo de pacientes em busca 

das correções estéticas e oclusais dessa oclusão irregular (GURGEL; ALMEIDA; 

PINZAN, 2001). Dentre os dois tipos de Classe II, a divisão 1 consiste na má 

oclusão mais frequente no meio ortodôntico (FREITAS et al., 2002). 

 Vários autores constataram que a má oclusão de Classe II, quando 

diagnosticada com base nas características oclusais, não se autocorrige em 

pacientes em crescimento. O padrão esquelético de Classe II se estabelece 

precocemente e se mantém até a puberdade, caso não haja intervenção ortodôntica 

(BACCETTI et al., 1997; HENRIQUES et al., 1998). 

 Bishara et al. (1995) ressaltaram em seu trabalho as características 

individuais da Classe II, divisão 1. Indicaram que os portadores dessa má oclusão 

apresentam uma maior sobressaliência horizontal, sobremordida profunda, maior 

ângulo ANB, incisivos superiores protruídos, convexidade facial aumentada, lábios 

protruídos e mandíbula retruída. Na Classe II, divisão 2, os incisivos superiores 

encontram-se retroinclinados, não havendo, no entanto, nenhuma diferença na 

morfologia dentoesquelética entre as más oclusões de Classe II, divisão 1 e 2 

(PANCHERZ; ZIEBER; HOYER, 1997). 

 Com o objetivo de avaliar a frequência com que ocorrem as principais 

características da Classe II e a abordagem terapêutica mais adequada, McNamara 

Junior (1981) analisou telerradiografias em norma lateral de 277 crianças entre 8 e 

10 anos. O autor observou que a má oclusão de Classe II pode resultar de várias 

combinações entre os componentes esqueléticos e dentários. Porém, as 

características mais prevalentes encontradas em sua amostra foram: posição 

maxilar retruída ou neutra; dentes anterossuperiores protruídos; retrusão 
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mandibular; dentes anteroinferiores bem posicionados e desenvolvimento vertical 

excessivo do terço inferior da face.  

 As características cefalométricas de 50 jovens brasileiros possuindo Classe II, 

divisão 1, com idades variando de 9 a 15 anos, foram analisadas por Vale e Martins 

(1987). Observaram que a posição maxilar apresentou-se bastante variável, com 

discreta tendência ao prognatismo; os incisivos superiores apresentaram–se 

protruídos; a posição mandibular mostrou-se com grande variabilidade, com maior 

prevalência do retrognatismo mandibular; os incisivos inferiores apresentaram-se 

retruídos e houve um desenvolvimento vertical excessivo, representado pela altura 

facial anteroinferior aumentada. 

 Corroborando os resultados de McNamara Junior (1981), Karlsen  (1994) 

verificou uma mandíbula retrognata e de comprimento diminuído, com acentuada 

tendência de subdesenvolvimento vertical dos molares superiores e inferiores, em 

pacientes possuindo Classe II, divisão 1, com ou sem sobremordida profunda. 

 Contudo, Rosemblum (1995) criticou severamente o estudo realizado por 

McNamara Junior (1981). O autor afirmou que as medidas mais confiáveis para o 

correto diagnóstico da Classe II baseiam-se no Plano de Frankfurt e não na linha SN 

(utilizada por McNamara Junior), as quais demonstraram prevalência da protrusão 

maxilar em 56,6% dos casos, contra 26,7% de retrusão mandibular, ao contrário dos 

dados apresentados por McNamara Junior (1981). 

 Henriques et al. (1998) avaliaram longitudinalmente 25 jovens apresentando 

má oclusão de Classe II, divisão 1, dos 9 aos 12 anos, não tratados. Verificaram 

que, em 75% dos casos, a mandíbula apresentou-se retruída, enquanto a maxila 

variou entre retruída, bem posicionada e protruída. O padrão de crescimento 

denotou variabilidade, com distribuição uniforme de indivíduos com predominância 

de crescimento vertical, horizontal e equilíbrio dos vetores. Os incisivos superiores 

apresentaram–se geralmente protruídos e tenderam a perpetuar esta característica 

com o crescimento. 

 A grande maioria dos autores (CRAIG, 1951; HENRIQUES et al., 1998; 

KARLSEN, 1994; MARTIN, 1958; MCNAMARA, 1981; NELSON, 1953; 

OPPENHEIM, 1928; VIGORITO, 1973) afirma que há uma maior prevalência da 

retrusão mandibular na má oclusão de Classe II, em detrimento de uma maior 

protrusão maxilar, como comprovado mais recentemente por (BERTOZ, 2003; 

SANTOS, 2003). Bertoz et al. (2003) analisaram 55 jovens com má oclusão de 
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Classe II, com idades variando entre 6 e 11 anos. Em 60% da amostra, a maxila 

encontrou-se bem posicionada ou ainda retruída, e a mandíbula apresentou retrusão 

em relação à base do crânio. Verificou-se ainda que 60 a 70% dos indivíduos 

analisados apresentaram crescimento vertical. Os incisivos superiores 

demonstraram uma tendência excessiva de vestibularização e protrusão, e os 

inferiores, em cerca de 50% da amostra, estavam vestibularizados, sendo que na 

outra metade apresentavam-se bem posicionados e protruídos. Já Santos (2003) 

observou em 55 jovens brasileiros, com média de idade de 13 anos e 6 meses, e má 

oclusão de Classe II, que: a maxila encontrava-se bem posicionada e a mandíbula 

retruída em relação à base do crânio; a mandíbula apresentava dimensão menor e a 

maxila normal; o padrão vertical apresentou-se preponderante, e os incisivos 

superiores e inferiores apresentaram-se inclinados para vestibular. 

 Com o intuito de comparar as más oclusões de Classe II, divisão 1 e Classe 

II, divisão 2, Pancherz, Zieber e Hoyer (1997) realizaram um estudo com crianças 

nas idades de 8 a 10 anos e 11 a 13 anos. Os resultados revelaram que ambas não 

são entidades clínicas simples e, com exceção da posição dos incisivos superiores, 

não se constatou nenhuma outra diferença morfológica entre elas. 

Independentemente da idade, ampla variação na morfologia dentoesquelética 

prevaleceu em ambas as más oclusões. Buscando um maior consenso na literatura, 

Hitchcock (1973) e Servoss (1975) afirmaram que as características cefalométricas 

observadas na Classe II, divisão 1, constituem-se numa combinação entre protrusão 

dos dentes anterossuperiores, prognatismo maxilar associada à retrusão 

mandibular.  

 Observa-se na literatura que os resultados pertinentes às características 

principais da Classe II divergem bastante. Já em 1953, Fisk et al. afirmaram que a 

má oclusão de Classe II poderia se apresentar em pelo menos seis situações: 

maxila protruída, dentes superiores protruídos, mandíbula subdesenvolvida, 

mandíbula com tamanho normal, mas retruída, dentes inferiores retruídos ou 

qualquer combinação dos fatores anteriormente citados, fato corroborado por Henry 

(1957). Ackerman e Proffit (1969) relataram que as más oclusões incluídas na 

mesma classificação de Angle (1899) poderiam ser somente análogas (mesmo 

relacionamento oclusal) e não necessariamente homólogas (com todas as 

características esqueléticas iguais). Assim, a má oclusão de Classe II pode estar 

associada a uma ou à combinação das seguintes condições: 
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- protrusão maxilar esquelética adicionada ou não a um tamanho maxilar 

aumentado; 

- protrusão dentária superior; 

- retrusão mandibular esquelética associada ou não a uma mandíbula de tamanho 

diminuído; 

- retrusão dentária inferior; 

- ângulo da base do crânio obtuso. 

 A falta de consenso sobre as características dentofaciais da Classe II é um 

indicador da ampla variabilidade dentro da população (BISHARA et al., 1997). 

Sassouni (1970) analisando a maxila e a mandíbula nos sentidos horizontal e 

vertical, apresentou 128 variações da Classe II, com diferentes tipos de tratamento 

em consonância com tal variabilidade (BERTOZ, 2003). Esse aspecto torna-se 

compreensível à medida que diferentes interações entre os tecidos ósseos, 

dentários e moles levam à discrepância dentária descrita como distoclusão 

(BISHARA et al., 1997). 

 

2.2 Tratamento da má oclusão de Classe II 

 

 Muitas terapias apresentam-se disponíveis aos ortodontistas para o 

tratamento da Classe II. Essas incluem os diferentes aparelhos extrabucais, 

aparelhos ortopédicos funcionais, diversos protocolos de extrações dentárias e os 

distalizadores de molares superiores (MCNAMARA, 1981; MOYERS et al., 1980). O 

conhecimento e o correto diagnóstico da Classe II tornam-se imprescindíveis na 

medida em que cada aparelho difere nos efeitos promovidos na estrutura 

craniofacial, inclusive redirecionando o crescimento nas regiões envolvidas. Assim, 

as diferentes terapêuticas afetam a estrutura craniofacial de várias formas e a 

variedade disponível de aparelhos para o tratamento da Classe II reflete a 

diversidade de etiologias (MC DONALD, 1973). A escolha do melhor tratamento 

depende da idade e do diagnóstico preciso das alterações inerentes a cada paciente 

apresentando uma relação de Classe II dentária (MCNAMARA, 1981; MOYERS et 

al., 1980). 

 De maneira geral, diante de uma Classe II esquelética, em idade precoce e, 

preferencialmente, com padrão de crescimento equilibrado ou horizontal, indica-se o 

tratamento ortopédico. Se o fator problemático for a protrusão maxilar, pode-se 
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empregar os diferentes tipos de aparelhos extrabucais (AEB), dependendo do 

padrão de crescimento do paciente; ou mesmo, na dentadura mista precoce, o splint 

maxilar ou AEB conjugado, com o intuito de restringir o crescimento maxilar 

(JOHNSON, 1994). 

 Se a Classe II estiver presente a expensas de uma retrusão mandibular, na 

fase de crescimento do paciente, indica-se o tratamento ortopédico que objetiva 

estimular o crescimento mandibular por meio dos aparelhos ortopédicos funcionais, 

que podem ser: ativador, bionator, Herbst, Bimler, dentre outros (JOHNSON, 1994; 

MCNAMARA, 1981). 

 Em idade mais avançada, na ausência de crescimento, uma Classe II 

esquelética acentuada somente será corrigida corretamente por meio da cirurgia 

ortognática associada ao tratamento ortodôntico. Porém, diante de uma Classe II 

esquelética de grau suave a moderado, e que, portanto, tolera uma “camuflagem 

ortodôntica”, o tratamento de eleição será por meio das extrações. Geralmente, em 

se tratando da Classe II, o protocolo das extrações restringe-se somente aos 

primeiros pré-molares superiores ou conjuntamente aos segundos ou primeiros pré-

molares inferiores, na presença de apinhamento no arco dentário inferior (PROFFIT, 

1994). 

 No decorrer do tempo, observa-se uma tendência bastante acentuada para 

um tratamento ortodôntico mais conservador, evitando-se ao máximo as extrações 

dentárias. Proffit (1994) comprovou uma diminuição estatisticamente significante nos 

índices das extrações dentárias realizadas na Universidade da Carolina do Norte, 

USA, entre 1968 e 1993. Em 1968, os tratamentos com extrações somavam 76% 

dos casos tratados e, em 1993, somente 28%. O declínio mais significativo ocorreu 

no tratamento da Classe I com apinhamento, sendo 50% com extrações em 1963 e, 

aproximadamente, 10% em 1993. Já para o tratamento da Classe II, poucas 

alterações foram observadas, com índices não significantes estatisticamente, 16% 

em 1968 e 8% em 1993. Recentemente, vários autores têm proposto tratamentos 

para a Classe II de forma a evitar as extrações dentárias. De acordo com Moyers et 

al.(1980), Cetlin e Ten Hoeve (1983) e Gianelly (1998), para a Classe II dentária, 

sem comprometimentos esqueléticos significativos, o tratamento mais indicado 

consiste na retração de todos os dentes superiores para uma relação de molares, 

caninos e incisivos normais, sem alterações acentuadas na relação esquelética, na 

dimensão vertical ou comprometimento do arco dentário inferior. 
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 Quanto às contraindicações 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 tratamento (ARVYSTAS, 1985; BELL; JACOBS; 

LEGAN, 1984).  

 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 paciente (BRUSOLA, 1989; STRANG, 

1957). 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 disponíveis (BAUMIRIND, 1996; BISHARA; CUMMINS; JAKOBSEN, 

1995; LITT; NIELSEN, 1984). 

 Um dos primeiros autores a abordar uma terapêutica sem extrações para o 

tratamento da Classe I e II com apinhamento e protrusão foram Cetlin e Ten Hoeve 

(1983). Os principais objetivos clínicos constituíam de obtenção de espaço nos arcos 

dentários superior e inferior, intrusão dos incisivos superiores e preservação da 

ancoragem máxima durante o tratamento, evitando-se efeitos adversos no 

crescimento facial. Para a obtenção de espaço no arco dentário inferior, foi utilizada 

uma placa lábioativa que agiu movimentando os molares distalmente, além de 

aumentar a dimensão transversal do arco dentário. No arco dentário superior, 

almejou-se o movimento de corpo para distal dos molares, essencial para evitar as 

recidivas para mesial. Para isso, utilizou-se de um aparelho removível com molas 

digitais de uso contínuo nos primeiros molares superiores, associado a um AEB de 

uso noturno, tração baixa ou alta, dependendo do padrão esquelético do paciente. A 

distalização dos molares levou, em média, 10 meses, com a colaboração 

fundamental do paciente. Após a obtenção dos espaços no arco dentário, os 

incisivos superiores foram retraídos e intruídos. Os autores concluíram que o 

tratamento sem extrações, quando bem indicado, proporciona ótimos resultados no 
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que tange à estética, função, estabilidade e saúde bucal, sem alterar negativamente 

o potencial de crescimento facial. 

 Para a realização do tratamento das más oclusões de Classe II sem 

extrações dentárias, pode-se optar pelo emprego de aparelhos extrabucais 

(ARVYSTAS, 1985; GRABER, 1955; HERSCHCOPF, 1990), dos distalizadores 

intrabucais (BOLLA et al., 2002; CARANO; TESTA, 1996; JONES; WHITE, 1992), 

dos aparelhos fixos associados aos elásticos de Classe II (NELSON; HANSEN; 

HAGG, 1999; WEBER, 1971) ou dos aparelhos ortopédicos, em pacientes que ainda 

apresentam expressivo potencial de crescimento (DERRINGER, 1990; JANSON et 

al., 2004; JOHNSTON, 2002). 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 correções (FOGLE et al., 2004; SCOTT CONLEY; 

JERNIGAN, 2006). 

  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 antiestéticos (BLOCK; HOFFMAN, 1995; CELENZA; 

HOCHMAN, 2000; ROBERTS; MARSHALL; MOZSARY, 1990). 

 Segundo Valarelli (2006) a proporção de sucesso do tratamento da Classe II 

sem extração é maior, quanto menor for a severidade da má oclusão inicial. 

 

2.2.1 A distalização dos molares superiores 

 

 Gianelly (1998) afirmou que a distalização caracteriza-se pela movimentação 

para distal dos molares superiores, no estágio inicial do tratamento, para converter a 

relação molar de Classe II em I. O próprio autor atentou, em entrevista realizada em 

1996, que, na presença de apinhamento na dentadura permanente associado a uma 

Classe I ou II, o tratamento por meio das extrações torna-se preferível, a menos que 

o perfil facial e/ou a profundidade da sobremordida o contraindique (GIANELLY, 

1996). Na má oclusão de Classe II, com o arco dentário inferior em condições 

aceitáveis, pode-se iniciar o tratamento com a distalização dos molares superiores. 

Se não se observar progresso, parte-se então para a extração dos pré-molares 
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superiores, exceto nos casos onde o perfil facial e a sobremordida profunda 

contraindiquem esse procedimento. 

 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. 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 anteroinferior (ALMEIDA et al., 2000). 

 O movimento distal dos primeiros molares superiores torna-se facilitado 

quando realizado antes da irrupção dos segundos molares superiores. Devido a 

isso, a época favorável para distalizar os molares compreende o período da 

dentadura mista. Indicam-se forças contínuas para a movimentação, já que essas 

movimentam os dentes mais rapidamente que as forças intermitentes. A quantidade 

de movimentação obtida encontra-se na proporção aproximada de 1mm/mês, 

embora haja uma grande variação individual. Contudo já se sabe que os molares se 

movimentam basicamente por meio de inclinação axial da coroa para distal. Se os 

molares forem movimentados de corpo ao longo de um fio rígido, sua proporção de 

movimentação diminui para 0,5 mm/mês. Isso sugere que um fator que influi na 

proporção da distalização é o tipo de movimentação. O movimento mais rápido 

ocorre quando o molar é inclinado para distal. Contudo, se os segundos molares não 

se apresentarem irrompidos, a proporção aumenta para mais de 1mm/mês 

(GIANELLY, 1998). 

 A distalização deve prosseguir até que os molares atinjam uma sobrecorreção 

de aproximadamente 2mm (GIANELLY, 1998). A sobrecorreção é necessária por 

duas razões principais: 

- a perda de ancoragem invariavelmente ocorre durante a retração dos pré-molares, 

caninos e incisivos, e a sobrecorreção serve para compensar essa perda de 

ancoragem. Em outras palavras, a sobrecorreção constitui-se num “preparo de 

ancoragem” (GIANELLY, 1998); 

- os molares distalizados geralmente se movimentam pela inclinação para distal, 

com a movimentação maior da coroa do que da raiz. Após a sobrecorreção, o 

movimento para anterior subsequente dos molares leva a uma verticalização das 
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raízes, movimentando as coroas mais para mesial do que as raízes (GIANELLY, 

1998). 

 Os molares distalizados possuem alta tendência de recidivar para mesial, 

particularmente se os segundos molares estiverem presentes. Essa tendência foi 

documentada por Andreasen e Naessig (1968) ao notarem que 90% da distalização 

do molar produzida pelo AEB foi perdida em uma semana, após a remoção do AEB, 

sem o uso de qualquer tipo de contenção. O autor recomendou, para a manutenção 

da posição do molar, o uso de aparelhos de contenção, como, por exemplo, o AEB 

de uso noturno. 

 Além disso, os molares não devem ser utilizados como ancoragem por pelo 

menos 4 a 5 meses após sua distalização, pois a perda de ancoragem pode ocorrer 

prontamente mesmo com o uso do AEB (GIANELLY, 1998). Isso reflete a natureza 

instável dos molares imediatamente após a sua distalização. Recomenda-se, por 

isso, que a mecânica de retração seja iniciada somente 4 a 5 meses pós-

distalização. Todavia, isso não se torna uma inconveniência, porque os pré-molares 

e caninos distalizam-se por si próprios durante esse período de tempo 

(ARMSTRONG, 1971). 

 Os terceiros molares superiores irrompidos ou semi-irrompidos tendem a 

impedir a distalização dos primeiros e segundos molares. Por essa razão, quando 

possível, indica-se a extração desses dentes (GIANELLY, 1998). Segundo Gianelly 

(1998), o prognóstico e o índice de sucesso dessa terapêutica dependem da faixa 

etária apresentada pelos pacientes, que podem então ser divididos em três grupos: 

- GRUPO 1: quando os primeiros molares são distalizados na dentadura mista 

tardia, o procedimento apresenta 90% ou mais de sucesso. E a correção do molar 

se dá dentro de 4 a 8 meses. 

- GRUPO 2: na adolescência, quando os primeiros molares distalizam após a 

irrupção dos segundos molares superiores, eles tendem a se mover mais lentamente 

e a perda de ancoragem aumenta. A relação molar de ½ Classe II é corrigida 

razoavelmente bem. A relação de Classe II completa torna-se mais difícil de 

resolver. Em muitos momentos, o tratamento alcança o sucesso embora se 

recomende que haja controle da ancoragem dos incisivos superiores, com o uso de 

elásticos de Classe II, quando o aumento do trespasse horizontal exceder 2mm. 

- GRUPO 3: no adulto, o sucesso é altamente variável e observam-se muitas 

dificuldades. 
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 Deve-se atentar para a grande variação individual observada, indicando que a 

capacidade de distalizar os molares superiores ainda não permite um prognóstico 

confiável e totalmente previsível. Sfondrini, Cacciafesta e Sfondrini (2002) realizaram 

uma revisão das principais técnicas utilizadas para a distalização dos molares 

superiores e concluíram que, em pacientes Classe I ou suave Classe II esquelética, 

quando a cooperação for satisfatória, e em casos em que a ancoragem anterior for 

crítica, a melhor opção de tratamento consiste no emprego do aparelho extrabucal. 

Se o paciente não cooperar, os aparelhos distalizadores que não requerem a 

cooperação dos pacientes são indicados, atentando para o controle dos efeitos 

colaterais. Apenas nos casos de pseudo ou verdadeira Classe III esquelética, com 

apinhamento no arco dentário superior e relação molar de Classe II, o uso dos 

distalizadores intrabucais são preferíveis ao aparelho extrabucal, devido à perda de 

ancoragem anterior ser bem-vinda para o tratamento desses pacientes. 

 Para a realização do tratamento distalizador, várias formas de tratamento 

foram idealizadas. Inicialmente, foram sugeridos aparelhos que dependiam da 

colaboração dos pacientes como os aparelhos extrabucais. Embora o aparelho 

extrabucal tenha se mostrado efetivo no tratamento da má oclusão de Classe II, para 

se obter resultados satisfatórios, é fundamental a cooperação do paciente. Portanto, 

métodos alternativos que não dependam de colaboração dos pacientes têm 

apresentado maior evidência desde o final da década de 70. Dentre estes 

dispositivos pode-se destacar o sistema 3D (WILSON, 1978b) e o BDA (WILSON, 

1978a), os magnetos (GIANELLY et al., 1988), as molas (MIURA et al., 1988) e os 

arcos superelásticos (LOCATELLI et al., 1992), o Jones jig (JONES; WHITE, 1992), 

o Pendulum (HILGERS, 1992), o distal Jet (CARANO; TESTA; SICILIANI, 1996) e o 

IBMD (KELES; SAYINSU, 2000), entre outros. 

 

2.3 O aparelho Pendulum e as alterações promovidas 

 

 O aparelho Pendulum foi preconizado por Hilgers (1992) objetivando o 

tratamento da má oclusão de Classe II com a mínima colaboração do paciente. O 

aparelho consiste de um botão de resina acrílica localizado no palato, o qual serve 

como ancoragem, e molas construídas com fio de titânio-molibdênio (TMA) 0.032”, 

as quais se encaixam nos tubos linguais dos molares, exercendo forças moderadas 

e contínuas, já que o fio TMA permite uma deflexão duas vezes maior que o aço 
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inoxidável previamente à deformação permanente (BURSTONE, 1980). As molas 

são adaptadas ao palato e possuem uma pequena alça horizontal para facilitar os 

ajustes transversais, um helicóide e uma alça para a retenção no corpo de resina. A 

denominação do aparelho baseia-se na forma com que as molas agem, como se 

fosse um pêndulo, partindo da linha média do palato em direção aos molares 

superiores. A porção anterior do aparelho é estabilizada de várias formas. 

Originalmente, fez-se por meio de apoios oclusais colados nos molares decíduos ou 

nos primeiros e segundos pré-molares. Porém Hilgers (1992) afirma que o método 

mais estável de retenção do aparelho consiste na cimentação de bandas nos 

primeiros pré-molares ou primeiros molares decíduos e grampos de apoios oclusais 

nos segundos pré-molares. Essas extensões podem ser removidas, durante o 

tratamento, para permitir o deslocamento natural dos segundos pré-molares para 

distal. Havendo a necessidade de expansão transversal, adapta-se um parafuso 

expansor no acrílico da região mediana do palato, transformando-se no aparelho 

denominado Pend-X, que nada mais é do que uma modificação do aparelho original. 

 O aparelho Pendulum está indicado para o tratamento da má oclusão de 

Classe II dentária, isto é, sem comprometimento esquelético significativo, potencial 

de crescimento craniofacial reduzido e sem uma quantidade expressiva de 

apinhamento e/ou protrusão no arco inferior (HILGERS, 1992; MACEDO; AIDAR, 

2001; RONDEAU, 1995). Pode ainda ser utilizado como recuperador de espaço 

quando o comprimento do arco superior for deficiente devido à perda precoce dos 

molares decíduos (MURRELL; LEVIN; KALBFLEISCH, 1996). 

 A maior contraindicação apontada por Hilgers (1992) diz respeito aos 

pacientes dolicofaciais, em decorrência da tendência de abertura da mordida 

anterior promovida pelo uso do aparelho Pendulum. Ursi e Almeida (2002) 

contraindicam a utilização deste aparelho nos casos de trespasse horizontal 

aumentado, mordida aberta anterior, ausência de selamento labial, presença de 

segundos molares irrompidos sem espaço para distalização (presença de terceiros 

molares) e distância 6-PTV inadequada acompanhada de uma Classe II completa. 

 Hilgers (1992) afirmou que o aparelho Pendulum proporciona um movimento 

distal dos molares superiores de 5 mm, num período de 3 a 4 meses. 

Posteriormente, outros autores como Ghosh e Nanda (1996); Byloff e Darendeliler 

(1997) realizaram estudos para avaliar os efeitos decorrentes da utilização do 

aparelho Pendulum e Pend- X respectivamente. No trabalho de Byloff e Darendeliler 
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(1997) os autores observaram que o espaço criado deveu-se em 75% pela 

distalização dos molares e 25%, pela mesialização dos pré-molares, diferentemente 

dos dados obtidos por Ghosh e Nanda (1996), em que, de cada 1 mm de 

distalização, ocorreu 0,75mm de mesialização dos pré-molares; em pacientes 

Classe II. Os resultados mostraram que a proporção de distalização compreendeu 

1,02mm/mês, sendo em média de 3,37mm a 4,08mm; o período médio de 

tratamento consistiu em 4 meses; a perda de ancoragem compreendeu 2,55mm; a 

presença dos segundos molares superiores não interferiu na distalização obtida; a 

inclinação distal do primeiro molar superior apresentou-se acentuada em 14,5° a 

8,36°; a inclinação mesial dos primeiros pré-molare s variou de 1,29° a 7,52°; houve 

intrusão dos primeiros molares superiores, porém, no estudo de Ghosh e Nanda 

(1996), essa não foi significativa; ocorreu extrusão dos segundos pré-molares e dos 

primeiros pré-molares superiores; aumento na distância entre os primeiros molares 

superiores e, entre os segundos molares; protrusão do lábio superior e inferior; 

aumento do trespasse horizontal; redução do trespasse vertical e vestibularização 

dos incisivos superiores. 

 No estudo realizado por Ghosh e Nanda (1996), os autores observaram 

efeitos esqueléticos promovidos pelo aparelho Pendulum, sendo que o maior deles 

ocorreu na AFAI, que aumentou 2,79mm em média e 2 vezes mais em pacientes 

que apresentavam FMA > 24°. O plano mandibular incl inou inferiormente em média 

1,09°, proporcionando a redução do trespasse vertic al (1,39mm). Os resultados 

mostraram que o aparelho Pendulum afeta primariamente os dentes e o osso 

alveolar, embora possua efeitos indiretos nas estruturas esqueléticas e tecidos 

moles. Contrariamente, Byloff e Darendeliler (1997) não determinaram qualquer 

efeito esquelético ocasionado pelo aparelho sem a ocorrência de mordida aberta 

dentária ou esquelética. 

 As alterações dentoalveolares e esqueléticas promovidas pelo aparelho 

Pendulum em pacientes que apresentavam má oclusão de Classe II foram 

analisadas por alguns autores (BUSSICK; MCNAMARA, 2000). Bussick e 

McNamara Jr (2000) analisaram a quantidade e a natureza da distalização dos 

molares superiores e o efeito na ancoragem anterior (pré-molares e incisivos), assim 

como as alterações esqueléticas sagitais e verticais das dimensões da face. A 

amostra foi composta por 101 pacientes (56 do gênero feminino e 45, do masculino) 

com idade inicial média de 12 anos, sendo o tempo total de tratamento de 7 meses. 
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As molas foram ativadas 60º a 90º, produzindo uma força de 200 a 250 gramas. 

Para avaliar o efeito do tratamento em relação ao estágio de desenvolvimento 

dentário, a amostra foi dividida em subgrupos: de acordo com a presença (n=33) e, 

ausência (n=68) dos segundos molares decíduos e, de acordo com o grau de 

erupção dos segundos molares permanentes irrompidos (n=44) e, não irrompidos 

(n=57). Além disso, o estudo analisou a resposta do aparelho frente aos diversos 

padrões faciais indicados pelo ângulo do plano mandibular (FMA), havendo 30 

pacientes com ângulo baixo (FMA < que 21º), 38, com ângulo neutro (FMA entre 21º 

e 26º) e, 33, com ângulo alto (FMA > 26°). Os resul tados indicaram que o aparelho 

Pendulum atuou principalmente no arco dentário superior, promovendo, entretanto, 

efeitos de pequena significância sobre as estruturas esqueléticas e os tecidos moles. 

Os primeiros molares superiores distalizaram em média 5,7mm, com uma inclinação 

distal de 10,6º, e os dentes de ancoragem anterior sofreram mesialização de 1,8mm, 

sendo que os pré-molares apresentaram inclinação mesial de 1,5º e os incisivos, 

uma inclinação para vestibular. Desse modo, a distalização dos molares contribuiu 

em 76% do total do espaço obtido enquanto 24% deveram-se a perda de ancoragem 

dos pré-molares, sendo que, para cada 1 mm de distalização, houve 0,32mm de 

perda de ancoragem. 

 Com relação à movimentação vertical, observou-se que os molares 

permanentes intuíram 0,7mm e os pré-molares extruíram 1,0mm, enquanto os 

molares inferiores mesializaram 0,2mm e extruíram 0,7mm sem significância 

estatística. O trespasse vertical diminuiu 1,7mm, e o horizontal aumentou 0,8mm. O 

lábio superior e inferior protruíram 0,6mm, e 1,0mm, respectivamente. As alterações 

verticais ocorreram em menor magnitude, apresentando o ângulo do plano oclusal, 

do plano mandibular e a AFAI um suave aumento durante o tratamento. Nenhuma 

diferença na quantidade de distalização foi observada com relação à presença ou 

não dos segundos molares irrompidos havendo, entretanto, uma influência nas 

alterações verticais, sendo que o grupo que possuía os segundos molares 

irrompidos apresentou um significante aumento na AFAI e no FMA. Com relação ao 

padrão de crescimento facial, não houve diferença entre os grupos analisados (FMA 

alto, neutro e baixo). A distalização indicou uma maior extrusão dos molares e um 

maior aumento da AFAI em relação à distalização na dentadura mista. Os autores 

concluíram que o aparelho Pendulum deve ser utilizado apenas em pacientes que 

realmente iriam se beneficiar pela distalização dos molares, e, para se obter a 
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máxima distalização e o mínimo aumento na AFAI, o aparelho deveria ser instalado 

em pacientes que apresentassem os segundos molares decíduos e ausência dos 

segundos molares permanentes irrompidos, embora não tenha sido constatada 

nenhuma abertura significante da mordida. 

 Fuziy (2001) desenvolveu uma pesquisa para avaliar as alterações sagitais, 

verticais e transversais decorrentes da utilização do aparelho Pendulum para 

distalizar os primeiros molares superiores. A amostra foi composta por 32 pacientes 

(23 do gênero feminino e 9, do masculino) com má oclusão de Classe II, divisão 1 e 

idade inicial média de 14 anos e 10 meses. Foram analisadas as telerradiografias 

em norma lateral e em 45º, além dos modelos iniciais e após a distalização 

promovida pelo aparelho Pendulum, sendo o período médio de tratamento foi 5,85 

meses. O autor utilizou dobras de anti-inclinação para controlar a posição dos 

molares superiores, além de realizar uma sobrecorreção. A contenção foi realizada 

com o Botão de Nance. Com base nos resultados obtidos e na metodologia utilizada, 

pode-se concluir que a força suave e continua impulsionada pelas molas de TMA 

não promoveu alterações esqueléticas significantes na maxila e mandíbula. Os 

primeiros e segundos molares superiores distalizaram em média 4,83mm e 4,84mm, 

respectivamente, sendo que a inclinação para distal foi 12,66° e 16,23° 

respectivamente. O efeito do aparelho sobre a unidade de ancoragem promoveu 

uma mesialização dos primeiros pré-molares de 1,87mm com inclinação para mesial 

de 2,51°, e dos incisivos centrais, de 1,08mm, e in clinação vestibular, de 3,40°. Os 

molares distalizaram em média 1,06mm por mês, sendo que a abertura do espaço 

ocorreu devido a 78,72% de distalização dos molares e 30,72% de mesialização dos 

pré-molares. Com relação à movimentação vertical dos dentes, os segundos 

molares apresentaram uma intrusão de 0,78mm e os primeiros pré-molares 

superiores, uma extrusão de 1,52mm. O trespasse horizontal aumentou 1,56mm e o 

vertical reduziu 1,03mm. Devido a essas alterações dentárias, houve uma rotação 

do plano mandibular no sentido horário, refletindo em um aumento significante da 

AFAI de 1,94mm. As alterações transversais foram comprovadas pelo aumento de 

0,71mm na região dos molares e 0,12mm na região dos primeiros pré-molares. 

Devido ao aumento do trespasse horizontal, o ângulo nasolabial apresentou um 

aumento de 1,35° e o lábio superior, uma protrusão de 0,29mm.  

 Toroglu et al. (2001) avaliaram os efeitos do aparelho Pendulum em pacientes 

com má oclusão de Classe II, considerando o padrão de crescimento facial (FMA) e 
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as alterações após 3 meses de contenção. A amostra constituiu-se de 30 pacientes 

(18 do gênero feminino e 12, do masculino) divididos em dois grupos: grupos 1, 

composto por 16 pacientes com ângulo do plano mandibular baixo (FMA menor ou 

igual a 24°) e grupo 2, com 14 pacientes com ângulo  do plano mandibular alto (FMA 

maior ou igual a 29°). Analisaram-se as telerradiog rafias iniciais, finais e após 3 

meses de contenção. O tempo médio de tratamento para o grupo 1 foi de 5,03 

meses e 5,7 meses, para o grupo 2, porém sem diferença significante. O grupo 2 

(FMA alto) apresentou uma maior quantidade de distalização (5,9mm) e de 

inclinação para distal do que o grupo com FMA baixo (1mm). Na análise da unidade 

de ancoragem, o grupo 1 (FMA baixo) indicou maior quantidade de mesialização do 

que o grupo 2, sendo que os pré-molares mesializaram 6,6mm e 4,8mm, 

respectivamente, e os incisivos 4,1mm no grupo 1 e 2,1mm no grupo 2. Desse 

modo, os autores relataram que quanto maior a resistência a distalização maior seria 

a perda de ancoragem. Os incisivos do grupo 2 (FMA alto) apresentaram uma maior 

quantidade de extrusão. O trespasse horizontal e o grau de protrusão do lábio 

superior e inferior aumentaram nos dois grupos devido à vestibularização dos 

incisivos superiores. Durante o período de contenção, observou-se que houve uma 

perda de ancoragem na região dos molares de 1,5mm para o grupo 2 (FMA alto) e 

1,7mm para o grupo 1 (FMA baixo) e os incisivos e pré-molares revelaram uma 

recidiva aos seus lugares iniciais. Desse modo, o resultado deste estudo permitiu 

concluir que o Pendulum promoveu a distalização dos molares superiores sem a 

cooperação do paciente, havendo, porém a necessidade de uma boa contenção 

pós-distalização a qual poderia ser realizada com o Botão de Nance e o uso noturno 

da ancoragem extrabucal, além da realização de uma sobrecorreção da relação 

molar. 

 Chaques-Asensi e Kalra (2001) desenvolveram um estudo para determinar os 

efeitos promovidos pelo aparelho Pendulum. Para isso, analisaram 26 pacientes (10 

do gênero masculino e 16 do feminino) com idade inicial média de 11 anos e 2 

meses, sendo o tempo médio de tratamento 6,5 meses (0,8 mês). A análise dos 

resultados mostrou que os molares superiores distalizaram 5,3 mm, inclinaram para 

distal 13,1° e intruíram 1,2mm. Os primeiros pré-mo lares superiores ou primeiros 

molares decíduos mesializaram 2,2 mm, inclinaram para mesial 4,8° e extruíram 1,2 

mm e os incisivos centrais superiores protruíram 2,1 mm e inclinaram para vestibular 

5,1°. O trespasse horizontal aumentou 1,8 mm e o ve rtical diminuiu 1,8 mm. A altura 
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facial anteroinferior aumentou 2,8 mm, enquanto que o FMA aumentou 1,3°, tendo 

por isso, os autores contraindicado o uso em pacientes que apresentassem AFAI 

aumentada ao início do tratamento e/ou mordida aberta. 

 Kinzinger et al. (2005) verificaram a qualidade da ancoragem dentária anterior 

durante o uso do aparelho Pendulum modificado para determinar a época mais 

favorável dessa medida terapêutica em relação ao estágio da dentição. A amostra 

foi composta por 30 pacientes (14 do gênero feminino e 16, do masculino) com 

idade inicial média de 11 anos e 5 meses. O tempo médio de tratamento foi de 22 

semanas (5,5 meses). Todos os pacientes apresentavam os primeiros molares 

completamente irrompidos e os segundos e terceiros não irrompidos e foram 

divididos em 3 grupos de 10 pacientes cada um, de acordo com os dentes utilizados 

como ancoragem anterior. O grupo 1 apresentava os primeiros e segundos molares 

decíduos, o grupo 2 utilizou os primeiros pré-molares e segundos molares decíduos 

e o grupo 3, apenas os pré-molares. Os resultados deste estudo demonstraram que 

os molares decíduos e pré-molares poderiam ser utilizados como ancoragem do 

aparelho Pendulum, entretanto, a quantidade de distalização foi maior, a inclinação 

para distal menos pronunciada e menor efeito na unidade de ancoragem quando se 

utilizou apenas o pré-molar como ancoragem. Desse modo, quando se utilizam os 

pré-molares e molares decíduos como ancoragem, obtêm-se mais efeitos 

indesejáveis, como maior inclinação dos molares para distal e maior protrusão dos 

incisivos. 

 Devido à escassez de trabalhos na literatura que avaliavam os efeitos do 

tratamento com aparelho Pendulum seguido de aparelhagem ortodôntica fixa, 

Angelieri et al. (2006) analisaram as telerradiografias iniciais, após a distalização dos 

molares superiores, após o alinhamento e nivelamento dentários e na finalização do 

tratamento ortodôntico fixo. A amostra foi composta por 22 pacientes (15 do gênero 

feminino e 7, do masculino) com idade inicial média de 14,5 anos. O tempo médio de 

distalização dos molares compreendeu 5,85 meses e o tempo total de tratamento, 

3,61 anos. Os resultados deste estudo demonstraram que o aparelho Pendulum 

promoveu uma distalização dos molares superiores, com inclinação para distal, 

protrusão do dentes anteriores e aumento da AFAI devido à rotação no sentido 

horário da mandíbula. No período pós-distalização houve uma mesialização dos 

primeiros molares (2,1mm) mesmo havendo realizado o reforço de ancoragem 

(Botão de Nance e ancoragem extrabucal cervical com uso somente a noite). 
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Terminado o tratamento ortodôntico fixo, os incisivos, pré-molares e primeiros 

molares mostravam-se no mesmo posicionamento inicial, apesar de todos os 

pacientes terem apresentado relação molar de Classe I ao final do tratamento. 

Dessa maneira, pode-se concluir que a mecânica empregada corrigiu a má oclusão 

de Classe II devido às alterações dentoalveolares promovidas (não houve efeitos 

esqueléticos significantes) e, secundariamente, ao crescimento mandibular para 

anterior, constatado durante a utilização do aparelho ortodôntico fixo.  

 Angelieri et al. (2008), comparou os efeitos cefalométricos promovidos pelo 

aparelho extrabucal cervical e o aparelho Pendulum, associados ao aparelho 

ortodôntico fixo. A amostra inicial foi dividia em 2 grupos. O grupo 1 composto por 30 

pacientes tratados por meio do aparelho extrabucal cervical associado ao aparelho 

ortodôntico fixo por um período médio de 3,28 anos e grupo 2, composto por 22 

pacientes, tratados com o aparelho Pendulum seguido do aparelho ortodôntico fixo 

por um tempo médio de 4,12 anos. Foram avaliadas telerradiografias em norma 

lateral ao início e ao final do tratamento ortodôntico. Os grupos Pendulum e AEB 

foram compatibilizados em relação a idade inicial, gênero da amostra, severidade da 

má oclusão de Classe II, características cefalométricas iniciais e índice de prioridade 

de tratamento (IPT) inicial e final. Apenas o tempo de tratamento mostrou-se 

incompatível entre os grupos, havendo a necessidade da anualização dos dados 

referentes ao grupo Pendulum. O grupo AEB apresentou redirecionamento do 

crescimento maxilar, resultando na restrição do vetor de crescimento maxilar para 

anterior e melhora da relação maxilomandibular. No grupo Pendulum, verificaram-se 

somente efeitos dentoalveolares, ocorrendo, além disso, um aumento da altura facial 

posterior no grupo AEB, em decorrência da maior extrusão dos primeiros molares 

superiores. Por outro lado, esta maior extrusão dos primeiros molares superiores 

não resultou em uma rotação horária da mandibula. Ambos os aparelhos corrigiram 

a má oclusão de Classe II de forma semelhante, com a estabilização do complexo 

dentoalveolar superior, proporcionado pelos aparelhos distalizadores, enquanto que 

o complexo dentoalveolar inferior avançou em direção anterior, devido ao 

crescimento mandibular. Não houve diferença nas repercussões de ambos os 

tratamentos no perfil facial tegumentar. O uso mais acentuado dos elásticos de 

Classe II no grupo Pendulum resultou em uma maior inclinação para 

vestibular/mesial dos incisivos e molares inferiores. 
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 Em 2009, Pinzan-Vercelino et al. desenvolveram um estudo com o propósito 

de comparar os graus de eficiência do tratamento da má oclusão de Classe II, 

realizado com o aparelho Pendulum e com extrações de dois pré-molares 

superiores. A amostra constituiu-se dos modelos de gesso e das telerradiografias de 

48 pacientes com má oclusão de Classe II, divididos em dois grupos de acordo com 

o protocolo de tratamento, sendo que ambos os grupos utilizaram o aparelho fixo. O 

grupo 1, composto por 22 pacientes (7 do gênero masculino e 15, do feminino) foi 

tratado com o aparelho Pendulum e o grupo 2, constituído de 26 pacientes (14 do 

gênero masculino e 12, do feminino) tratado com extrações de dois pré-molares 

superiores. Para a comparação entre os graus de eficiência, os resultados oclusais 

foram avaliados em modelos de gesso por meio do índice oclusal PAR, enquanto 

que o tempo de tratamento de cada grupo foi calculado a partir das anotações 

clínicas presentes nos prontuários. Os resultados demonstraram que o grupo 2 

apresentou um maior grau de eficiência do que o grupo 1, com um tempo de 

tratamento significantemente menor. 

  Almeida-Pedrin et al. (2009) realizaram um estudo retrospectivo, onde 

compararam os efeitos cefalométricos, as alterações no arco dentário e a eficiência 

do tratamento da Classe II com o aparelho Pendulum, extrabucal cervical, ou 

extração de dois pré-molares superiores todos associados ao aparelho ortodôntico 

fixo. A amostra foi composta modelos de gesso e telerradiografias de 82 pacientes 

com má oclusão de Classe II, divididos em três grupos. No grupo 1 (n=22, tempo de 

tratamento, 3,8 anos) os pacientes foram tratados com o aparelho Pendulum, no 

grupo 2 (n=30, tempo de tratamento 3,2 anos) os pacientes utilizaram aparelho 

extrabucal cervical, já no grupo 3 (n=30, tempo de tratamento 2,1 anos) foram 

tratados a partir da extração de dois pré-molares superiores. Os resultados 

apontaram que os três protocolos de tratamento produziram efeitos cefalométricos 

similares. O índice de prioridade de tratamento demonstrou que resultados oclusais 

também foram semelhantes entre os grupos enquanto que índice de eficiência do 

tratamento apresentou valores maiores para o grupo de extração. Concluindo que os 

protocolos de tratamento comparados foram similares do ponto de vista oclusal e 

cefalométrico. O tratamento da má oclusão de Classe II através da extração de dois 

pré-molares superiores foi mais eficiente devido ao menor tempo de tratamento.  

 Kinzinger et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os 

efeitos da ancoragem convencional no desenvolvimento das raízes dos pré-molares 



48  Revisão de Literatura 

 

durante o tratamento com o Pendulum. Os molares superiores foram distalizados 

com o aparelho Pendulum modificado (Pendulum K) em 36 pacientes (14 do gênero 

masculino e 22, do feminino) com idade média de 12,3 anos. Foram tomadas duas 

radiografias panorâmicas de cada paciente, uma inicial e outra após a distalização 

do molar. Posteriormente, foi medido por vestibular o comprimento dos pré-molares 

cuja raiz ainda não estava completamente desenvolvida. Para avaliar o 

desenvolvimento radicular foi calculada a diferença entre o comprimento dos dentes, 

no início e final do tratamento. Durante o tratamento foi observado um aumento no 

comprimento do dente na região de ancoragem. A biomecânica do Pendulum K 

permite que a transferência das forças para as unidades de ancoragem 

permaneçam dentro de limites fisiológicos, possibilitando o desenvolvimento normal 

das raízes dos pré-molares. 

 

2.3.1 Contenção após a distalização  

 

 A mesialização dos molares durante a terapia ortodôntica fixa que se segue a 

fase de distalização foi observada por Burkhardt, McNamara e Baccetti (2003). Os 

autores verificaram uma recidiva da distalização dos molares de 87% em relação à 

primeira fase do tratamento (uso do Pendulum), embora a relação molar normal 

tenha sido mantida e o trespasse horizontal, corrigido. De acordo com os autores, a 

manutenção da relação molar e da correção do trespasse horizontal, mesmo com a 

recidiva da distalização, pode ser explicada por um padrão de crescimento favorável 

e compensações dentoalveolares. 

 Para estabilização dos molares distalizados, Hilgers (1992) propôs: 1) 

Instalação do aparelho ortodôntico fixo conjuntamente a um arco-utilidade superior 

que contém os molares em suas posições utilizando os incisivos superiores como 

ancoragem. Os pré-molares são retraídos com o uso de cadeias elastoméricas. 2) 

Inserção de um Botão de Nance confeccionado durante a consulta de remoção do 

aparelho Pendulum. De acordo com o autor, essa consiste na forma mais estável e 

confiável de contenção dos molares superiores. 3) Instalação do aparelho 

ortodôntico fixo associado a um arco com Omega por mesial ao primeiro molar 

superior. Recomendou ainda a associação de um Botão de Nance. 4) Uso do AEB 

por poucos meses até a distalização completa dos pré-molares e caninos. Embora 

requerida a colaboração do paciente, essa compreende um curto período de tempo. 
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 Posteriormente, Rondeau (1995) revisando a literatura, sugeriu outros meios 

de contenção. O aparelho Pendulum pode ser modificado em um aparelho de 

contenção pelo corte da extensão da porção de resina acrílica ao primeiro pré-molar 

e pela desativação das molas TMA. Outra forma compreende a combinação da 

barra transpalatina ao Botão de Nance, proporcionando ancoragem adequada para 

a retração dos pré-molares e caninos, ou mesmo a utilização do aparelho Rick-

ANator, que consiste em um Botão de Nance modificado, em que a região anterior 

de acrílico constitui-se em um plano de mordida anterior, desocluindo os dentes 

posteriores. E indicado nos casos nos quais ha sobremordida profunda e os incisivos 

apresentam-se lingualizados. 

 Mesmo após a aparelhagem fixa, os molares distalizados possuem alta 

tendência de recidivar para mesial, particularmente se os segundos molares 

estiverem presentes. Essa tendência foi documentada por Andreasen e Naessig 

(1968) os autores notaram que 90% da distalização do molar, produzida pelo AEB, 

foi perdida uma semana após a remoção do AEB, sem o uso de qualquer tipo de 

contenção, portanto recomendaram, para a manutenção da posição do molar, o uso 

de aparelhos de contenção, como, por exemplo, o AEB de uso noturno. A maioria 

dos trabalhos que avaliaram os efeitos do aparelho Pendulum, recomendam a 

sobrecorreção dos molares em uma super Classe I devido a tendência a recidiva, 

visto que se observa uma inclinação dos molares distalizados (ANGELIERI et al., 

2006; BURKHARDT; MCNAMARA; BACCETTI, 2003; BYLOFF; DARENDELILER, 

1997; BYLOFF et al., 1997; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; GHOSH; NANDA, 

1996; HILGERS, 1992; URSI; ALMEIDA, 2002). 

 

2.4. Estabilidade do tratamento da má oclusão de Cl asse II: 

 

 Sabendo da importância do correto posicionamento mesiodistal dos longos 

eixos dentários para a manutenção da estabilidade dos resultados obtidos pelo 

tratamento ortodôntico, Holdaway (1952) sugeriu a incorporação de angulações nos 

braquetes substituindo as dobras de segunda ordem nos fios de nivelamento. 

Segundo o autor, os braquetes devem ser angulados para compensar a folga do fio 

ortodôntico dentro de suas canaletas nos dentes submetidos a maiores 

movimentações. Este artifício também pode ser empregado no preparo de 

ancoragem e na substituição das dobras artísticas, resultando numa inclinação mais 
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divergente dos longos eixos dentários, e proporcionando uma anatomia mais natural, 

principalmente no segmento anterossuperior do arco dentário. O autor alertou ainda 

que muitos casos eram concluídos sem a obtenção do paralelismo radicular. Nos 

locais das extrações, as raízes dos dentes adjacentes apresentavam uma 

configuração em “V”, sendo este um dos fatores predisponentes à reabertura de 

espaço. 

 Young (1964) observou que cada dente encontra-se posicionado conforme o 

tipo de esforço requisitado, sendo que as suas distintas inclinações correspondem a 

um modelo perfeito de estabilidade sob função. A inclinação para distal de seus 

ápices possibilita a oclusão de dois dentes antagonistas numa posição bastante 

vantajosa, permitindo que a força oclusal seja transmitida paralelamente às suas 

raízes. Quando isto não ocorre, observa-se danos aos tecidos de sustentação e aos 

dentes.  

 Segundo Wheeler (1965), normalmente os dentes apresentam suas coroas 

inclinadas para mesial em graus variáveis e embora diferentes crânios apresentem 

discrepâncias quanto aos valores absolutos, geralmente observa-se uma tendência 

a essa inclinação mesial. O autor afirmou que cada dente apresenta a inclinação que 

melhor resiste às forças mastigatórias e se algum dente encontrar-se mal 

posicionado, sua eficiência funcional torna-se prejudicada, assim como, sua 

estabilidade. Esta disposição espacial específica garante a manutenção dos pontos 

de contato proximais dentários e a correta dissipação das forças funcionais. 

 Considerando-se que o paciente que possui uma má oclusão de Classe II, 

divisão 1, pode, geralmente, 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. 

 Uhde, Sadowsky e BeGole (1983) buscaram determinar se as alterações pós-

tratamento (mínimo de 12 anos) das relações dentárias estão relacionadas a Classe 

de Angle da má oclusão original, dentre outras coisas. Estudaram 72 casos com 

más oclusões de Classe I ou II, com idade média de 20 anos, tratados com e sem 

extrações. Como resultados, observaram que a alteração pós-tratamento da relação 

molar era sempre em direção a Classe II. A medida que a relação molar se alterou 

em direção ao valor original após o tratamento, a distância intermolares superiores 

diminuiu e o overjet aumentou, ambos em direção aos valores originais. Concluíram 
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que, apesar das relações anterossuperiores dos molares tenderam a se alterar em 

direção a Classe II após o tratamento, elas foram relativamente estáveis em ambos 

os casos de Classe I e Classe II e não relacionadas com a presença ou não de 

extrações. 

 Nashed e Reynolds (1989) avaliaram cefalometricamente 50 casos com má 

oclusão de Classe II, divisão 1, tratados ortodonticamente, visando analisar os 

dados resultantes das características craniofaciais que poderiam prever o sucesso 

na redução do overjet durante e após o tratamento. Os pacientes apresentavam, ao 

início do tratamento, um overjet entre 10 a 15 mm. Os autores não encontraram 

fortes predictores para a redução e estabilidade do overjet. Observaram também que 

quanto maior a redução do overjet com o tratamento, maior a probabilidade de o 

mesmo apresentar uma recidiva.  

 Weiland (1994) realizou um estudo que tinha por finalidade verificar a 

influência das discrepâncias oclusais na estabilidade em longo prazo do tratamento 

ortodôntico. Os modelos de estudo e os registros cefalométricos de 40 pacientes (9 

Classe I, 24 Classe II, divisão 1 e 7 Classe II, divisão 2) foram avaliados antes do 

início do tratamento, ao final e pelo menos 9 anos após a remoção da contenção. 

Como resultado, encontrou que a largura e o comprimento do arco diminuíram 

significativamente após a contenção. A posição dos incisivos inferiores permaneceu 

relativamente estável, enquanto a dos molares inferiores se moveu 

substancialmente para frente. A irregularidade anteroinferior aumentou após o 

tratamento, e 60% dos casos apresentaram um alinhamento insatisfatório. A 

quantidade de deslize mandibular diminuiu com o tempo e teve uma influência 

estatisticamente significante, embora clinicamente apenas moderada no aumento da 

irregularidade anteroinferior, ou seja, contribuiu com apenas 15% da variação na 

irregularidade. Os molares inferiores, que se moveram para frente durante e após o 

tratamento, foram responsáveis pela diminuição do comprimento do arco. Os 

autores afirmaram que, para melhorar a estabilidade, deve-se manter a menor 

distância possível entre a relação crítica e a máxima intercuspidação habitual, e 

ótimas relações oclusais devem ser obtidas ao final do tratamento.  

 Já Binda et al. (1994) analisaram as alterações pós-contenção de variáveis 

esqueléticas, dentárias e de tecido mole na má oclusão de Classe II, divisão 2, 

independentemente do tipo de tratamento. Os pacientes foram avaliados ao início e 

ao final do tratamento, e 2 e 5 anos pós-contenção. Observavam que muitas das 
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alterações que ocorreram nesses períodos foram consequentes ao crescimento 

mandibular natural e as adaptações das alterações induzidas pelo tratamento e que 

todas as medidas apresentaram alterações significantes, principalmente nos dois 

primeiros anos após o término do tratamento. A recidiva da sobremordida encontra-

se relacionada à recidiva da inclinação dos incisivos superiores que ocorre nesse 

tipo de má oclusão. As alterações com o tempo foram maiores para os pacientes do 

gênero masculino do que para o feminino, sendo também, menores para os grupos 

com idades mais avançadas. Durante o tratamento, o ângulo interincisivos e o 

overbite diminuíram, e, na fase pós-contenção, ambos aumentaram 

significantemente. Os autores não avaliaram a estabilidade da relação molar.  

 No mesmo ano Bishara et al. (1994) estudaram pacientes com má oclusão de 

Classe II, divisão 1, com abordagem sem extrações de pré-molares, e com 

extrações de quatro primeiros pré-molares, tratados com a técnica do Arco de 

Canto, sendo que o resultado final desses tratamentos foi considerado sucesso. 

Uma série de parâmetros foi medida em modelos de gesso, antes, durante e pelo 

menos 2 anos após o final do tratamento. Como resultados, observaram que, no 

estágio pós-tratamento, os dois grupos experimentaram um aumento similar na 

discrepância entre o tamanho dentário e o comprimento do arco.  

 Harris et al. (1994) avaliaram duas amostras de casos com má oclusão de 

Classe II, divisão 1, todos tratados por um único especialista, examinados dentro de 

uma média de 5 anos após o tratamento. Um grupo tinha sido tratado durante a 

adolescência (aproximadamente 12 anos de idade), o outro, na idade adulta 

(aproximadamente 28 anos). Observou-se que dois tipos de alterações ocorreram na 

mesma extensão em ambos os grupos e indicaram previsibilidade 

independentemente da idade: o primeiro molar superior sofre leve inclinação anterior 

da coroa e movimento mesial de corpo; a correção molar total voltou-se ligeiramente 

para relação de Classe II por volta de 1 mm. Essa alteração foi estatisticamente 

equivalente nos dois grupos. O primeiro molar superior migrou para mesial bem mais 

nos pacientes adolescentes que nos adultos. Isso não afetou a correção molar total, 

visto que o molar inferior também foi para frente pelo crescimento diferencial da 

mandíbula, sendo este maior nos adolescentes do que nos adultos. Houve um 

crescimento apreciável para frente tanto da maxila quanto da mandíbula nos 

adolescentes, mas não nos adultos. Nestes, a maior alteração ficou por conta do 

movimento desfavorável, tanto de corpo como de inclinação para mesial do molar 
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superior, que, mesmo assim, ficou mais estável nos adolescentes. Portanto, as 

correções ortodônticas foram estáveis em ambos os grupos, mas por motivos 

diferentes. 

 Um ano depois Fidler et al. (1995) examinaram a estabilidade em longo prazo 

da má oclusão de Classe II, divisão 1, de Angle, com resultados oclusais 

satisfatórios ao final do tratamento ativo, procurando por predictores da recidiva e 

por características associadas com um tratamento de sucesso. A amostra consistiu 

de 78 pacientes Classe II, divisão 1, tratados com ou sem extrações dentárias, por 

um período médio de 14 anos pós-contenção. Os resultados demonstraram não ter 

havido nenhuma alteração pós-contenção para as relações dos molares, pré-

molares e caninos e uma recidiva de 0,5 mm para o overjet e o overbite. A recidiva 

máxima foi de 3,5 mm para a relação molar, pré-molar e canino, 3 mm para o overjet 

e 4,5 mm para o overbite. A análise de regressão múltipla revelou não existir 

associação alguma entre as características do tratamento nem entre as alterações 

esqueléticas e dentárias do tratamento e a recidiva do overjet. Entretanto, a recidiva 

do overjet associou-se a recidiva das relações molar, pré-molar e canino, ao 

aumento pós-contenção no overbite, a pró-inclinação pós-contenção dos incisivos 

superiores e a verticalização pós-contenção dos incisivos inferiores. As alterações 

do tratamento ativo incluíram um redirecionamento e uma inibição do crescimento 

maxilar e uma retração dos incisivos superiores. O crescimento mandibular adicional 

foi favorável durante e após o tratamento. Concluiu-se que a correção satisfatória da 

má oclusão de Classe II, divisão 1 de Angle por meio da adaptação do crescimento 

diferencial e de movimentos dentários parece ser bem estável. 

 Otuyemi e Jones (1995) utilizaram o índice PAR para avaliar o tratamento e 

os resultados pós-contenção em longo prazo de 50 casos de má oclusão de Classe 

II, divisão 1. Foram empregados os modelos de estudo para registro da oclusão pré, 

pós-tratamento, 1 ano pós-tratamento e 10 anos pós-tratamento, estando esta última 

avaliação sem contenções. Os resultados sugeriram um tratamento ortodôntico de 

alto padrão, indicado pela porcentagem média de redução do índice PAR. 

Entretanto, a manutenção dos resultados pós-tratamento após 1 e 10 anos pós-

contenção apenas foi alcançada em 60 e 38% dos casos, respectivamente. O 

principal fator envolvido nessa deterioração foi relatado como sendo o apinhamento 

anteroinferior. Concluíram que, apesar de uma má oclusão de Classe II tratada com 
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sucesso aparentemente apresentar uma tendência a deteriorar após o tratamento, 

muito desse resultado é o retorno do apinhamento anteroinferior. 

 Elms, Buschang e Alexander (1996) avaliaram em modelos de gesso a 

estabilidade do tratamento da má oclusão de Classe II desenvolvido em 42 

pacientes com o aparelho fixo associado ao extrabucal e que apresentaram bons 

resultados ao término do mesmo. Foi observado um aumento de 0,5 mm no 

trespasse horizontal e de 0,4 mm no trespasse vertical. O índice de irregularidade 

dos incisivos inferiores aumentou apenas 0,4 mm depois do tratamento. Os autores 

concluíram que as ações com vistas a solução da má oclusão de Classe II sem 

extração mostraram-se altamente estáveis. Logo após, os próprios autores, 

publicaram a avaliação cefalometrica dos mesmos pacientes citados na pesquisa 

anterior. Os resultados demonstraram que o ângulo ANB diminuiu 2° durante o 

tratamento, devendo-se isso, possivelmente, a diminuição do ângulo SNA, que foi de 

1,6°. O molar inferior inclinou-se 4° para trás. El es afirmaram que, de acordo com 

seus resultados, a cada 3° de inclinação do molar p ara trás, haverá cerca de 1° de 

recidiva dessa inclinação. 

  A estabilidade de diferentes aparelhos foi comparada por Omblus et al. 

(1997) que avaliaram os efeitos esqueléticos e dentários em longo prazo do 

tratamento com os aparelhos Herbst e Bass. Avaliaram os casos ao início do 

tratamento, após 6 meses da remoção dos aparelhos e após o final do crescimento. 

Seis meses após a remoção dos aparelhos, o tratamento com o Bass pareceu ter 

um efeito maior na posição da mandíbula. A correção do overjet e da relação molar 

foi mais completa com o Herbst devido às alterações dentárias. De um modo geral, 

as alterações esqueléticas e dentárias do início ao final do crescimento foram de 

mesma magnitude para os 2 aparelhos avaliados. Ambos os tratamentos foram 

efetivos na correção das más oclusões de Classe II severas. Como se pode 

observar, após a revisão de literatura sobre a estabilidade da correção da má 

oclusão de Classe II, os estudos são, em sua maioria, direcionados a um 

determinado tipo de aparelho ou protocolo de tratamento, ou uma comparação dos 

mesmos. Cefalogramas laterais e modelos de estudo de 55 pacientes foram 

avaliados por Lenz e Woods (1999) a fim de determinar a existência de relação entre 

as posições e angulações dos incisivos, como também entre as suas alterações e a 

estabilidade oclusal em longo prazo. Nenhuma relação significante pode ser 

encontrada entre as alterações em longo prazo que ocorrem num número de 
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medidas incisais comumente utilizadas e as posições dos incisivos durante o 

tratamento, ou alterações em longo prazo no ângulo do eixo facial, ângulo ANB, ou o 

índice PAR. As alterações nos incisivos que aconteceram em longo prazo nos 

pacientes individualmente não estavam necessariamente associadas com alterações 

oclusais negativas. Considerando que as posições dos incisivos sempre se alteram 

em longo prazo, sugere-se que a utilização de normas recomendadas para as 

posições dos incisivos ao final do tratamento sejam empregadas mais como um guia 

clinico funcional geral e estético, em vez de fator de previsão da estabilidade.  

 Yavari et al. (2000) examinaram uma amostra de pacientes com Classe II, 

divisão 1, com um overjet de no mínimo 3 mm, cujo tratamento se deu sem a 

realização de extrações, nas fases pré, pós-tratamento e pós-contenção (pelo 

menos 2 anos), e encontraram relativa estabilidade de todas as variáveis analisadas: 

trespasses vertical e horizontal, apinhamento anteroinferior, posição do incisivo 

inferior, distâncias intermolares e intercaninos. Relataram também a discrepância de 

seus resultados com os da literatura, mostrando a necessidade de reavaliação da 

filosofia de tratamento e da estabilidade em longo prazo. Segundo os autores, a 

diferença em suas conclusões pode estar relacionada à mecânica utilizada, visando 

a preservação da forma do arco, a extração dos terceiros molares, e ao fato de que 

todos os pacientes da amostra foram tratados por apenas um especialista. 

 Woods, Lee e Crawford (2000) executaram um estudo com modelos de 

estudo de 65 pacientes nos estágios pré, pós-tratamento e pelo menos 6,5 anos 

após a remoção de todos os aparelhos de contenção. Não especificaram o tipo de 

má oclusão dos pacientes. O método de avaliação da oclusão foi o índice PAR, 

calculado nos modelos de cada paciente, nos três estágios avaliados. Calculou-se a 

média do índice PAR da amostra total e posteriormente para cada subgrupo, além 

da porcentagem média de alteração do índice PAR entre as fases estudadas. O 

índice PAR sofreu uma redução de 85,6% com o tratamento e teve um aumento de 

15,2% no período pós-contenção. Os autores afirmaram que nem todas as 

alterações oclusais são negativas e, em alguns casos, e mesmo possível que ocorra 

uma considerável melhora oclusal durante ou após o tratamento. Concluíram que 

nem o índice PAR ao final do tratamento, nem a quantidade de alterações oclusais 

ocorridas durante ou após o tratamento possibilitaram a previsão da quantidade ou 

do tipo de alteração oclusal em longo prazo.  
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 Melsen e Dalstra (2003) analisaram a estabilidade do movimento distal dos 

molares superiores provocado pelo AEB cervical. A amostra foi composta por 20 

pacientes com má oclusão de Classe II, na fase da dentadura mista, com idade 

inicial variando de 8,1 a 10,4 anos. Antes de o tratamento iniciar-se, foram inseridos 

marcadores intraósseos de titânio, sendo quatro na maxila e cinco na mandíbula. Os 

pacientes utilizaram o AEB cervical 12 horas por dia, por um período de oito meses. 

Os autores concluíram que a relação de Classe I obtida com o AEB não se mostrou 

mais estável quando comparada aos aparelhos funcionais ou aos aparelhos 

intrabucais. 

 Janson et al. (2004) avaliaram cefalometricamente a estabilidade das 

alterações do tratamento com o aparelho extrabucal conjugado ao Ativador seguido 

de aparelhos fixos, após um período médio de 5 anos. Os resultados demonstraram 

uma estabilidade em longo prazo das alterações dentoalveolares anteroposteriores. 

Semelhantemente, as posições anteroposteriores da maxila e da mandíbula não 

exibiram recidiva no período pós-tratamento. Entretanto, houve ligeira recidiva da 

correção da relação maxilomandibular, provavelmente por ter a maxila retomado o 

seu desenvolvimento normal e a mandíbula ter apresentado uma velocidade de 

crescimento significantemente inferior ao grupo controle. O trespasse vertical 

revelou uma recidiva estatisticamente significante e diretamente proporcional a 

quantidade de sua correção. Além disso, a avaliação individual dos pacientes, 

baseada na relação molar, demonstrou uma recidiva em 13,05% dos casos. Essa 

recidiva mostrou-se relacionada à rotação horária da mandíbula, a redução do 

ângulo SNB e ao aumento de Co-A, todos significantes, no período pós-tratamento. 

 Ciger, Aksu e Germec (2005) estudaram as alterações pós-tratamento e pós-

contenção de 18 pacientes com má oclusão de Classe II, divisão 1 tratados com 

AEB cervical e aparelhos fixos e sem extrações. Foram avaliados os modelos e os 

cefalogramas, em média 5,3 anos pós-contenção. Os resultados pós-contenção 

demonstraram que a maxila permaneceu estável, a mandíbula se moveu para 

anterior, e o overjet aumentou suavemente (em média 1,25 mm). Com relação às 

variáveis estudadas nos modelos, os índices de irregularidade superior e inferior 

diminuíram com o tratamento e aumentaram após a remoção das contenções. No 

estudo de Pirttiniemi et al. (2005) os autores pesquisaram os efeitos em longo prazo 

do tratamento precoce com o aparelho extrabucal (AEB) nas estruturas craniofaciais. 

A amostra se compôs de 68 crianças com idade média de 7,6 anos, com uma 
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tendência a oclusão de Classe II e um apinhamento moderado. A amostra foi 

dividida em 2 grupos. No primeiro, o tratamento com AEB foi iniciado imediatamente. 

No segundo, que serviu como controle, apenas procedimentos interceptores 

mínimos foram realizados durante dois anos. Após esse período, nos oito anos 

seguintes, este grupo recebeu tratamento ortodôntico com aparelhos fixos e, quando 

necessário, extrações. Os resultados demonstraram que a diferença mais evidente 

entre os grupos foram os arcos dentários mais amplos e longos no grupo com AEB, 

o que pode ser apenas parcialmente explicado pela alta taxa de extrações no grupo 

controle. Com relação às medidas cefalométricas, a diferença mais significante foi 

na orientação do plano maxilar. O índice PAR, mostrando o resultado geral do 

tratamento, obteve médias similares nos 2 grupos, na última avaliação realizada 

(pós-contenção). A deficiência do tratamento precoce com o AEB foi a média de 

tratamento total mais longa, resultando do tratamento em 2 fases.  

 Alessio Jr (2009) analisou cefalometricamente e, por meio de modelo de 

estudo, a estabilidade das alterações decorrentes do tratamento da má oclusão de 

Classe II, corrigida com o aparelho Pendulum, seguido de aparelhagem ortodôntica 

fixa, 5 anos pós-tratamento. A amostra consistiu de 20 pacientes (14 do gênero 

feminino e 6, do masculino). Os resultados mostraram uma grande estabilidade das 

variáveis cefalométricas, sendo estatisticamente diferentes somente a inclinação do 

primeiro molar e a posição anteroposterior do lábio superior. Notou-se a inclinação 

para mesial do primeiro molar superior durante o período controle avaliada pelo 

ângulo MS.PP.  A avaliação do índice PAR demonstrou que o tratamento com o 

aparelho Pendulum seguido pelo aparelho fixo foi estável 5 anos pós-tratamento, 

concluindo que o tratamento da Classe II com o aparelho Pendulum e o aparelho 

fixo foi estável em longo prazo. No entanto, sugere-se uma melhor avaliação da 

inclinação axial dos primeiros molares superiores através da radiografia panorâmica 

que se destacou por ser um método confiável para a tomada de medidas angulares, 

sendo, portanto, um método mais preciso para a visualização da real posição da 

inclinação das coroas dos molares (URSI et al., 1990). Visto que a avaliação da 

inclinação dos molares na cefalometria pode levar a resultados falso-positivos 

devido a sobreposição dos dentes do lado direito e esquerdo.        
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2.5 Considerações sobre a radiografia panorâmica em  ortodontia 

 

2.5.1 Histórico 

 

 Preliminarmente cumpre-nos esclarecer a grande diversidade de termos 

existentes para se referir às radiografias panorâmicas. Com o intento de não 

prejudicar a compreensão dos textos revisados, optou-se por discorrer sucintamente 

sobre esta divergência terminológica. Os termos pantomografia, pantomograma, 

ortopantomografia, radiografia ortopantomográfica, ortopantomograma, 

panoramografia, radiografia rotatória, elipsopantomografia, elipsopantomograma e 

radiografia panorâmica, todos sinônimos, são utilizados para designar a técnica 

radiográfica que permite a visualização de toda a região maxilomandibular e 

estruturas adjacentes, com uma ou, no máximo, duas exposições (ALVARES; 

TAVANO, 1993; FREITAS; ROSA; SOUZA, 1998). 

 Com o intuito de se obterem exames radiográficos com um padrão de 

qualidade da imagem considerado tecnicamente bom, com o máximo de nitidez, 

mínimo grau de distorção e com grau médio de contraste, desenvolveram-se várias 

técnicas radiográficas, entre elas a técnica da radiografia panorâmica que permitia a 

visualização de toda a região maxilomandibular e estruturas adjacentes em um único 

filme radiográfico (FREITAS, 1993; FREITAS; TORRES, 1998). 

 Foi em 1948 que o finlandês Paatero (1948) publicou o primeiro artigo 

científico relatando a utilização da pantomografia, que consistia em um novo método 

tomográfico empregado para radiografar uma superfície curva em uma película 

radiográfica e que se limitava apenas à realização de radiografias da região do 

crânio. Paatero (1948) foi o responsável pelo desenvolvimento do primeiro aparelho 

e obtenção da primeira radiografia de uma pessoa, o que demonstra como este 

pesquisador representa um marco histórico para a Odontologia. Seus estudos 

constituem a base do aprimoramento de praticamente todos os aparelhos 

panorâmicos. 

 Desse modo, Nelsen e Kumpula (1952) descreveram um novo aparelho para 

obtenção da denominada radiografia panorâmica, que sensibilizava 

automaticamente a película radiográfica e produzia a imagem de todo o arco 

dentário. Os autores enfatizaram que a técnica da radiografia panorâmica não iria 

substituir a da radiografia intrabucal, e sim, complementá-la. Além disso, o paciente 
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devia estar posicionado corretamente durante a tomada radiográfica, mantendo uma 

relação adequada com o filme radiográfico e a fonte de radiação para que o 

profissional obtivesse uma imagem radiográfica com qualidade.  

 Dois anos mais tarde, Paatero (1954) publicou um artigo no qual explicava o 

novo método radiográfico para obtenção da pantomografia e o funcionamento do 

aparelho que consistia em uma cadeira motorizada, um porta-filme giratório e uma 

fonte de raios X imóvel. No momento da obtenção da pantomografia de uma 

estrutura curva como o crânio, o objeto e a película radiográfica giravam com uma 

velocidade idêntica e em direção opostas e o filme deveria apresentar o formato 

semelhante ao do arco dentário. Assim, como Nelsen e Kumpula (1952), Paatero 

(1954) relatou inúmeros fatores que poderiam interferir na obtenção de uma 

radiografia com boa qualidade de imagem, havendo entre esses fatores, um 

destaque para o correto posicionamento da cabeça do paciente durante a obtenção 

da radiografia panorâmica. Para ser possível uma boa imagem, o Plano de Frankfurt 

deveria apresentar-se paralelo ao plano do solo, podendo, porém, clinicamente, o 

Plano de Camper ser utilizado como referência. 

 Em 1956, Blackman constatou que, para evitar a formação de imagens 

maiores que o objeto, o porta-filmes deveria receber um contorno tal que se 

aproximasse à forma dos arcos dentários e o paciente deveria ser posicionado com 

o plano de Camper ou de Frankfurt paralelo ao plano horizontal. Na prática clínica, 

no entanto, tornou-se necessário, também, o uso do plano oclusal como referência 

para o posicionamento correto do paciente. Além disso, afirmou que a pantomografia 

não pretendia substituir os métodos radiográficos intra e extrabucais já existentes, 

mas sim, melhorar os meios de diagnóstico odontológico e que o objetivo atual dos 

pesquisadores era aperfeiçoar o aparelho para, então, empregá-lo na obtenção de 

radiografias de crianças, o que permitiria a realização de uma pesquisa longitudinal 

sobre o processo de erupção dentária. 

 Em 1960, Blackman continuou a difundir este método de visualização das 

estruturas dentoesqueléticas e declarou que a técnica permitia o exame de 

pacientes em qualquer idade, podendo ser utilizada como rotina. 

 No ano seguinte, Paatero (1961) apresentou um novo aparelho radiográfico 

denominado de Ortopantomógrafo, que utilizava três eixos de rotação 

independentes, diferente dos primeiros aparelhos desenvolvidos que apresentavam 

apenas um ou dois eixos de rotação. Com o Ortopantomógrafo tornou-se possível a 
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obtenção das ortopantomografias, que possibilitavam a visualização de toda a área 

da maxila e da mandíbula que eram projetadas perpendicularmente em um filme 

radiográfico. 

 Depois de um correto desenvolvimento do aparelho radiográfico, muitos 

estudos foram realizados a partir dessa técnica radiográfica. No próximo tópico 

serão abordados os trabalhos relativos à fidelidade da medição angular em 

radiografias panorâmicas.  

 

2.5.2 Fidelidade das medidas angulares 

 

 Kane (1967) desenvolveu um cefalostato que foi construído para adaptar-se 

ao aparelho da marca comercial Panorex. Em sua pesquisa, Kane concluiu que o 

aparelho panorâmico, quando associado ao novo cefalostato, promoveria um futuro 

maravilhoso para as pesquisas odontológicas, principalmente na ortodontia porque 

era capaz de reproduzir a mesma imagem em duas radiografias diferentes com um 

alto grau de precisão, permitindo, assim, a avaliação das alterações da posição 

dentária, a angulação e o paralelismo radicular dos dentes, a quantidade de perda 

de ancoragem e o grau de nivelamento dentário, fatores importantes que deveriam 

ser avaliados antes e após o tratamento ortodôntico. 

 Com o intuito de verificar se as radiografias panorâmicas poderiam 

documentar a movimentação ortodôntica, Hauck (1970) desenvolveu um estudo no 

qual avaliou 10 pacientes tratados ortodonticamente com extrações dos quatro 

primeiros pré-molares. Realizou o acompanhamento da trajetória dos caninos 

durante o movimento de retração, tendo sido obtidas 11 radiografias de cada 

paciente, uma inicial e as outras 10 conseguidas mensalmente após o início do 

tratamento. Todas as radiografias foram realizadas no aparelho da marca Panorex 

juntamente com a utilização de um cefalostato para auxiliar no reposicionamento do 

paciente. Após a obtenção das radiografias, realizaram-se os traçados e as 

sobreposições seriadas utilizando como referência a borda inferior da mandíbula e o 

plano palatino da maxila. As sobreposições foram separadas por quadrantes, o que 

possibilitou a determinação da quantidade de movimento dos caninos, a quantidade 

de perda de ancoragem dos dentes posteriores e o centro de rotação dos dentes. Os 

resultados desse estudo permitem concluir que a obtenção da radiografia 

panorâmica e a utilização do cefalostato tornaram viável uma reprodução confiável 
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do posicionamento do paciente possibilitando a análise da trajetória dos caninos 

durante o movimento de retração. Além disso, o autor recomendou o uso da 

radiografia panorâmica em estudos longitudinais para avaliar o paralelismo radicular, 

o grau de reabsorção radicular e do padrão de erupção dentária, e para acompanhar 

as intervenções cirúrgicas e o tratamento ortodôntico.  

 Frykholm et al. (1977) relataram a importância da determinação da inclinação 

dentária para a ortodontia e a cirurgia bucal e a dificuldade de determinar essa 

inclinação por meio das técnicas radiográficas existentes, sendo que a imagem da 

ortopantomografia era considerada duvidosa em todos os tipos de mensurações 

devido à existência das distorções inerentes à imagem radiográfica. Diante disso, os 

autores verificaram a confiabilidade das mensurações angulares na 

ortopantomografia, utilizando um objeto-teste que era curvo, com a forma 

aproximada de um arco dentário, com três esferas de metal fixadas na região de 

incisivo, canino e segundo molar. Posicionou-se o objeto-teste no Ortopantomógrafo 

e obteve-se uma série de radiografias simulando diversas situações clínicas. Após a 

avaliação dos resultados alcançados, pode-se concluir que a imagem produzida pelo 

Ortopantomógrafo revelou-se um meio auxiliar de diagnóstico confiável para as 

mensurações angulares de estruturas posicionadas obliquamente, como os dentes. 

 Preocupados com a avaliação do paralelismo radicular, Phillip e Hurst (1978) 

pesquisaram as distorções radiográficas em diferentes inclinações do plano oclusal. 

Um dispositivo aparentando o arco dentário acomodou fios ortodônticos no sentido 

vertical representando os dentes, soldados perpendicularmente a um fio de maior 

calibre, simulando o plano oclusal. Após várias tomadas radiográficas diversificando 

o posicionamento do dispositivo, foram medidos os ângulos entre os fios verticais e 

o horizontal e pode-se concluir que as alterações de até 5° não apresentavam 

significado clínico para determinação do relacionamento dos longos eixos dentários. 

Dessa forma, o significado clínico dessa pesquisa resume-se ao conhecimento de 

que ocorre uma pequena quantidade de distorção e esta varia de acordo com a 

inclinação do plano oclusal. A radiografia panorâmica eliminou os problemas de 

sobreposições, embora tenha apresentado o problema da magnificação da imagem 

o que tornava as medidas quantitativas difíceis de serem determinadas com 

exatidão. 

 Considerando a importância da determinação dos fatores etiológicos na 

erupção ectópica dos primeiros molares permanentes superiores, Bjerklin e Kurol 
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(1983) pesquisaram os dois tipos de erupção ectópica existente em 129 crianças 

com idade média de 8,6 anos. O primeiro tipo considerado reversível ocorria quando 

o primeiro molar conseguia irromper sozinho e o segundo, o irreversível, quando o 

primeiro molar permanecia em contato com a região cervical da face distal do 

segundo molar decíduo e não conseguia irromper para sua posição normal no arco 

dentário, mantendo-se impactado. Para este estudo, utilizaram-se telerradiografias, 

modelos de gesso e, devido à dificuldade da determinação da inclinação axial na 

telerradiografia oriunda da sobreposição das imagens, as medições foram obtidas 

nas radiografias panorâmicas, utilizando como referência uma linha horizontal que 

passava pelos pontos mais inferiores da imagem das órbitas. Sabendo da existência 

das distorções na radiografia panorâmica devido a um posicionamento incorreto da 

cabeça do paciente, obtiveram-se radiografias em um crânio com variações de 

ângulos de 5, 10 e 15 graus para cima e para baixo, e concluíram que, quando a 

cabeça estava posicionada 5 graus para cima, as medidas angulares diminuíam e, 

quando inclinava-se para baixo os ângulos aumentavam. As radiografias com 10 e 

15 graus de alteração não foram aceitas clinicamente. Os autores concluíram que, 

nos casos de erupção irreversível, se os primeiros molares apresentavam uma 

inclinação axial para mesial maior antes das extrações dos segundos molares 

decíduos, essa inclinação mantinha-se após a realização da extração e que os 

dentes que irrompiam normalmente apresentavam uma inclinação axial para mesial 

menor do que os dentes impactados.  

 Preocupados com a presença das distorções lineares em graus variados das 

radiografias panorâmicas, e considerando a importância dessa radiografia no 

diagnóstico e no acompanhamento do tratamento ortodôntico, Samawi e Burke 

(1984) realizaram um estudo avaliando a magnitude e a distribuição das distorções 

angulares na radiografia panorâmica. Para desenvolver esse estudo, utilizou-se uma 

estrutura metálica curvada simulando a forma e a dimensão dos arcos dentários de 

um jovem de 12 anos de idade e marcadores de chumbo foram posicionados 

paralelamente entre si representando o longo eixo dentário e algumas estruturas 

anatômicas para verificar a exatidão da projeção dessas estruturas no filme 

radiográfico. Após essa ação, efetuaram-se diversas exposições radiográficas da 

estrutura metálica variando o posicionamento no sentido vertical e horizontal. Os 

autores concluíram que as distorções angulares foram influenciadas diretamente 

pelas alterações na inclinação da cabeça do paciente durante a tomada radiográfica 
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e a região dos caninos e pré-molares em ambos os arcos dentários apresentaram a 

maior quantidade de distorção angular, devendo, por isso, as medidas angulares 

dessas áreas ser interpretadas com certo cuidado. Além disso, observou-se que a 

variação da distorção linear não necessariamente vinha acompanhada pelas 

distorções angulares, por isso a região dos terceiros molares e as estruturas 

esqueléticas projetadas na parte inferior da radiografia apresentaram um menor grau 

de variação na distorção, podendo ser utilizadas com fidelidade para a realização de 

pesquisas. 

 Dois anos depois Larheim e Svanaes (1986) encetaram uma pesquisa com 

objetivo de comparar a reprodutibilidade de medições lineares horizontais, verticais 

e, ainda, das medições angulares na região mandibular. Para essa investigação 

realizaram tomadas radiográficas seriadas de pacientes e crânios secos utilizando 

um aparelho Siemens, com intervalos de tempo variados. Em virtude da variação da 

distorção, as medidas lineares no sentido horizontal pareceram imprecisas, apesar 

de tanto as medidas lineares verticais quanto as medidas angulares mostraram-se 

fidedignas, contando que as radiografias fossem produzidas por um único operador. 

 Assim, Lucchesi, Wood e Nortjé (1988) encetaram um estudo para investigar 

a validade da radiografia panorâmica na avaliação da inclinação axial mesiodistal 

dos dentes posteroinferiores e para determinar, de maneira quantitativa, as 

diferenças existentes entre as inclinações reais e as obtidas pela mensuração nessa 

modalidade de radiografia. Para realizar esse estudo, utilizou-se um modelo com 

pinos metálicos que simulavam o posicionamento radicular e obtiveram-se dois tipos 

de radiografias, a panorâmica e a obtida pela técnica do filme plano. Os autores 

concluíram que a técnica radiográfica do filme plano apresentou os valores das 

inclinações axiais mais próximos da realidade do que a radiografia panorâmica. 

 Diante da necessidade da determinação da inclinação mesiodistal dos longos 

eixos dentários para melhorar o diagnóstico do tratamento ortodôntico, Tavano et al. 

(1989) verificaram, por meio de um estudo, a possibilidade de estabelecer linhas de 

referência para avaliar a inclinação axial mesiodistal dentária. Ao analisarem os 

fatores relacionados à facilidade de visualização radiográfica e pequena modificação 

de posicionamento promovida pelo crescimento e desenvolvimento da face ou pelo 

tratamento ortodôntico, determinaram que a linha que apresentava melhor 

comportamento para avaliar os dentes superiores foi a linha interorbital, que passa 

pelos pontos mais inferiores das cavidades orbitárias, e, para os dentes inferiores, a 
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linha intermentoniana, que passa pelos pontos mais centrais dos forames 

mentonianos. 

 No ano de 1989, Ursi destacou a radiografia panorâmica como um método 

confiável para tomada de medidas angulares e estabeleceu valores padrão para as 

inclinações axiais mesiodistais. Em seu estudo, Ursi (1989) utilizou uma amostra de 

42 jovens brasileiros leucodermas de origem mediterrânea, com idades entre 12 e 

17 anos, que apresentavam uma oclusão “normal”. Além disso, comparou também 

os valores dessas inclinações em radiografias obtidas em quatro diferentes 

aparelhos panorâmicos e concluiu que o aparelho de marca comercial Funk podia 

ser utilizado como referência para o uso clínico, apesar de os valores apresentarem 

diferenças estatisticamente significantes entre os aparelhos. O autor ainda 

determinou os valores médios normais para as inclinações axiais mesiodistais dos 

dentes permanentes irrompidos, os quais serviriam de parâmetro para a realização 

de uma análise comparativa dos valores iniciais, como daqueles durante e após o 

tratamento ortodôntico, o que auxiliaria na obtenção de uma oclusão estável. 

 No ano de 1998, Catic et al. avaliaram a precisão das medidas lineares e 

angulares da mandíbula nas imagens obtidas pela radiografia panorâmica, utilizando 

25 mandíbulas dissecadas, sendo que 16 eram de homens e 9, de mulheres, com 

idade de 27 a 78 anos, e empregaram marcadores metálicos como pontos de 

referências. Cada mandíbula foi radiografada em um aparelho panorâmico da marca 

Siemens. Obtiveram-se as radiografias e realizaram-se as medições lineares 

verticais, horizontais e oblíquas e as medições angulares diretamente nas 

mandíbulas dissecadas e, posteriormente, nas radiografias panorâmicas e 

compararam-se os resultados obtidos. Os autores concluíram que os valores das 

medidas horizontais que atravessavam a linha média da mandíbula, estendendo-se 

do processo condilar direito ao esquerdo, foram muito maiores do que os valores 

obtidos para a mesma distância verificada na mandíbula dissecada, ou seja, a 

radiografia panorâmica permite medidas precisas horizontais desde que as 

distâncias não ultrapassem a linha média da mandíbula. Assim, tornou-se possível 

utilizar a radiografia panorâmica para avaliar as medidas lineares verticais, 

horizontais e oblíquas e as medidas angulares, desde que se realizassem as 

medições em apenas um lado na mandíbula.  

 Considerando que a imagem da radiografia panorâmica sofria influência do 

posicionamento da cabeça do paciente e que isso poderia interferir negativamente 
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na avaliação da inclinação axial mesiodistal dentária, Mckee et al. (2001) avaliaram 

os efeitos da variação do posicionamento da cabeça no sentido horizontal e vertical 

sobre a imagem da inclinação axial mesiodistal na radiografia panorâmica e 

compararam esses resultados com a imagem obtida com um correto posicionamento 

da cabeça. Os autores utilizaram um crânio humano como base para um typodont 

que foi radiografado repetidas vezes com um correto posicionamento da cabeça e 

com variações de 5° para cada lado e 5° para cima e  para baixo. Os resultados 

analisados concluíram que a maioria dos valores angulares resultantes dos 

diferentes posicionamentos da cabeça foi diferente estatisticamente dos valores 

obtidos com o correto posicionamento. Os dentes superiores foram mais sensíveis 

às alterações no sentido vertical, sendo que a rotação para cima promoveu uma 

projeção mesial das raízes e para baixo, uma projeção distal. Portanto, concluiu-se 

que a avaliação da inclinação axial mesiodistal dos dentes por meio da panorâmica 

deveria ser realizada com extrema cautela. 

 Em 2002, Mckee et al. descreveram as vantagens da radiografia panorâmica, 

destacando a sua utilização para uma correta avaliação clínica antes, durante e 

após o tratamento ortodôntico na verificação do paralelismo radicular e da inclinação 

axial mesiodistal dentária. Baseados nisso, os autores compararam as inclinações 

mesiodistais determinadas em um typodont e um crânio seco, com a imagem 

radiográfica obtida em quatro aparelhos panorâmicos contemporâneos (OP 100, 

Cranex 3+, Orthophos, PM 2002 EC) com uma padronização do posicionamento da 

cabeça. Montou-se o typodont e determinou-se a verdadeira inclinação axial 

mesiodistal relativa ao arco ortodôntico por meio de uma máquina tridimensional e 

por um programa de computador desenvolvido especialmente para determinar essas 

medidas. Um crânio humano serviu de suporte para o typodont que foi 

repetidamente radiografado e reposicionado cinco vezes em cada aparelho 

panorâmico. As imagens radiográficas foram escaneadas e digitalizadas pelo 

programa de computador para determinar o valor das inclinações axiais mesiodistais 

de cada dente. Os resultados revelaram que a maioria dos valores angulares (74%) 

obtidos pelos quatro aparelhos radiográficos apresentaram uma diferença 

estatisticamente significante em relação aos valores angulares reais. Para os dentes 

superiores, as imagens das raízes anteriores foram projetadas mais para a mesial, 

enquanto as das raízes posteriores mais para a distal, criando a impressão de uma 

exagerada divergência radicular entre o canino e o primeiro pré-molar, sendo que, 
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na verdade, havia uma convergência ou até mesmo um paralelismo radicular. O arco 

inferior apresentou uma discrepância entre as inclinações da radiografia maior que 

os valores do arco superior, sendo que a imagem projetada apresentava quase 

todas as raízes inclinadas mais para a mesial do que realmente estavam e os 

caninos e os primeiros pré-molares eram os dentes mais afetados também. A maior 

diferença angular ocorreu entre o incisivo lateral inferior e o canino, onde o 

paralelismo radicular existente era projetado como uma convergência radicular. 

Portanto, concluiu-se que a avaliação clínica da inclinação mesiodistal deve ser 

abordada com extrema cautela e com certo conhecimento da existência da distorção 

da imagem na radiografia panorâmica. 

 Stramotas et al. (2002) avaliaram a exatidão das medições lineares e 

angulares a partir de radiografias panorâmicas tomadas em várias posições. Um 

modelo que representa a dentição e o plano oclusal funcional foi desenvolvido 

utilizando uma estrutura de acrílico e fios de aço inoxidável. O objetivo foi investigar 

se a variação da posição do modelo afetava as medidas lineares e angulares em 

radiografias panorâmicas. Quatro posições diferentes foram investigadas. Esse 

estudo indicou que a comparação de medidas lineares e angulares em panorâmicas 

tomadas em momentos diferentes é suficientemente necessária para medir as 

alterações no comprimento e paralelismo das raízes e para medir a angulação dos 

terceiros molares em desenvolvimento. Esses resultados sugerem que a medida 

exata das estruturas na panorâmica é possível, desde que tomadas as devidas 

precauções em relação ao posicionamento da cabeça. Alguma variação na posição 

da cabeça é possível de ser tolerada desde que o plano oclusal não esteja inclinado 

mais de 10 graus. 

 

2.6 Inclinação axial dos dentes 

 

 Dewel (1949) observou que os dentes apresentavam uma grande tendência 

de se inclinarem para mesial mesmo antes de alcançarem o plano oclusal e ocluírem 

com os dentes antagonistas, e, quando havia qualquer alteração fora do normal, 

como uma força promovida pelos lábios ou pela língua, ocorria um aumento dessa 

inclinação mesial, ou uma rotação dentária de um ou mais dentes. De acordo com o 

referido autor, o contato proximal entre os dentes é proporcionado por esta 

inclinação mesial específica, não somente na época da irrupção, mas também nos 
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anos posteriores, quando os dentes sofrem desgastes pela própria função na 

cavidade bucal, mas permanecem unidos pelo componente anterior de forças, que 

seria ativado pela pressão funcional de oclusão dos dentes antagonistas inclinados 

na mesma direção. 

 Ciente da importância do correto posicionamento mesiodistal dos longos eixos 

dentários para a manutenção da estabilidade dos resultados obtidos pelo tratamento 

ortodôntico, Holdaway (1952) sugeriu a incorporação de angulações nos braquetes 

substituindo as dobras de segunda ordem nos fios de nivelamento. Segundo o autor, 

os braquetes devem ser angulados para compensar a folga do fio ortodôntico dentro 

de suas canaletas nos dentes submetidos a maiores movimentações. Este artifício 

também pode ser empregado no preparo de ancoragem e na substituição das 

dobras artísticas, resultando numa inclinação mais divergente dos longos eixos 

dentários, e proporcionando uma anatomia mais natural, principalmente no 

segmento anterossuperior do arco dentário. O autor alertou ainda que muitos casos 

eram concluídos sem a obtenção do paralelismo radicular. Nos locais das extrações, 

as raízes dos dentes adjacentes apresentavam uma configuração em “V”, sendo 

este um dos fatores predisponentes à reabertura de espaço. Assim, com a 

angulação incorporada ao braquete, tornou-se mais fácil a obtenção do paralelismo 

radicular e estabilidade pós-tratamento ortodôntico. Porém, o autor destacou a 

importância da realização de uma técnica adequada, porque o fato de a angulação 

estar incorporada ao braquete não diminuía a necessidade de uma técnica 

cuidadosa, principalmente na fase inicial. Por conseguinte, seria possível obter 

melhores resultados com menor esforço do que quando se utilizava a forma 

convencional de posicionamento de braquete e realização das dobras de segunda 

ordem nos fios. 

 Beyron (1952) realizou um estudo sobre a relação oclusal existente entre a 

maxila e a mandíbula, e concluiu que as forças oclusais geradas pela mastigação 

deveriam ser distribuídas pelo maior número de dentes e, de preferência, na direção 

dos longos eixos dentários. 

 Ainda em 1952, buscando estabelecer os fatores relacionados ao sucesso e à 

estabilidade do tratamento ortodôntico, Strang (1952) observou que o 

posicionamento axial de cada dente poderia apresentar-se normal ou 

propositadamente modificado para resistir melhor a qualquer força que gerasse 

estresse e promovesse uma recidiva da má oclusão indicando que o procedimento 
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ortodôntico corretivo deveria levar em consideração o relacionamento final das 

coroas e raízes dentárias. 

 Dempster, Adams e Duddles (1963) estudaram a disposição, inclinação e 

angulação das raízes dos dentes irrompidos na maxila e na mandíbula. Este tipo de 

estudo nunca havia sido realizado anteriormente, porque quando os autores 

discutiam sobre a forma do arco dentário, eles se referiam à parte da coroa dentária 

exposta na cavidade bucal. Essa pesquisa analisou principalmente a parte do dente 

que permanecia escondida, ou seja, as raízes que, até essa época, eram analisadas 

por meio dos dentes extraídos, radiografias ou cortes histológicos. Os autores 

desenvolveram um estudo qualitativo e quantitativo da disposição radicular, com o 

objetivo de determinar as inclinações axiais mesiodistais e vestibulolinguais de todos 

os dentes, utilizando-se 11 crânios secos que apresentavam dentadura permanente 

completa. Confeccionou-se um canal nos dentes com uma broca longa, no qual 

foram inseridos fios ortodônticos e obtiveram-se telerradiografias de norma lateral e 

frontal e fotografias dos crânios. Os autores determinaram valores médios para 

essas inclinações e concluíram que os longos eixos dos dentes não convergiam 

para uma única direção. 

 Young (1964) observou que cada dente encontra-se posicionado conforme o 

tipo de esforço requisitado, sendo que as suas distintas inclinações correspondem a 

um modelo perfeito de estabilidade sob função. A inclinação para distal de seus 

ápices possibilita a oclusão de dois dentes antagonistas numa posição bastante 

vantajosa, permitindo que a força oclusal seja transmitida paralelamente às suas 

raízes sem causar danos aos dentes e aos tecidos de sustentação. 

 No ano seguinte, Wheeler (1965) relatou que, nos estudos relacionados à 

anatomia e à oclusão dentária, era comum existirem variações dentro de uma 

mesma característica, mas certas tendências deveriam ser pesquisadas, pois 

poderiam exercer um papel importante na obtenção de novas informações sobre o 

assunto. Segundo o autor, os dentes não se apresentavam posicionados 

verticalmente no osso alveolar, o que promoveria uma má distribuição das forças 

mastigatórias, apresentando, ao contrário, como tendência, a inclinação dos longos 

eixos dentários para distal. Embora estudos realizados em diferentes crânios 

demonstravam que havia discrepâncias quanto aos valores absolutos da inclinação 

das coroas para mesial, comprovou-se que havia essa tendência de inclinação, 

porém em graus variáveis. Wheeler (1965) descreveu também que cada dente 
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apresentava a inclinação que melhor resistia às forças mastigatórias e se algum 

dente encontrava-se mal posicionado, ocorria uma deficiência de sua função e 

estabilidade e a correta disposição no arco dentário garantia a manutenção dos 

pontos de contato proximais dentários e a correta dissipação das forças funcionais. 

 Compulsando a literatura pertinente à estabilidade dos casos 

ortodonticamente tratados, Graber (1966) constatou que a reabertura de espaços 

nos locais das extrações era consequência do paralelismo radicular inadequado. 

 O argumento de Wheeler (1965) corroborou com as opiniões de Sicher e 

Dubrul (1970) que afirmaram que as distintas posições dos dentes no osso alveolar 

coincidem com a direção das forças mastigatórias resultantes nesse ponto, sendo 

que esta obliquidade axial reflete a direção das forças exercidas pelos músculos 

elevadores da mandíbula. 

 No ano seguinte, Garino (1971) pesquisou sobre a inclinação axial mesiodistal 

dos dentes e concluiu que eles mostravam diferentes inclinações axiais e em graus 

variados. Os dentes superiores apresentavam seus ápices inclinados para distal 

obedecendo a um padrão de inclinação axial mesiodistal normal que aumentava 

progressivamente dos incisivos para os pré-molares. O primeiro molar, entretanto, 

encontrava-se verticalizado na base óssea e o ápice dos outros molares 

apresentavam-se inclinados para mesial. No arco inferior, os incisivos estão 

verticalizados e a partir do canino ocorre um aumento gradativo das inclinações dos 

ápices para distal. 

 Com o intuito de prevenir a recidiva em casos tratados ortodonticamente com 

extração, Edwards (1971) analisou 20 sítios de extração (10 pacientes com duas 

extrações). O autor sugeriu uma cirurgia periodontal para eliminar a dobra gengival 

provocada pela movimentação ortodôntica, reduzindo, desta forma, o número de 

recidivas de reabertura de espaços. O paralelismo radicular e o contato justo dos 

dentes aproximados também constituem outro fator de estabilidade dos casos 

tratados com extração. 

 As inclinações axiais mesiodistais atingiram seu grau máximo de importância 

para o tratamento ortodôntico quando Andrews (1972) elaborou uma das mais 

brilhantes descrições da morfologia da oclusão normal e publicou o grande clássico 

da ortodontia “As seis chaves para a oclusão normal”. Antes desse trabalho, os 

ortodontistas possuíam como referência os guias de Angle, representados pela 

relação molar normal, na qual a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior 
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ocluia no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. O autor avaliou, em seu 

estudo, 120 modelos de gesso de pacientes que não se submeteram ao tratamento 

ortodôntico, cujos dentes estavam alinhados e esteticamente agradáveis, oclusão 

aparentemente normal, e pacientes que não se beneficiariam com a realização do 

tratamento ortodôntico. Após avaliar as coroas dentárias nos modelos de gesso, o 

autor determinou seis características ou seis “chaves” que estavam presentes em 

uma oclusão normal, entre as quais, a inclinação axial mesiodistal ou angulação 

coronária. A inclinação axial referia-se apenas à angulação da coroa e não do longo 

eixo dentário. O autor relatou que as porções cervicais dos longos eixos das coroas 

dentárias encontravam-se inclinadas mais para distal do que a porção incisal e essa 

inclinação variava de acordo com o tipo de dente. A oclusão normal dependia da 

inclinação distal correta da coroa dentária, especialmente na região dos dentes 

anterossuperiores que apresentam as coroas mais alongadas. O grau de inclinação 

dos incisivos determinava a quantidade de espaço consumida no arco dentário e 

exercia um efeito considerável na oclusão posterior e no aspecto estético da região 

anterior. 

 No ano de 1974, Glickman desenvolveu um estudo para avaliar as forças 

oclusais e concluiu que as forças decompunham-se em diversas direções em função 

da inclinação axial dos longos eixos dos dentes e promoviam uma movimentação de 

todos os dentes no sentido mesial devido à existência do componente anterior de 

força. Esta força era transmitida por meio dos pontos de contatos proximais da 

região posterior para a região anterior e ocorria uma neutralização da mesma na 

linha média, porque havia o encontro de duas forças semelhantes em direções 

opostas. 

 No ano seguinte, após avaliar o posicionamento dentário obtido ao final do 

tratamento ortodôntico quando se utilizava o aparelho edgewise, Renfroe (1975) 

preconizou a colocação dos acessórios ortodônticos paralelamente às faces oclusais 

e incisais dos dentes, obtendo, assim, uma adequada inclinação axial mesiodistal 

dos dentes em relação ao plano oclusal, relatando, além disso, que, na dentadura 

permanente, as coroas dentárias apresentavam-se inclinação para a mesial, o que 

proporcionava uma estética agradável e uma adequada função oclusal. 

 Objetivando avaliar uma oclusão estática que correspondesse às 

necessidades funcionais Andrews (1976) novamente correlacionou os vários 

aspectos das suas “chaves para a oclusão normal” à função desenvolvida. 
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Relacionou a correta inclinação mesiodistal das coroas dos dentes anteriores à 

obtenção de pontos de contato satisfatórios e ao preenchimento de espaço no arco 

dentário, posicionando corretamente os dentes posteriores, com pontos de contatos 

proximais cerrados, contribuindo, também, com a estética desta região. O autor 

preconizou diferentes graus de inclinação para os dentes superiores. Para os 

incisivos centrais e laterais, recomendou angulações de 50° e 90°, respectivamente, 

proporcionando pontos de contatos adequados, estética e função satisfatória, além 

de permitir um correto posicionamento dos dentes no arco dentário. Os caninos 

superiores apresentariam inclinação de 110°, de man eira que, durante os 

movimentos de lateralidade, estes contatassem apenas com seus homólogos 

inferiores. Se os caninos superiores se apresentassem muito verticalizados, 

poderiam interferir, em alguns movimentos excursivos, com os primeiros pré-molares 

inferiores e permitiriam uma desoclusão posterior prematura comprometendo a 

oclusão anterior mutuamente protegida. Porém, a desoclusão posterior, durante o 

movimento protrusivo, pode tornar-se prejudicada se os caninos superiores 

estiverem excessivamente inclinados para mesial. No caso dos pré-molares, para 

que suas cúspides vestibulares deslizem sem toque entre as cúspides dos dentes 

antagonistas nos movimentos de lateralidade, estes devem apresentar uma posição 

relativamente vertical. Já os molares superiores necessitam de uma inclinação distal 

de seu longo eixo para proporcionar um contato adequado com seus antagonistas. 

 Nesse mesmo ano, interessado na avaliação do paralelismo radicular dos 

dentes aproximados para fechar o espaço, Hatasaka (1976) encetou um estudo com 

radiografias periapicais e interproximais de 28 pacientes tratados ortodonticamente 

com extração dos primeiros pré-molares. O autor observou quatro possíveis 

situações de relacionamento radicular ao final do tratamento: raízes paralelas sem 

espaço entre as coroas, raízes divergentes, raízes convergentes sem toque dos 

ápices e raízes convergentes e ápices tocando. Uma nova avaliação nesses 

mesmos locais num total de 110 quadrantes foi efetivada depois de um período de 

contenção e pós-contenção variando de 1 a 13 anos. O autor concluiu que os 

melhores resultados, em termos de paralelismo radicular e manutenção do 

fechamento do espaço ao longo do tempo, incluíam os casos que apresentaram, ao 

término do tratamento, raízes paralelas com uma inclinação axial adequada e com 

quantidades proporcionais de osso de suporte. 
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 Dois anos mais tarde, estudando espécimes dissecados, Berkovitz, Holland e 

Moxham (1978) constataram a tendência ao paralelismo radicular e à inclinação dos 

ápices para distal corroborando com os estudos anteriores. E ainda afirmaram que 

as forças mastigatórias incidiam sobre as superfícies oclusais dos dentes com uma 

resultante no sentido mesial, podendo este fator estar relacionado às inclinações 

axiais dos dentes. 

 Ampliando as pesquisas sobre as forças oclusais e observando o periodonto 

de sustentação Goldman e Cohen (1983) consideraram que a manutenção dessas 

estruturas depende da axialidade dos esforços oclusais, pelo fato de que 2/3 das 

fibras do ligamento periodontal encontram-se direcionadas para suportar esse tipo 

de pressão. O componente anterior participa da dissipação das forças oclusais, 

sendo consequência da correta distribuição destas. 

 Em função da literatura se mostrar escassa com relação à avaliação das 

inclinações axiais mesiodistais dentárias, Mylnarska-Zduaniar (1983) realizou um 

estudo para determinar as médias e desvios-padrão das inclinações axiais dos 

longos eixos dos dentes permanentes irrompidos e dos germes dentários 

permanentes na época do primeiro período transitório da dentadura mista, por meio 

da utilização da pantomografia obtida no aparelho Panelipse, em uma amostra de 

crianças com oclusão “normal”. 

 No ano seguinte, Vigorito (1984) descreveu, em seu trabalho, os detalhes 

considerados importantes para a correta montagem de um aparelho fixo utilizando a 

técnica edgewise. O autor relatou que, em relação ao posicionamento dos 

braquetes, estes deveriam apresentar-se posicionados paralelamente às bordas 

incisais ou oclusais dos dentes. Para que, ao final do tratamento ortodôntico, o 

profissional obtivesse o posicionamento artístico dos dentes, ou seja, uma correta 

inclinação axial mesiodistal, os incisivos centrais superiores deveriam apresentar 

uma angulação de 3°, os laterais superiores, de 4° e os caninos superiores e 

inferiores, de 5° no sentido distocervical e, para facilitar a colagem angulada dos 

acessórios, o autor sugeriu a construção de anguladores de 3°, 4° e 5° 

confeccionados com o fio retangular. 

 Na tentativa de eliminar totalmente a contenção ortodôntica na região 

anteroinferior, Williams (1985) apresentou seu estudo longitudinal de 21 anos. 

Durante esse tempo, dedicou-se ao estudo da estabilidade pós-tratamento nessa 

região. Sugeriu que, ao término do tratamento, os incisivos inferiores apresentem os 
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ápices mais inclinados para distal do que normalmente é observado, sendo os 

incisivos laterais mais que os incisivos centrais. Afirmou também que as coroas 

destes dentes tendem a apinhar quando as raízes encontram-se convergentes ou 

até mesmo paralelas. 

 Corroborando com a opinião de Vigorito (1984), em 1986, Interlandi 

recomendou que os braquetes dos incisivos superiores e caninos superiores e 

inferiores fossem angulados, na montagem do aparelho, para obtenção do 

posicionamento artístico eliminando, desta forma, a incorporação das dobras de 

segunda ordem nos segmentos anteriores dos arcos. Preconizou para os incisivos 

centrais superiores uma inclinação de 3°, para os laterais 4° e para os caninos 

superiores e inferiores, 6° e 5°, respectivamente. 

 Picosse (1990) desenvolveu um estudo para avaliar as características da 

oclusão e do posicionamento dentário. O autor descreveu, em seu trabalho, que, no 

arco superior, todos os dentes apresentavam seus longos eixos inclinados para 

distal, especialmente o primeiro molar, cuja cúspide distovestibular encontrava-se 

num plano mais inferior que a mesiovestibular. No arco inferior, o autor observou os 

mesmos padrões de inclinação citados por Garino (1971), ou seja, os incisivos 

apresentavam-se verticalizados e ocorria um aumento gradativo das inclinações 

axiais para distal a partir do canino até o último molar irrompido. 

 Na tentativa de estabelecer bases quantitativas para a avaliação das 

inclinações axiais mesiodistais de todos os dentes permanentes durante e após o 

tratamento ortodôntico, Ursi et al. (1990) realizaram um estudo que determinou os 

padrões médios normais dessas inclinações. Para os autores, um caso bem tratado 

ortodonticamente deveria exibir, radiograficamente, a mesma disposição radicular 

daquela presente na oclusão normal. No arco superior, os incisivos centrais e 

laterais de cada quadrante devem encontrar-se ligeiramente convergentes. Os 

caninos mantêm uma discreta inclinação para a distal, assim como os demais 

dentes, com exceção dos segundos molares que devem se apresentar inclinados 

para a mesial. Os incisivos inferiores devem aparecer verticalizados e, a partir dos 

caninos, os dentes remanescentes aumentam gradativamente a inclinação de seus 

ápices para a distal. 

 Interessados em avaliar os resultados da reabilitação bucal em adultos, 

Enacar, Altay e Haydar (1992) afirmaram que a associação da ortodontia e da 

periodontia aumentam o êxito dos tratamentos nesses pacientes. A correção da 
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inclinação axial dos dentes, por meio de aparelhos ortodônticos, pode prevenir uma 

exposição pulpar durante o preparo protético e, também, melhorar as condições 

periodontais do paciente. 

 Capelozza Filho e Machado (1994) introduziram um novo método para 

avaliação da inclinação axial mesiodistal do primeiro molar superior pela radiografia 

panorâmica. Utilizaram cinco radiografias ortopantomográficas de casos tratados 

sem extrações e sobre estas foram traçados os contornos inferiores das órbitas, o 

contorno externo da mandíbula e os contornos externos dos primeiros molares 

superiores. Em seguida, traçaram-se os longos eixos destes dentes de duas 

maneiras distintas: primeiro, seguindo a direção da raiz palatina e, depois, a 

bifurcação das raízes vestibulares.  Verificaram que o longo eixo do primeiro molar 

superior, quando traçado sobre a radiografia panorâmica orientado pelo canal 

radicular da raiz palatina, muitas vezes apresentava-se deslocado para mesial. 

Assim, concluíram que a utilização da bifurcação das raízes vestibulares mostrou-se 

mais estável e fiel, indicando valores de inclinação próximos a 90° que corroboram 

com os achados clínicos, devendo ser adotada como rotina na determinação do 

posicionamento do primeiro molar superior. 

 Com o propósito de avaliar e comparar as inclinações axiais mesiodistais dos 

dentes ao final do tratamento ortodôntico, em casos tratados pelas técnicas 

edgewise e straigth wire, Capelozza Filho et al. (1994) empreenderam um estudo 

utilizando as radiografias panorâmicas de casos tratados sem extração. A amostra 

constituiu-se de 52 ortopantomografias sendo 26 do grupo 1 (edgewise) e 26, 

pertencente ao grupo 2 (straight wire). Os braquetes adotados na técnica de 

Andrews (straight wire) apresentavam angulações para os dentes superiores de 50 

para os incisivos centrais, 90 para os laterais, 110 para os caninos, 20 para os pré-

molares e 50 para os primeiros molares. Na técnica edgewise, a colagem incluiu 

angulação dos incisivos centrais superiores de 50, incisivos laterais superiores de 

30, angulação um pouco mais acentuada dos caninos superiores variando entre 50 e 

70 e tubos dos primeiros molares superiores com inclinação de 30. Da avaliação das 

radiografias panorâmicas verificaram uma única diferença consistente entre as duas 

técnicas de tratamento: maior inclinação axial mesiodistal dos caninos superiores na 

técnica straight wire. As demais diferenças foram clinicamente desprezíveis. 

Concluíram, ainda, que a radiografia panorâmica, como parâmetro para detectar 

erros e introduzir correções no posicionamento radicular dos dentes antes do 
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término do tratamento, pode ser adotada como método morfológico coadjuvante ao 

exame clínico. 

 Capelozza Filho et al. (1999) verificaram a necessidade da individualização 

dos braquetes totalmente programados com a finalidade de se obter uma oclusão 

individualizada de acordo com o tipo de má oclusão e característica facial do 

paciente, diminuindo, desta forma, o número de dobras de qualquer ordem a ser 

realizado nos arcos. Esta individualização pressupõe colocar, nos braquetes dos 

dentes envolvidos na movimentação, características capazes de responder às 

exigências da mecânica adotada, preservando, imediatamente ao final do 

movimento, as características de posicionamento consideradas ideais. Para que as 

corretas inclinações axiais mesiodistais dos dentes fossem alcançadas, os autores 

sugeriram que os braquetes apresentassem angulações um pouco diferentes 

daquelas preconizadas para a técnica edgewise e também distintas das prescrições 

originais introduzidas por Andrews. Assim, recomendaram, para cada tipo de má 

oclusão (Classe I, II e III), braquetes individualizados em relação às angulações para 

os arcos superiores e inferiores como seguem: para más oclusões de Classe I, 

angulações de 5º para os incisivos centrais e 9º, para os laterais superiores, e de 2º, 

para os incisivos inferiores; para os caninos superiores e inferiores, 8º e 5º, 

respectivamente; pré-molares superiores com 0º e inferiores 2º, e braquetes sem 

angulação (0º) para os molares superiores e inferiores; nas más oclusões de Classe 

II, angulações apenas para os caninos superiores (5º) e incisivos inferiores (2º) e, 

para as más oclusões de Classe III, braquetes superiores angulados em 5º para os 

incisivos centrais, 9º, para os laterais e 11º, para os caninos. 

 Em 2000, Cuoghi et al. desenvolveram um estudo para estabelecer 

parâmetros radiográficos para a inclinação vestibulolingual e mesiodistal dos 

incisivos permanentes superiores durante a dentadura mista. Compararam-se 3 

grupos de 20 telerradiografias em norma lateral e 20 ortopantomografias de crianças 

com idade de 7 a 12 anos, com uma oclusão normal. O grupo 1 apresentava apenas 

um incisivo central permanente irrompido, o grupo 2 apresentava ambos os centrais 

e os laterais permanentes e o grupo 3 possuía os incisivos centrais, laterais e os 

caninos permanentes irrompidos. A inclinação axial mesiodistal foi mensurada na 

radiografia ortopantomográfica, por meio do ângulo formado entre o longo eixo 

dentário e a linha que passava pelos pontos mais inferiores da cavidade orbitária. Os 

valores médios das inclinações vestibulolinguais, do grau de protrusão e das 
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inclinações mesiodistais dos incisivos centrais e laterais no grupo 1, 2 e 3 foram, 

respectivamente, 112°, 1,2 mm, 90,4° e 91,7°; 112°,  2,6 mm, 89,5° e 96,8° e 114°, 

2,7 mm, 87,4° e 92,6°. A quantidade de inclinação v estibulolingual foi semelhante 

em todos os grupos, tendo sido a média dos valores da protrusão dentária 

estatisticamente significante a 5% quando se comparou o grupo 1 ao 2 e 3. Os 

valores médios das inclinações mesiodistais foram estatisticamente significantes a 

5% para os incisivos centrais entre o grupo 1 e 3 e a 1%, para os laterais entre os 

grupos 1 e 2, 2 e 3.  

 No mesmo ano, Tsai (2000) realizou um estudo para observar o processo de 

erupção dos segundos molares superiores e inferiores por meio de 238 radiografias 

panorâmicas. Em cada uma dessas radiografias, o autor avaliou a inclinação axial 

mesiodistal, o padrão de erupção dos segundos molares e outros fatores. Avaliando-

se os resultados obtidos, concluiu-se que a inclinação axial dos segundos molares 

inferiores manteve-se quase constante e os superiores sofreram uma verticalização 

gradual considerando desde o estágio no qual a coroa apresentava-se calcificada 

até o estágio em que o comprimento radicular igualava-se ao tamanho da coroa 

dentária.  

 O correto posicionamento mesiodistal dos longos eixos dentários contribui 

sobremaneira para alcançar o equilíbrio da oclusão e do sistema estomatognático, 

fornecendo um perfeito alinhamento dos dentes em suas bases ósseas e uma 

manutenção da estabilidade dos resultados obtidos pelo tratamento ortodôntico. Um 

caso tratado ortodonticamente deveria apresentar, ao final do tratamento, a mesma 

inclinação axial encontrada na oclusão “normal”. Com base nessas informações 

Almeida-Pedrin, Pinzan e Almeida (2001) avaliaram a inclinação axial mesiodistal 

dos dentes anterossuperiores e caninos inferiores ao início e término do tratamento 

ortodôntico, por meio das radiografias panorâmicas, de 40 jovens tratados 

ortodonticamente com a técnica “edgewise simplificada”, sem a realização de 

extrações dentárias. Os autores compararam os valores obtidos entre si e com 

valores médios normais, propostos por Ursi (1989). Analisando os resultados, 

verificou-se que, com exceção do incisivo central superior direito, o tratamento 

ortodôntico alterou o posicionamento mesiodistal dos longos eixos dos dentes. 

Comparando-se os valores médios normais e as médias dos valores obtidos na fase 

inicial, as inclinações dos caninos superiores e inferior esquerdo, e dos incisivos 

centrais e laterais superiores direito não se mostravam concordes com as 
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configurações anatômicas normais, sendo necessárias suas correções durante o 

tratamento ortodôntico. Os caninos inferiores e o incisivo lateral superior esquerdo 

apresentaram, ao final do tratamento, uma sobrecorreção de suas inclinações 

mesiodistais, sendo que o canino inferior direito encontrava-se, ao início do 

tratamento, bem posicionado, requerendo apenas a manutenção de sua inclinação 

inicial durante a terapêutica ortodôntica. Portanto, o profissional deveria atentar-se 

para as inclinações axiais mesiodistais dentárias, analisando-as clinicamente e, 

também, sempre que possível, por meio de radiografias panorâmicas iniciais e 

intermediárias, evitando, dessa maneira, uma sub ou sobrecorreções que 

provavelmente influenciariam na estabilidade dos casos. Os autores recomendaram 

também a avaliação das inclinações dentárias mesiodistais ao término do tratamento 

com o objetivo de controlar e avaliar as possíveis e tão frequentes recidivas 

ortodônticas. Deste modo, a angulação nos braquetes, como proposta na técnica 

edgewise simplificada, pode sobrecorrigir os dentes bem posicionados ao início do 

tratamento, resultando numa divergência radicular excessiva e contribuindo, 

negativamente, para a estabilidade dos casos tratados ortodonticamente sem 

extrações. 

 Brandão (2002) realizou uma pesquisa com o propósito de analisar, por meio 

das radiografias panorâmicas, as inclinações axiais mesiodistais dos dentes 

superiores e inferiores ao início, final e cinco anos após o término do tratamento 

ortodôntico em pacientes tratados com extrações dos quatro primeiros pré-molares, 

a fim de verificar se essas inclinações estavam concordes com o padrão médio 

normal proposto por Ursi (1989). Além disso, avaliaram se nos casos que indicavam 

recidiva de apinhamento após cinco anos de tratamento, avaliados pelo Índice de 

Irregularidade de Little, as inclinações axiais mesiodistais apresentavam valores 

muito discrepantes dos obtidos ao término do tratamento.  Concluiu-se que as 

inclinações mesiodistais dos dentes na fase inicial do tratamento ortodôntico 

mostraram-se diferentes daquelas observadas em uma oclusão normal, em 85% dos 

dentes avaliados. Ao término do tratamento, 45% dos dentes analisados 

apresentavam valores próximos aos presentes em uma oclusão normal que foi 

descrita por Ursi (1989). Após cinco anos do término do tratamento, 55% dos dentes 

analisados apresentavam valores médios semelhantes aos valores presentes em 

uma oclusão normal. As alterações nas inclinações axiais mesiodistais ocorridas 
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entre as fases final e pós tratamento não influenciaram na recidiva do apinhamento 

anteroinferior. 

 Santos et al. (2006) avaliaram, mediante radiografia panorâmica,  a 

propensão de inclinação dos molares superiores para a distal durante o emprego do 

Pendex, aplicado no final do estágio da dentadura mista e na  dentadura 

permanente. Foram tomadas duas radiografias panorâmicas, uma correspondente 

ao início do tratamento e outra aproximadamente 5 meses após, quando a relação 

dos molares encontrava-se sobrecorrigida. Concluíram que o aparelho Pendex 

mostrou-se eficiente tanto na quantidade como na velocidade de distalização dos 

molares superiores, favorecendo a correção da relação molar, mas às custas de 

inclinação da coroa para a distal.  

 Silva Filho et al. (2007) realizaram um estudo piloto avaliando a distalização 

de molares superiores com o aparelho Pendex unilateral através da radiografia 

panorâmica. O estudo põe em pauta o efeito imediato da distalização unilateral de 

molares superiores. A amostra compôs-se de 3 pacientes na dentadura permanente 

madura, no estágio de adolescência, que apresentavam uma má oclusão de classe 

II, subdivisão. A metodologia baseou-se em radiografias panorâmicas inicial e pós-

distalização para quantificar a inclinação axial mesiodistal dos molares superiores. 

Os resultados indicaram que os molares do lado esquerdo mantiveram sua 

inclinação mesiodistal inicial, sugerindo ancoragem, enquanto os molares do lado 

direito foram inclinados para distal, à semelhança do que ocorre com a distalização 

simétrica dos molares superiores, obtida com o aparelho Pendex convencional. Os 

primeiros molares foram inclinados 11,5º, enquanto os segundos molares, 21º para 

distal. 

 Petridis et al. (2010) avaliaram as alterações na inclinação axial de dentes 

próximos a espaços edêntulos na região posterior. Para isso, foram utilizados 

modelos de estudo e radiografias panorâmicas. Os resultados mostraram que os 

dentes avaliados apresentaram uma inclinação para a distal com o passar do tempo 

após a perda do dente adjacente. 

 Martinelli et al. (2010) realizaram um estudo em que avaliaram as alterações 

normais da inclinação axial dos primeiros molares superiores em adolescentes com 

má oclusão esquelética de Classe II não tratada. As variáveis foram calculadas nas 

idades de 9, 12, 14 e 16 anos e não revelaram dimorfismo sexual. Os primeiros 

molares superiores apresentaram as coroas mais inclinadas para distal aos 9 anos 
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idade  com uma tendência a verticalizar gradualmente até 16 anos de idade. A 

tendência natural de verticalização foi, estatisticamente, maior no estágio entre 9 e 

12 anos do que no estágio entre 12 e 14 anos. 

 Cuoghi et al. (2010) compararam as inclinações mesiodistais de caninos, pré-

molares e molares inferiores com os valores médios normais. Os voluntários foram 

divididos em dois grupos, sendo o grupo I composto por 20 radiografias panorâmicas 

de indivíduos com ausência dos terceiros molares inferiores, e grupo II, formado por 

20 radiografias de indivíduos com terceiros molares inferiores presentes. Os dois 

grupos, quando comparados, apresentaram valores semelhantes para a inclinação 

axial mesiodistal dos caninos, pré-molares e molares inferiores (P <0,05), indicando 

que não houve influência dos terceiros molares.  
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3. PROPOSIÇÃO 

 

 

O propósito desta pesquisa consistiu em avaliar, por meio de radiografias 

panorâmicas, o comportamento longitudinal da inclinação axial mesiodistal dos 

primeiros e segundos molares superiores de pacientes submetidos ao tratamento 

distalizador da má oclusão de Classe II, corrigida com o aparelho Pendulum, 

seguido de aparelhagem ortodôntica fixa, nos períodos de tratamento e 5 anos pós 

tratamento e comparar com uma amostra de oclusão normal (1989).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material  

 

4.1.1 Amostra 

 

Para o presente estudo longitudinal e prospectivo, utilizou-se uma amostra 

composta vinte indivíduos, de ambos os gêneros (14 do gênero feminino, e 6 do 

masculino) com idade inicial média de 14,27 ± 1,62 anos (Tabela 1), leucodermas, 

brasileiros, naturais da cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Com um total de 60 

radiografias panorâmicas, obtidas nas fases inicial (T1), final (T2) e cinco anos pós-

tratamento (T3). Os pacientes foram selecionados a partir de uma amostra 

submetida ao tratamento distalizador com o aparelho Pendulum seguido de 

aparelhagem ortodôntica fixa, tratados por dois alunos do curso de pós-graduação, 

strictu sensu, encontrando-se a mesma em controle na Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru /USP.  

 

Tabela 1- Médias, desvios-padrão, valor mínimo e máximo das idades inicial (T1), 
final (T2), pós-tratamento (T3), tempo de tratamento (T1-T2) e tempo pós-tratamento 
(T2-T3) do grupo Pendulum. 
 

Fase/Período  Idade Média  Idade Mínima  Idade Máxima  D.P. 

Idade Inicial  14,27 11,35 17,02 1,62 

Idade Final  18,59 15,12 21,86 1,82 

Idade Pós-Tratamento  23,77 21,02 28,05 2,04 

Tempo de T ratamento  4,36 3,12 6,71 0,79 

Tempo Pós-Tratamento  5,18 2,84 7,32 1,14 

 

Vale ressaltar que, durante a seleção da amostra, não foi incluído nenhum 

critério de avaliação esquelética, somente verificou-se, ao início do tratamento, uma 

relação de molares e de caninos de Classe II nos modelos de estudo. Considerando-

se o tipo de má oclusão, 19 pacientes apresentavam, no início do tratamento, Classe 

II, divisão 1 (Figura 1) e 1 paciente, Classe II, divisão 2. Em relação à severidade da 
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discrepância anteroposterior, 13 pacientes eram portadores de Classe II completa e 

7, de 1/2 Classe II de Andrews (ANDREWS, 1975). Os pacientes apresentavam 

todos os dentes permanentes irrompidos, exceto os terceiros molares.  

A relação molar foi corrigida por meio do uso do aparelho Pendulum, para 

distalização dos molares superiores, seguindo-se de instalação do aparelho 

ortodôntico fixo, pela mecânica Edgewise. A metodologia de tratamento desses 

pacientes foi previamente estabelecida por Fuziy (2001) e posteriormente por 

Angelieri (2002). Foi realizado um controle destes pacientes em média 5,18 anos 

após o término do tratamento ortodôntico. Ao início do tratamento ortodôntico (T1) 

19 pacientes apresentavam os terceiros molares superiores presentes, porém não 

irrompidos. Ao final do tratamento (T2) somente 1 paciente necessitou a extração 

dos terceiros molares superiores. E na fase T3 mais 4 pacientes precisaram ter os 

seus terceiros molares superiores extraídos. 

 

 

 

Figura 1: Fotografias intrabucais e radiografia panorâmica de uma paciente Classe 
II, divisão 1, antes do tratamento ortodôntico 
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 Como Grupo Controle, utilizou-se os valores angulares médios de molares 

superiores obtidos por Ursi (1989), sendo que essa obtenção partiu de radiografias 

panorâmicas de indivíduos apresentando idades entre 12 e 17 anos. Para fazer 

parte desta amostra, o autor selecionou, clinicamente, somente pacientes não 

tratados com oclusão normal, ou seja, com todos os dentes presentes (exceto os 

terceiros molares), relação molar e caninos de Classe I, máximo overbite de 3 mm e 

máximo overjet de 1mm. Foi obtida somente uma radiografia panorâmica de cada 

paciente, se tratando, portanto de uma amostra de caráter transversal. 

 
 
 
4.2 Métodos 
 

4.2.1 Tratamento Ortodôntico  

 

Os pacientes receberam como mecanismos distalizadores dos molares 

superiores o aparelho Pendulum de Hilgers e, posteriormente, foi instalado um 

aparelho fixo para complementação do tratamento ortodôntico. A confecção do 

aparelho Pendulum se deu de acordo com Hilgers (1992) e envolveu duas fases, 

uma laboratorial e outra, clínica.  

O aparelho Pendulum determina um sistema de força distalizadora de 250 

gramas por lado, aplicada sobre os molares superiores com forças recíprocas 

correspondentes, atuando sobre os pré-molares, caninos e incisivos (Figura 2). Seu 

uso durou um período médio de 5,85 ± 1,82 meses até a obtenção de uma relação 

molar normal com aproximadamente 2 mm de sobrecorreção. 

 

 

Figura 2: Aparelho Pendulum instalado 
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No mesmo dia da remoção do aparelho Pendulum, foi posicionado um Botão 

de Nance com a finalidade de conter a tendência à recidiva dos molares 

distalizados, sendo que, no período decorrido da remoção e instalação, empregou-

se, como contenção, um botão de resina acrílica confeccionado individualmente na 

própria cavidade bucal do paciente. O aparelho construído em laboratório foi 

adaptado, do fio que emerge do botão de acrílico, no lado palatino ao tubo lingual 

dos primeiros molares superiores, anteriormente utilizado para inserção das molas 

distalizadoras do aparelho Pendulum. 

 Além disso, adicionou-se um aparelho extrabucal (AEB), tração cervical 

(KHG) com os braços externos levantados em 15°, com  intensidade de 400 a 500 

gramas de força da cada lado, somente para uso noturno, de maneira a cooperar na 

manutenção do espaço obtido na distalização e proporcionar a verticalização dos 

molares (CARANO; TESTA; SICILIANI, 1996; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; 

HAYDAR; UNER, 2000; MANDURINO; BALDUCCI, 2001; PIERINGER; DROSCHL; 

PERMANN, 1997).  

Após trinta dias, seguiu-se a montagem do aparelho ortodôntico fixo pré-

ajustado com ranhura 0,022”x 0,028”, iniciando-se a sequência convencional de fios 

para alinhamento e nivelamento até o arco retangular 0,019”x 0,025”, para a 

realização da retração dos pré-molares e caninos superiores um a um, quando esta 

não ocorreu espontaneamente devido à ação das fibras transeptais. Durante a 

retração anterossuperior, removeu-se o botão palatino de Nance, e, além do reforço 

de ancoragem representado pelo aparelho extrabucal de uso noturno, utilizaram-se 

elásticos de Classe II, de ¼ de polegada, para uso de 12 a 20h/dia. Fechados os 

espaços, procedeu-se à finalização e intercuspidação dos casos. O tempo médio de 

tratamento foi de 4,36 ± 0,79 anos. Após a remoção do aparelho ortodôntico fixo, 

instalou-se a placa de Hawley superior e o 3x3 inferior para a contenção (Figura 3). 
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Figura 3: Fotografias intrabucais e radiografia panorâmica da paciente ilustrada na 
figura 1, após o término do tratamento ortodôntico 

 

 

 Realizou-se o controle do tratamento em média 5 anos após a término do 

mesmo, sendo a média da amostra avaliada de 5,18 ± 1,14 anos (Tabela 1). Após a 

avaliação clínica dos pacientes, procedeu-se à realização de uma completa 

documentação incluindo radiografias (panorâmica e telerradiografia), modelos de 

estudo e fotografias extra e intrabucais (Figura 4). 
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Figura 4: Fotografias intrabucais e radiografia panorâmica da paciente ilustrada na 
figura 1, cinco anos após o tratamento 

 
4.2.2 Método Radiográfico  

 

Para a realização deste estudo, utilizaram-se três radiografias panorâmicas 

de cada paciente, consideradas nos três tempos, T1 (inicial), T2 (final) e T3 (cinco 

anos pós-tratamento).  

 As radiografias foram obtidas com o paciente posicionado com plano oclusal 

paralelo e o plano sagital mediano perpendicular, ambos ao solo, estando os dentes 

desocluídos, por meio de uma espátula abaixadora de língua interposta na região 

anterior. 
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4.2.3 Elaboração do traçado   

 

 Para a realização do traçado das radiografias panorâmicas, adaptou-se em 

cada radiografia uma folha de papel acetato “Ultraphan” de 0,07mm de espessura, 

medindo 15 cm de largura por 21 cm de comprimento. Para facilitar a visualização e 

evidenciação das estruturas anatômicas necessárias para essa pesquisa, os 

traçados foram realizados em uma sala obscurecida sobre um negatoscópio e uma 

moldura confeccionada de cartolina preta foi posicionada com o intuito de eliminar 

focos laterais de luz, facilitando a visualização das estruturas anatômicas. 

O traçado foi realizado em 3 fases: 

1) Delimitação das estruturas dentoesqueléticas 

2) Demarcação dos pontos de referência 

3) Traçado das linhas de referência horizontais e verticais 

 

4.2.3.1 Delimitação das estruturas dentoesquelética s 

 

 O traçado constituiu-se dos seguintes reparos anatômicos (Figura 5): 

a)-limites inferiores das cavidades orbitárias; 

b)-contorno externo da imagem da mandíbula; 

d)-contorno externo das coroas e raízes dos dentes permanentes superiores; 

 

 

Figura 5: Delimitação das estruturas dentoesqueléticas 
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4.2.3.2.- Demarcação dos pontos de referência 

 

Os pontos de referência foram demarcados segundo Tavano et al. (1989) 

(Figura 6): 

-Ord (orbital direito) ponto mais inferior da cavidade orbitária direita; 

-Ore (orbital esquerdo) ponto mais inferior da cavidade orbitária esquerda; 

 

 

Figura 6: Demarcação dos pontos de referência 

 

4.2.3.3 Demarcação da Linha de Referência e dos Lon gos Eixos Dentários  

para Obtenção dos Ângulos 

 

 A linha interorbital (IO) foi a linha de referência utilizada para realização das 

medições angulares dos dentes superiores nas radiografias panorâmicas, que 

segundo Tavano et al. (1989), deve passar pelos pontos orbital direito e orbital 

esquerdo.  

• Linha interorbital – IO: linha que passa por Ord e Ore (Figura 7). 

• Longo eixo dos molares superiores: 

- Dentes trirradiculares (1os e 2 os molares superiores): determinados pela imagem 

do longo eixo do canal radicular da raiz palatina sem considerar nenhum ponto de 

referência na coroa dentária (URSI, 1989) (Figura 7).  

A intersecção dos longos eixos dentários com a linha de referência interorbitária 

permitiu a obtenção dos seguintes ângulos (Figura 8): 
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- Â16 e Â26 – ângulo formado pela intersecção da linha do longo eixo dos 1os 

molares superiores, direito e esquerdo, respectivamente, com a linha interorbitária. 

- Â17 e Â27 – ângulo formado pela intersecção da linha do longo eixo dos 2os 

molares superiores, direito e esquerdo, respectivamente, com a linha interorbitária. 

 

 

Figura 7: Demarcação da linha de referência e longo eixo dentário 

 

4.2.3.4- Mensuração dos ângulos 

 Demarcados os pontos e as linhas, procedeu-se à mensuração dos ângulos 

formados pelos longos eixos dos dentes e a linha de referência utilizada para o arco 

superior (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Mensuração dos ângulos 
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4.2.4 Análise Estatística  

 

4.2.4.1 Erro do método  

 

O erro intraexaminador foi avaliado a partir da realização de novas medidas 

das variáveis estudadas nas fases inicial, final e cinco anos pós-tratamento de 6 

pacientes da amostra, selecionados aleatoriamente. A primeira e a segunda 

medição foram realizadas com intervalo de tempo de um mês, obtendo-se, assim, 

duas medidas para as mesmas variáveis, embora em tempos diferentes. Para 

análise do erro casual, empregou-se a fórmula proposta por Dahlberg (1940), (Se² = 

Σ d² /2n), aplicada para estimar a ordem de grandeza dos erros casuais, em que Se² 

é o erro variável e d a diferença entre as duas determinações da mesma variável e n 

é o número das duas medidas. O erro sistemático se manifesta quando o 

examinador altera, inconscientemente, a técnica de mensuração com o passar do 

tempo. Para avaliação deste erro, foi realizado o teste t pareado sobre as medidas 

das variáveis (HOUSTON, 1983).  

 

4.2.4.2 Estatística  

 

 O cálculo do tamanho da amostra para a diferença de duas médias foi 

realizado considerando o poder do teste de 80% e o coeficiente de confiança de 

95%. Os valores referentes à média e ao desvio padrão da variável avaliada em 

longo tempo pós-tratamento, bem como a estimativa da mínima diferença a detectar, 

necessários para realizar o cálculo amostral foram retirados dos resultados desta 

pesquisa.   

 Os valores obtidos para as variáveis estudadas foram dispostos em quadros 

do programa Excel e encaminhados para a análise estatística, para que as 

alterações decorrentes das fases inicial, final e cinco anos pós-tratamento fossem 

avaliadas.  

 Empregou-se a estatística descritiva das idades inicial, final e cinco anos pós-

tratamento e para o período de tratamento (T1-T2) e período pós-tratamento (T2-

T3). Realizou-se também a estatística descritiva (média, desvio padrão e número) 

das variáveis estudadas nas fases inicial (T1), final (T2) e cinco anos pós-tratamento 

(T3), e as diferenças entre as fases inicial e final (T2-T1), caracterizando a correção 
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do tratamento, e entre as fases final e cinco anos pós-tratamento (T3-T2), 

caracterizando a alteração durante o período pós-tratamento. 

 Para avaliação das alterações das variáveis entre as fases estudadas, foi 

utilizado o teste ANOVA dependente para medidas repetidas (repeated measures 

ANOVA), e na presença de um resultado significante, o teste de Tukey foi aplicado 

subsequentemente. 

 Realizou-se a comparação entre os valores das inclinações axiais 

mesiodistais dentárias obtidas nas fases inicial, final e cinco anos pós-tratamento e 

os valores médios normais propostos por Ursi (1989), utilizando-se, para isso, o 

teste “t” de Student para amostras independentes, ao nível de significância de 5%. 

Todos os testes foram efetuados com o programa Statistica1 (Version 7.0; 

StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), adotando-se um nível de significância de 5%.   

 

  

                                                
1 Statistica for Windows – Release 7.0 – Copyright StatSoft, Inc. 2001. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 A apresentação dos resultados encontra-se organizada em tabelas. 

 O cálculo amostral foi realizado e revelou que o número da amostra está 

adequado para este estudo (Tabela 2).  

 Efetuou-se a análise da normalidade das variáveis, pelo teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov, que é premissa para utilizar a análise de variância. As 

variáveis apresentaram distribuição normal segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Previamente aos resultados específicos da pesquisa, a Tabela 3 apresenta a 

avaliação dos erros sistemáticos e casuais, por meio do teste t pareado e da fórmula 

de Dahlberg (1940) aplicados a todas as variáveis estudadas. 

 Os resultados da análise estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo, 

máximo e número) das inclinações axiais mesiodistais das variáveis primeiro molar 

direito (16), primeiro molar esquerdo (26), segundo molar direito (17) e segundo 

molar esquerdo (27), em todas as fases (T1, T2 e T3) e períodos (T2-1 e T3-2) 

avaliados, encontram-se nas Tabelas de 4 a 7. Os valores das inclinações axiais 

mediodistais dentárias dos dentes avaliados de cada paciente localizam-se no 

apêndice 2. 

A Tabela 8 demonstra os resultados da análise de variância (ANOVA) para 

medidas repetidas e teste de Tukey, quando necessário, para todas as variáveis 

entre os tempos inicial, final e cinco anos pós-tratamento. 

 Os resultados das comparações realizadas entre os valores obtidos na fase 

inicial (T1), final (T2), cinco anos pós-tratamento (T3) com os valores médios 

normais obtidos por Ursi (1989) foram organizados nas Tabelas 9, 10 e 11, 

respectivamente. A Tabela 12 apresenta os valores médios normais das inclinações 

axiais mesiodistais, os valores na fase inicial (T1), final (T2), e cinco anos pós-

tratamento (T3), demonstrando os valores que apresentaram diferença 

estatisticamente significante quando comparados aos valores médios normais. 
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Tabela 2. Resultado para o cálculo do tamanho da amostra para diferença entre 
duas médias e um poder do teste de 80%. 
 

Cálculo do tamanho da amostra para diferença entre duas médias  

Estimativa do desvio padrão 4,91 

Mínima diferença a ser detectada 4,5 

α (erro tipo I) 5% 

β (Poder do teste) 20% 

N 20 

 

Tabela 3. Resultados do teste t pareado e da fórmula de Dahlberg (1940), aplicados 
às variáveis 16, 26, 17 e 27, para estimativa dos erros sistemáticos e casuais, 
respectivamente (N=20). 
 
Variáveis  1ª. Medição  2ª. Medição  P Dahlberg  

Média  DP Média  DP 

16 97,50 3,82 97,33 3,83 0, 749 1,50 

26 97,67 4,30 98,00 3,45 0,518 1,49 

17 106,11 6,07 106,06 5,10 0,911 1,42 

27 106,39 5,36 105,83 5,12 0,066 0,91 

 

Tabela 4. Resultados da análise estatística descritiva para a variável do primeiro 
molar direito, em todas as fases e períodos avaliados. 
 

Variáveis  Média  Mínimo  Máximo  D.P. N 

16 T1 94,45 83,00 103,00 4,91 20 

16 T2 98,95 89,00 110,00 5,50 20 

16 T3 95,25 88,00 104,00 4,40 20 

16 T2-T1 4,50 -4,00 17,00 6,10 20 

16 T3-T2 -3,70 -15,00 4,00 4,65 20 
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Tabela 5. Resultados da análise estatística descritiva para a variável do primeiro 
molar esquerdo, em todas as fases e períodos avaliados. 
 

Variáveis  Média  Mínimo  Máximo  D.P. N 

26 T1 94,55 78,00 109,00 7,54 20 

26 T2 98,60 90,00 106,00 4,19 20 

26 T3 94,25 84,00 103,00 5,38 20 

26 T2-T1 4,05 -8,00 18,00 6,55 20 

26 T3-T2 -4,35 -14,00 7,00 5,97 20 

 

Tabela 6. Resultados da análise estatística descritiva para a variável do segundo 
molar direito, em todas as fases e períodos avaliados. 
 

Variáveis  Média  Mínimo  Máximo  D.P. N 

17 T1 108,10 89,00 119,00 7,66 20 

17 T2 109,40 93,00 124,00 7,24 20 

17 T3 107,75 94,00 126,00 8,47 20 

17 T2-T1 1,30 -10,00 22,00 8,04 20 

17 T3-T2 -1,65 -15,00 6,00 5,26 20 

 

Tabela 7. Resultados da análise estatística descritiva para a variável do segundo 
molar esquerdo, em todas as fases e períodos avaliados. 
 

Variáveis  Média  Mínimo  Máximo  D.P. N 

27 T1 106,80 80,00 121,00 8,56 20 

27 T2 109,25 89,00 124,00 7,35 20 

27 T3 106,10 85,00 125,00 9,49 20 

27 T2-T1 2,45 -9,00 18,00 6,50 20 

27 T3-T2 -3,15 -18,00 5,00 5,71 20 
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Tabela 8. Resultados da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para as 
variáveis 16, 26, 17 e 27, entre os tempos inicial, final e cinco anos pós-tratamento 
(letras semelhantes significam que não há diferença estatisticamente significante). 
 
Variáveis  T1 T2 T3 P Sig.  

Média  D.P. Média  DP Média  D.P.   

16 94,45a 4,91 98,95b 5,50 95,25a 4,40 0,001866 * 

26 94,55a 7,54 98,60b 4,19 94,25ª 5,38 0,011745 * 

17 108,10 7,66 109,40 7,24 107,75 8,47 0,584236 NS 

27 106,80 8,56 109,25 7,35 106,10 9,49 0,109888 NS 

letras semelhantes significam que não há diferença estatisticamente significante 

 

Tabela 9: Valores médios normais (padrão) e desvios-padrão das inclinações axiais 
mesiodistais de cada dente, médias (média T1) e desvios-padrão (DP T1) dos 
valores das inclinações axiais obtidas na fase inicial (T1) do tratamento, valor de “t” e 
níveis de probabilidade de significância (p). 
 
Variáv eis  Valor Padrão  Valor T1  

Média  D.P. Média  DP T p 

16 94,50 6,69 94,45 4,91 0,021921 0,982678 

26 93,25 5,80 94,55 7,54 -0,43706 0,665678 

17 111,37 8,76 108,10 7,66 0,982238 0,335035 

27 112,25 7,25 106,80 8,56 1,584048 0,125272 

 

Tabela 10: Valores médios normais (padrão) e desvios-padrão das inclinações axiais 
mesiodistais de cada dente, médias (média T2) e desvios-padrão (DP T2) dos 
valores das inclinações axiais obtidas na fase final (T2) do tratamento, valor de “t” e 
níveis de probabilidade de significância (p). 
 
Variáveis  Valor Padrão  Valor T2  

Média  D.P. Média  DP T p 

16 94,50 6,69 98,95 5,50 -1,81924 0,080411 

26 93,25 5,80 98,60 4,19 -2,73547 0,011072 

17 111,37 8,76 109,40 7,24 0,614507 0,544221 

27 112,25 7,25 109,25 7,35 0,978955 0,336624 
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Tabela 11: Valores médios normais (padrão) e desvios-padrão das inclinações axiais 
mesiodistais de cada dente, médias (média T3) e desvios-padrão (DP T3) dos 
valores das inclinações axiais obtidas cinco anos pós-tratamento (T3), valor de “t” e 
níveis de probabilidade de significância (p). 
 
Variáveis  Valor Padrão  Valor T3  

Média  D.P. Média  DP t p 

16 94,50 6,69 95,25 4,40 -0,35012 0,729069 

26 93,25 5,80 94,25 5,38 -0,43497 0,667170 

17 111,37 8,76 107,75 8,47 1,013242 0,320282 

27 112,25 7,25 106,10 9,49 1,643933 0,112230 

 

Tabela 12: Valores médios normais das inclinações axiais mesiodistais de cada 
dente, médias dos valores obtidos na fase inicial (T1), final (T2) e cinco anos pós-
tratamento (T3). 
 

Variáveis  Média  Média T1 Média T2 Média T3 

16 94,50 94,45 98,95 95,25 

26 93,25 94,55 98,60* 94,25 

17 111,37 108,10 109,40 107,75 

27 112,25 106,80 109,25 106,10 

* valores que apresentaram diferença estatisticamente significante quando comparados aos valores 
médios normais 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Com o intuito de proporcionar um melhor entendimento dos resultados obtidos 

e um maior discernimento sobre as variáveis envolvidas neste estudo, discutiu-se 

numa sequência estratificada, a amostra utilizada, a metodologia aplicada, sua 

precisão e os resultados obtidos. 

 

6.1 A amostra utilizada 

 

 A amostra utilizada neste estudo constou de 60 radiografias panorâmicas de 

brasileiros de ambos os gêneros, tratados através da distalização dos molares 

superiores seguida do aparelho fixo. Um dos critérios mais importantes da seleção 

da amostra foi a presença inicial de má oclusão de Classe II, com a severidade de 

pelo menos meia Classe II (WHEELER . et al., 2002).  

 Esta amostra possui caráter prospectivo de maior poder avaliativo que os 

estudos retrospectivos (TULLOCH; MEDLAND; TUNCAY, 1990), já que minimiza as 

variações que podem ocorrer durante o tratamento ortodôntico. Além disso, o 

número de pacientes apresentado nesta amostra compreende uma quantidade, 

considerável em termos de valor estatístico sendo o mesmo utilizado em outros 

estudos (ANGELIERI et al., 2006; BYLOFF; DARENDELILER, 1997; BYLOFF et al., 

1997; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; CLEMMER; HAYES, 1979; KLOCKE; 

NANDA; KAHL-NIEKE, 2002; TANER et al., 2003).  

 A representatividade de uma amostra é importante para que os dados 

coletados sejam extrapolados para a população, embora, o correto 

dimensionamento da amostra seja uma tarefa complexa (VALLADARES-NETO; 

DOMINGUES; CAPELLOZZA-FILHO, 2000) e, muitas vezes, independe da boa 

vontade do pesquisador. Evidentemente, amostras compostas por grandes números 

de pacientes são preferíveis, apesar de vários fatores influenciarem no tamanho das 

mesmas. Com o tempo, o número de pacientes de toda amostra tende 

invariavelmente a diminuir, seja por desistência do tratamento, mudança de cidade, 

falta de colaboração ou até mesmo pela recusa de o paciente realizar a 

documentação necessária, especialmente com relação aos controles após o 
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tratamento (BONDEMARK et al., 2007). Desse modo, os estudos longitudinais, 

apesar de grande importância no contexto científico, apresentam algumas limitações 

quanto a dimensão da amostra. 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 estudado (TULLOCH; MEDLAND; 

TUNCAY, 1990).  O número de pacientes utilizado pode ser considerado suficiente 

para conferir confiabilidade aos resultados, levando-se em conta que outros 

trabalhos semelhantes empregaram amostras de tamanho compatível com o 

presente estudo (JANSON et al., 2004; LEHMAN; ROMULI; BAKKER, 1988; MILLS; 

MCCULLOCH, 2000; PANCHERZ, 1977). Convém ressaltar que a amostra 

encontra-se dentro dos limites preconizados por Houston, em 1983, o qual relata 

que, para a validade de qualquer estudo longitudinal, a amostra deve apresentar, no 

mínimo, 15 componentes. Além disso, foi realizado o cálculo do tamanho da amostra 

para diferença entre duas médias que mostrou que, para ser satisfatória, esta 

amostra deve apresentar pelo menos 20 pacientes. Para esse cálculo, é necessário 

um valor para estimativa do desvio padrão e um valor para mínima diferença a ser 

detectada. Foram utilizados como base os valores obtidos neste estudo.  Portanto, a 

amostra utilizada neste estudo deve ser considerada satisfatória.    

 É importante destacar que os pacientes desta amostra apresentavam os 

segundos molares irrompidos. A maioria dos estudos pertinentes não dá importância 

para o estágio de erupção dos segundos molares superiores durante a distalização 

dos primeiros molares com distalizadores intrabucais, atribuindo pouca influência 

desses dentes na resposta dos primeiros molares sob influência do Pendulum ou 

Pendex (BUSSICK; MCNAMARA, 2000; BYLOFF; DARENDELILER, 1997; GHOSH; 

NANDA, 1996; JOSEPH; AUTCHART, 2000). Porém, o artigo de Kinzinger et al. 

(2004) estabelece que a condição de erupção dos segundos molares superiores 

influencia significativamente  na distalização dos primeiros molares. O germe do 

segundo molar não irrompido funciona como fulcro para rotação do primeiro molar, 

durante a distalização com o aparelho Pendulum. O ponto de contato intraósseo do 

primeiro molar com o segundo molar não irrompido determina maior inclinação do 
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primeiro molar para distal. O ponto de contato das coroas do primeiro e segundo 

molares reduz a inclinação axial do primeiro molar durante a distalização.  

 A respeito dos terceiros molares, alguns pacientes realizaram extrações dos 

mesmos durante o período pós-tratamento e outros não o possuíam ao início do 

tratamento. Os terceiros molares superiores irrompidos ou semi-irrompidos tendem a 

impedir a distalização dos primeiros e segundos molares durante o tratamento. Por 

esta razão, quando possível, indica-se a extração dos mesmos (GIANELLY, 1998; 

KINZINGER et al., 2004). Quando o germe do terceiro molar é removido, há um 

maior movimento de corpo dos molares para distal.  

  O período de controle de mais 5 anos após o tratamento é favorável para a 

observação do comportamento da inclinação axial mesiodistal das variáveis 

avaliadas. Segundo a metodologia empregada para a realização da revisão 

sistemática que versa sobre a estabilidade em longo prazo e satisfação do paciente, 

Bondemark et al. (2007) utilizaram como principal critério para seleção dos estudos 

o período de observação maior que 5 anos. 

 Visando a um estudo cientificamente satisfatório, o ideal seria comparar o 

grupo experimental a um grupo controle com características de má oclusão de 

Classe II não tratada, a fim de avaliar possíveis alterações dentoesqueléticas, 

apesar de a obtenção de um grupo controle com essas características e que não 

tenha sido submetido a tratamento ser extremamente difícil (DERMAUT; VAN DEN 

EYNDE; DE PAUW, 1992; PANCHERZ; FACKEL, 1990). Uma das razões para 

tamanha dificuldade é a necessidade de tratamento ortodôntico que a maioria destes 

pacientes apresenta, uma vez que esse tipo de má oclusão envolve problemas 

estéticos e funcionais. Além disso, as razões éticas, muito discutidas atualmente, 

tornam-se ainda mais difíceis a coletânea longitudinal desses dados, já que os 

pacientes seriam examinados apenas com o propósito de pesquisa (DERMAUT; 

VAN DEN EYNDE; DE PAUW, 1992). Martinelli et al. (2010) realizaram um estudo 

em que avaliaram as alterações normais da inclinação axial dos primeiros molares 

superiores em adolescentes com má oclusão esquelética de Classe II não tratada. 

As variáveis foram calculadas nas idades de 9, 12, 14 e 16 anos e não houve 

registro de dimorfismo sexual. Os primeiros molares superiores apresentaram as 

coroas mais inclinadas pra distal aos 9 anos idade  com uma tendência a verticalizar 

gradualmente até 16 anos de idade. A tendência natural de verticalização foi 
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estatisticamente maior no estágio entre 9 e 12 anos do que no estágio entre 12 e 14 

anos. 

  A média de idade inicial, neste estudo, foi de 14,27, finalizando-se o 

tratamento aos 18,59 e com idade pós-tratamento de 23,77. Ou seja, ao término do 

tratamento, os pacientes encontravam-se em uma idade na qual a verticalização 

normal dos molares já havia ocorrido, sendo que o pico de crescimento acontece por 

volta dos 12 e 14 anos para meninas e meninos, respectivamente. Ressalta-se, 

portanto, que a terapia foi realizada após o surto de crescimento, e a avaliação das 

variáveis se deu quando o mesmo já estava no final desse processo. Portanto, a 

comparação do grupo experimental com um controle com características de má 

oclusão de Classe II não tratada torna-se pouco relevante para esta pesquisa. 

 Em busca de uma complementação para este estudo, a amostra foi 

comparada com os valores médios normais propostos por Ursi (1989), sendo que, 

de acordo com ele, a média de idade do grupo em que foram obtidos os valores 

médios normais varia de 12 a 17 anos. Convém lembrar que, para fazer parte desta 

amostra, o autor selecionou somente pacientes não tratados com oclusão normal, ou 

seja, com todos os dentes presentes, relação molar de Classe I, máximo overbite e 

overjet de 3mm e 1mm, respectivamente. É importante ressaltar que a metodologia 

deste trabalho é a mesma utilizada no trabalho de Ursi. 

 

6.2 Metodologia 

 

6.2.1 Radiografia panorâmica 

 

 Para a realização dessa pesquisa, foi empregada a radiografia panorâmica 

como meio auxiliar para obter e mensurar as inclinações axiais mesiodistais dos 

molares superiores.  

 O principal responsável pelo desenvolvimento e aprimoramento das 

radiografias panorâmicas foi Paatero, que, em 1961, criou o primeiro 

ortopantomógrafo (PAATERO, 1948, 1954, 1961). A partir de então, a técnica 

radiográfica tornou-se fundamental e imprescindível como meio auxiliar de 

diagnóstico em todas as áreas da odontologia. Desde então, desenvolveram-se 

diversas pesquisas referentes à quantidade de radiação, às vantagens e indicações 

da técnica, às distorções das estruturas anatômicas e ao aperfeiçoamento dos 
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aparelhos no sentido de melhorar a qualidade da imagem. Os principais motivos da 

difusão da técnica encontram-se relacionados à operacionalidade, à simplicidade de 

uso aliada ao posicionamento do paciente no aparelho, ao custo reduzido e a baixa 

exposição do paciente à radiação X, quando se analisa sua grande área de 

abrangência (BLACKMAN, 1960; CAPELLI, 1991; FRYKHOLM et al., 1977; 

GARDINER; MILLS, 1971; ISHIKAWA, 1968; KITE, 1962; PHILLIPS, 1967). Por 

esses motivos, a radiografia panorâmica constitui um dos itens essenciais na 

documentação ortodôntica ainda nos dias atuais (PECK et al., 2007). 

 Vários autores (ALMEIDA; BÓSCOLO; MONTEBELLO FILHO, 1995; 

ALPERN, 1984; BLACKMAN, 1956; BREZDEN; BROOKS, 1987; CUOGHI; SELLA; 

MENDONÇA, 2010; GILBERT, 1962; LUND; MANSON-HING, 1975; MCKEE et al., 

2001; NELSEN; KUMPULA, 1952; PAATERO, 1954; RUSHTON; HORNER; 

WORTHINGTON, 1999) relataram a importância do correto posicionamento do 

paciente no aparelho durante a tomada radiográfica para diminuir as distorções e 

fornecer uma radiografia com boa qualidade da imagem e que pudesse ser utilizada 

como um instrumento confiável nas pesquisas odontológicas. Baseado nisso, e com 

intuito de melhorar o posicionamento do paciente e permitir o uso da radiografia 

panorâmica nas pesquisas odontológicas, Kane (1967) desenvolveu um cefalostato 

para o aparelho Panorex; Richardson, Langland e Sippy (1969) desenvolveram um 

cefalostato para ser utilizado no aparelho Ortopantomógrafo e Alpern (1979), para o 

aparelho Panelipse. 

 As radiografias panorâmicas foram consideradas um método de diagnóstico 

auxiliar indispensável na clínica odontológica, por demonstrar, em um único filme, a 

relação de toda a dentição, o osso alveolar, a articulação temporomandibular e as 

estruturas adjacentes (PHILLIPS, 1967). 

 A radiografia panorâmica é amplamente utilizada em diversos campos da 

odontologia para realizar exames dentários rotineiros (MITCHELL, 1963), permitindo 

um diagnóstico clínico correto, tanto em crianças quanto em adultos (BLACKMAN, 

1960; CHILES; GORES, 1973).  

 Em ortodontia as radiografias panorâmicas também apresentam grande 

destaque porque auxiliam na determinação da inclinação axial mesiodistal dos 

dentes antes e após o tratamento ortodôntico (ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; 

BRANDÃO, 2002; CUOGHI; SELLA; MENDONÇA, 2010; FRYKHOLM et al., 1977; 

KANE, 1967; MCKEE et al., 2002; URSI et al., 1990) e do paralelismo radicular, 
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principalmente nas áreas próximas às extrações (FRYKHOLM et al., 1977; 

GRABER, 1966; KANE, 1967; MCKEE et al., 2002).  

 Com relação às radiografias empregadas no estudo, convém salientar uma 

atenção especial à padronização, com o objetivo de obter radiografias com boa 

qualidade de imagem de modo a permitir um correto diagnóstico (ALPERN, 1984; 

GILBERT, 1962; LUND; MANSON-HING, 1975; NELSEN; KUMPULA, 1952; 

PAATERO, 1954; SAMAWI; BURKE, 1984), com mínimas distorções, visto que o 

posicionamento inadequado do paciente no aparelho compromete a qualidade da 

imagem, aumentando as distorções e prejudicando a interpretação da radiografia 

(ALMEIDA; BÓSCOLO; HAITER NETO, 1995; BREZDEN; BROOKS, 1987; 

CHRISTEN; SEGRETO, 1968; KITE, 1962; RICHARDSON; LANGLAND; SIPPY, 

1969; RUSHTON; HORNER; WORTHINGTON, 1999; SAMAWI; BURKE, 1984; 

STRAMOTAS et al., 2002). Dessa forma, os pacientes foram posicionados com o 

plano oclusal paralelo ao solo e o plano sagital mediano perpendicular ao mesmo. 

 No entanto, sabe-se que as radiografias panorâmicas, assim como os outros 

tipos de radiografias extrabucais, apresentam magnificação da imagem real 

(ALMEIDA; BÓSCOLO; MONTEBELLO FILHO, 1995; BLACKMAN, 1956; 

BREZDEN; BROOKS, 1987). Tal fato é explicado pela divergência dos raios X, que 

torna o método sensível a alterações na distância e no alinhamento do objeto, filme 

e fonte de raios X (ALMEIDA; BÓSCOLO; MONTEBELLO FILHO, 1995; GRABER, 

1967; PHILLIPS, 1967). Além disso, ao contrário das demais radiografias 

extrabucais obtidas através de uma exposição estática do objeto aos raios X, esse 

tipo de radiografia forma-se por meio da movimentação do tubo, o que torna 

impossível o estabelecimento de um único fator de correção para toda a imagem 

(ROWSE, 1971). Essa característica produz uma distorção ainda maior das medidas 

lineares, principalmente no sentido horizontal, variando de 15 a 30 % (BLACKMAN, 

1956; CHRISTEN; SEGRETO, 1968; LANGLAND; SIPPY, 1968). Em contrapartida, 

as distorções angulares apresentam-se menores e menos críticas (BLACKMAN, 

1956; CATIC et al., 1998; FRYKHOLM et al., 1977; LARHEIM; SVANAES, 1986; 

MATTILA; ALTONEN; HAAVIKKO, 1977; MCKEE et al., 2002; PHILLIP; HURST, 

1978; SAMAWI; BURKE, 1984), tornando-se insignificantes quando se tomam os 

cuidados básicos em relação ao posicionamento de um mesmo paciente entre várias 

tomadas radiográficas. É importante salientar ainda que uma variação de até 5 graus 

do posicionamento da cabeça do paciente tem sido considerada clinicamente 
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aceitável, quando se comparam duas tomadas radiográficas de um mesmo paciente 

(FRYKHOLM et al., 1977; PHILLIP; HURST, 1978; SAMAWI; BURKE, 1984). Isso 

revela a possibilidade do uso da radiografia panorâmica em estudos com medidas 

angulares com grande acuidade (ALMEIDA et al., 1991; LARHEIM; SVANAES, 

1986; MATTILA; ALTONEN; HAAVIKKO, 1977; STRAMOTAS et al., 2002).  

 Recentemente, uma nova geração de tomógrafos computadorizados com 

tecnologia 3D foi desenvolvida, sendo alguns deles especialmente para a região 

maxilofacial, especificamente para a Odontologia. Esse sistema é conhecido como 

tomografia computadorizada de feixe cônico (cone beam). Essa evolução implica em 

mudanças em relação aos atuais meios de diagnóstico, já que esse método 

apresenta uma grande acurácia e precisão em relação à imagem real (PECK et al., 

2007). É evidente que esse meio diagnóstico seria o ideal para mensuração das 

inclinações mesiodistais dos dentes. Contudo, a tomografia computadorizada de 

feixe cônico (cone bean) ainda não existia quando esta amostra foi composta e o 

único meio diagnóstico disponível para esse fim foram as radiografias panorâmicas. 

 De acordo com o Board Americano de Ortodontia, embora a radiografia 

panorâmica não seja a maneira perfeita para avaliar a inclinação axial mesiodistal 

das raízes dentárias, representa o método mais viável (CASKO et al., 1998).  

 Portanto, para a determinação das inclinações mesiodistais dentárias, a 

radiografia panorâmica demonstrou ser um instrumento de grande valia (ALMEIDA-

PEDRIN et al., 2006; ALMEIDA-PEDRIN; PINZAN; ALMEIDA, 2001; ALMEIDA, 

1999; BRANDÃO, 2002; CUOGHI; SELLA; MENDONÇA, 2010; FRYKHOLM et al., 

1977; KANE, 1967; MCKEE et al., 2002; MLYNARSKA-ZDUNIAK, 1983; URSI et al., 

1990; URSI, 1989), embora devamos utilizá-la com cautela e com certo 

conhecimento da existência da distorção da imagem (MCKEE et al., 2001; MCKEE 

et al., 2002). 

 

6.2.2 - Inclinação axial mesiodistal 

 

 O principal objetivo do tratamento ortodôntico consiste em posicionar 

adequadamente os dentes nos três planos do espaço, obtendo assim as seis chaves 

para uma oclusão normal preconizadas por Andrews (1972), estando entre elas a 

inclinação axial mesiodistal dos dentes (ANDREWS, 1972; ANDREWS, 1976; 

BERKOVITZ; HOLLAND; MOXHAM, 1978; DEWEL, 1949; GARINO, 1971; 
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PICOSSE, 1990; SICHER, 1970; WHEELER, 1965; YOUNG, 1964), os quais, de 

maneira geral, apresentam-se com uma angulação da raiz para distal em relação à 

sua respectiva coroa. O espaço para cada dente varia conforme essas angulações, 

que, além de um relacionamento adequado no sentido anteroposterior, geram 

contatos proximais justos (ANDREWS, 1972). 

 Os longos eixos dentários, quando posicionados corretamente, fornecem 

condições adequadas para que o equilíbrio oclusal seja atingido e estabelece-se 

como um importante requisito para obtenção da estabilidade dos resultados gerados 

pelo tratamento (ANDREWS, 1976; EDWARDS, 1971; HATASAKA, 1976). 

 Um caso tratado ortodonticamente deve, ao final do tratamento, apresentar a 

inclinação axial muito próxima à encontrada na oclusão “normal” (URSI et al., 1990). 

Diversos estudos revelam que, em uma oclusão considerada normal, os dentes 

encontram-se em equilíbrio, mantendo entre si um posicionamento correto na 

cavidade bucal e, dessa maneira, exercem sua função adequada. O posicionamento 

adequado do dente no arco dentário contribui sobremaneira para uma correta 

distribuição das forças oclusais (BERKOVITZ, 1978; GLICKMAN, 1974; SICHER, 

1970; WHEELER, 1965; YOUNG, 1964) o mais próximo possível dos longos eixos 

dos dentes (BEYRON, 1952; YOUNG, 1964), de modo que essa força seja dissipada 

por meio dos pontos de contato proximais e forme um componente anterior de força 

(BERKOVITZ, 1978; DEWEL, 1949; GLICKMAN, 1974), que se inicia na região 

posterior e caminha para a região anterior, onde ocorre uma neutralização dessa 

força na linha média, porque há o encontro de duas forças semelhantes em direções 

opostas (GLICKMAN, 1974). 

 Em relação aos aspectos ortodônticos, a correta inclinação axial mesiodistal 

dos dentes representa uma das chaves para obtenção dos objetivos do tratamento 

(ANDREWS, 1972; ANDREWS, 1976). Quando as inclinações axiais mesiodistais 

encontram-se inadequadas, a possibilidade de ocorrência de reabertura de espaços 

fechados por meio do tratamento ortodôntico aumenta em decorrência do 

paralelismo radicular incorreto (EDWARDS, 1971; GRABER, 1966; HATASAKA, 

1976; HOLDAWAY, 1952; STRANG, 1952). O aumento destas angulações pode, 

ainda, compensar certas discrepâncias de tamanho dentário interarcos e otimizar a 

estabilidade do alinhamento dentário na região anteroinferior (TUVERSON, 1980). 

Quanto à estabilidade do posicionamento dentário obtido por meio do tratamento 
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ortodôntico e ocorrência de recidiva, Ferrario et al. (2001) explicaram que a alteração 

da angulação dentária relacionada com a idade pode ser o efeito de um 

deslocamento mesial progressivo. 

 A busca para obtenção clínica da inclinação axial mesiodistal correta envolveu 

desde alterações no posicionamento dos braquetes, (HOLDAWAY, 1952; 

INTERLANDI, 1986; RENFROE, 1975; ROTH, 1987; VIGORITO, 1984) até a sua 

incorporação nos acessórios (ANDREWS, 1976; ANDREWS, 1976b, 1976a; 

CAPELOZZA FILHO et al., 1999; ROTH, 1987). Pesquisas que compararam a 

efetividade de técnicas, como a de Capelozza Filho et al. (1994), investigações 

concernentes ao posicionamento mesiodistal dos incisivos permanentes superiores 

na fase de dentadura mista, como a de Cuoghi et al. (2000), e estudos que avaliaram 

a obtenção das inclinações axiais mesiodistais corretas comparando-as ao início e 

ao término do tratamento, como o de Almeida-Pedrin et al. (2006), reiteram a 

importância do assunto. 

 Preocupados com a obtenção de uma correta inclinação axial mesiodistal, 

Ursi et al. (1990) desenvolveram uma pesquisa na qual concluíram que todo caso 

tratado ortodonticamente deveria apresentar, ao término do tratamento, a mesma 

inclinação axial mesiodistal de um paciente que possuísse uma oclusão normal. 

Desse modo, as raízes dos incisivos centrais e laterais superiores devem 

apresentar-se ligeiramente convergentes e dos demais dentes superiores devem 

indicar uma inclinação para a distal, com exceção dos segundos molares que 

possuem inclinação para a mesial. Os incisivos inferiores mostraram-se 

verticalizados e os outros dentes apresentam uma inclinação que aumenta 

gradativamente para a distal, corroborando com Garino (1971) e Picosse (1990). 

 Com base nos relatos da literatura de que seria necessário obter uma correta 

inclinação axial mesiodistal ao término do tratamento ortodôntico (ALMEIDA-

PEDRIN; PINZAN; ALMEIDA, 2001; ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; ALMEIDA, 

1999; BRANDÃO, 2002; URSI et al., 1990; URSI, 1989), um dos objetivos desta 

pesquisa consistiu em avaliar se, nos pacientes tratados com distalização dos 

molares superiores através do uso do aparelho Pendulum, as inclinações obtidas ao 

término do tratamento apresentaram-se concordes com os valores normais e se 

essas inclinações se mantiveram estáveis após cinco anos de tratamento. 
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6.2.3 - Traçado de orientação 

 

 O traçado de orientação para medições angulares em radiografias 

panorâmicas vem sendo amplamente utilizado (ALMEIDA-PEDRIN; PINZAN; 

ALMEIDA, 2001; ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; BRANDÃO, 2002;  CUOGHI et al., 

2000; CUOGHI; SELLA; MENDONÇA, 2010; URSI et al., 1990; URSI, 1989). A 

procura pela técnica ideal constitui o objetivo de diversos trabalhos (CAPELOZZA 

FILHO; MACHADO, 1994; TAVANO et al., 1989).  

 A metodologia utilizada para realização dos traçados de orientação seguiu as 

informações descritas por Tavano et al. (1989), que desenvolveram um protocolo 

para o traçado das radiografias panorâmicas com objetivo de analisar os 

posicionamentos dentários. Os autores defenderam que as estruturas anatômicas 

devem ser traçadas sempre em seu contorno mais externo e pesquisaram as linhas 

de referência mais indicadas para realização da avaliação das inclinações dentárias 

mesiodistais em radiografias ortopantomográficas. Concluíram que quanto à 

exatidão da determinação dos pontos de referência, as linhas que se comportaram 

melhor foram, respectivamente, a linha interorbital para os dentes superiores e a 

linha intermentoniana, para os inferiores, em virtude de sua fácil visualização 

radiográfica e pequena ou quase nenhuma modificação causada pelo crescimento e 

desenvolvimento da face nesses pontos (TAVANO et al., 1989). 

 Apesar de existir na literatura o trabalho de Capelozza Filho e Machado 

(1994), que sugeriram uma nova maneira de determinar o longo eixo do primeiro 

molar superior, baseando-se na bifurcação das raízes vestibulares, a determinação 

do longo eixo dos molares seguiu a determinação de acordo com Ursi (1989), ou 

seja, seguindo o canal radicular da raiz palatina sem considerar nenhum ponto de 

referência na coroa dentária. 

 

6.3 - Precisão da metodologia : 

 

O estudo radiográfico, panorâmico ou cefalométrico, representa um inestimável 

recurso para o diagnóstico, planejamento e acompanhamento ortodôntico. Embora 

as pesquisas com radiografias panorâmicas e cefalométricas apresentem alta 

frequência na literatura científica envolvendo estudos clássicos, é importante 

salientar que esses estudos revelam certas limitações devido à dificuldade de 
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identificação de estruturas anatômicas e alto grau de subjetividade, o que pode 

acarretar uma imprecisão nos diversos procedimentos envolvidos tais como na 

realização dos traçados radiográficos, na demarcação dos pontos e na mensuração 

das medidas utilizadas (HOUSTON, 1983). Por conseguinte, a avaliação dos erros 

sistemáticos e casuais são recursos indispensáveis em pesquisas científicas que 

utilizam esta metodologia (GOLDREICH et al., 1998). Para que os resultados deste 

trabalho sejam confiáveis, procurou-se minimizar os erros dos métodos de 

mensuração empregados.  

 Cabe salientar que não houve a necessidade de relevar o fator de 

magnificação das radiografias para determinação do erro sistemático, pois, além das 

medidas utilizadas representarem ângulos, que não são alterados pelo fator de 

magnificação, todas as radiografias foram obtidas seguindo uma correta 

padronização, sem diferenças quanto a essa característica. 

 Para avaliação do erro intraexaminador, foram selecionados aleatoriamente 6 

pacientes compreendendo um total de 30% da amostra. Foram retraçadas três 

radiografias de cada paciente, sendo uma da fase inicial, uma da final e outra da 

fase cinco anos pós-tratamento. O traçado e a medição das 18 radiografias 

selecionadas foram realizados exatamente nas mesmas condições e seguindo 

rigorosamente os mesmos critérios utilizados para o traçado e mensuração dos 

ângulos de todas as panorâmicas que compuseram a amostra.  

 O erro casual, calculado pela fórmula proposta por Dahlberg (1940), surge 

diante da dificuldade de identificação e definição de certos pontos radiográficos, pois 

muitos desses pontos apresentam dificuldade na sua demarcação, e a opinião do 

examinador, quanto à sua correta localização, pode variar. No presente estudo o 

erro casual variou de 0,91° a 1,50°, e de acordo co m Sandler (1988), Liu e Gravelly 

(1991) e Almeida-Pedrin et al. (2001),  o valor do índice de Dahlberg é considerado 

relevante apenas quando acima de 1,50°. Ao analisar mos os resultados (Tabela 3), 

observamos que nenhuma das variáveis apresenta valores acima de 1,50°, 

constatando-se, assim, a satisfatória precisão da metodologia. 

 O erro sistemático, calculado pelo teste t pareado com valor de p<0,05, se 

manifesta quando um examinador altera sua técnica de mensuração com o passar 

do tempo e de modo inconsciente, tende a sub ou superestimar os valores de 

acordo com o resultado esperado em sua pesquisa, refletindo uma falta de 

padronização do método. Ao analisar os resultados obtidos (Tabela 3), observa-se 
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que nenhuma das variáveis mostra diferença estatisticamente significante, o que 

indica a precisão da metodologia. 

 Desta forma, pode-se considerar que a metodologia empregada expressou 

satisfatória precisão, o que dá confiabilidade aos resultados deste trabalho. 

 

6.4 - Resultados 

 

 Os valores das inclinações axiais mesiodistais obtidos nas fases inicial (T1), 

final (T2) e cinco anos pós-tratamento (T3) foram comparados entre si e, 

posteriormente, com os valores médios normais propostos por Ursi em 1989. Os 

resultados das análises estatísticas estão expostos nas tabelas 4 a 12, e, com base 

nessas tabelas, os resultados apresentados abaixo serão discutidos. 

 

6.4.1 - Primeiros Molares Superiores Direito (16) e  Esquerdo (26) 

 

 Ao início do tratamento, os molares superiores direito e esquerdo 

apresentavam a inclinação axial mesiodistal semelhante aos valores médios normais 

propostos por Ursi (1989). Isso nos revela que, mesmo em casos de má oclusão de 

Classe II, a inclinação dos molares se mostrou adequada. Ao final do tratamento, os 

primeiros molares superiores mostraram uma inclinação para a distal maior do que o 

normal (Figura 9), o que já era esperado, visto que o aparelho Pendulum, bem como 

todos os distalizadores intrabucais, tendem a inclinar os molares para a distal, 

devido a fatores inerentes da própria mecânica (ANGELIERI et al., 2006; 

BONDEMARK; KUROL, 1992; BRICKMAN; SINHA; NANDA, 2000; BUSSICK; 

MCNAMARA, 2000; BYLOFF; DARENDELILER, 1997; BYLOFF et al., 1997; 

CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; FUZIY et al., 2006; GHOSH; NANDA, 1996; 

ITOH et al., 1991; JOSEPH; AUTCHART, 2000; RUNGE; MARTIN; BUKAI, 1999; 

SANTOS et al., 2007; SANTOS et al., 2006; SILVA FILHO  et al., 2007).  

      No entanto, somente o primeiro molar esquerdo apresentou valor 

estatisticamente significante em relação aos valores normais. Especula-se que 

houve essa falta de significância estatística do primeiro molar direito devido ao 

amplo desvio padrão apresentado pela amostra de Ursi (1989). Quando comparadas 

entre si, as fases T1 e T2 apresentaram diferença estatisticamente significante para 

os primeiros molares superiores. 
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 Na tentativa de evitar a inclinação exagerada do molar para a distal foram 

realizadas dobras de anti-inclinação, para que houvesse um maior controle sobre a 

inclinação distal das coroas dos molares (FUZIY et al., 2006). Além disso, logo após 

a distalização, os pacientes utilizaram aparelho extrabucal de tração cervical, de uso 

noturno com o intuito de verticalizar as raízes e colaborar na contenção dos molares 

distalizados (ANGELIERI et al., 2006).  Dobras compensatórias nas molas 

distalizadoras podem favorecer a movimentação das raízes para distal, mas são 

incapazes de fazer com que o movimento do dente seja por translação ao invés de 

inclinação. Os precursores desta dobra foram Byloff et al. (1997) que estudaram o 

efeito de incorporação desta dobra na mola distalizadora com a finalidade de corrigir 

a inclinação da raiz depois da distalização da coroa dos molares. Eles encontraram 

uma menor inclinação dos molares nos aparelhos com a incorporação da dobra, 

apesar de não terem obtido um movimento de corpo, ou seja, mesmo lançando mão 

de todos estes artifícios para evitar a inclinação do molar e em seguida tentar a 

verticalização da raiz, o primeiro molar superior permanece mais inclinado para distal 

ao final do tratamento com aparelho fixo. O aparelho extrabucal, em conjunto com o 

fixo, não consegue verticalizar as raízes a valores próximos do apresentado ao início 

do tratamento. 

 Entretanto, a inclinação foi reduzida a valores próximos do normal no quinto 

ano pós-tratamento, ou seja, após o término do tratamento, os primeiros molares 

superiores tenderam a verticalizarem-se (ALESSIO JR, 2009; BADELL, 1976; 

MELSEN; DALSTRA, 2003), voltando a apresentar valores próximos aos valores 

médios normais propostos por Ursi (1989). Quando comparadas entre si, as fases 

T2 e T3 apresentaram diferença estatisticamente significante para os primeiros 

molares superiores. Martinelli et al. (2010), avaliando as alterações naturais da 

inclinação axial dos primeiros molares superiores em indivíduos com má oclusão de 

Classe II, viram também que esses dentes revelam uma tendência natural de 

verticalizar a  inclinação distal apresentada por eles com o tempo. Estas informações 

vão ao encontro dos achados de Badel (1976), que observou uma forte tendência de 

verticalização dos molares superiores após o uso do AEB. Melsen e Dalstra (2003) 

demonstraram que o deslocamento do molar para a distal pelo aparelho extrabucal 

retornou mesialmente para recuperar uma posição comparável à de indivíduos não 

tratados. Isto porque a cúspide lingual do molar superior permanece encaixada na 

fossa central do molar inferior e esta posição é mantida pela transferência das 
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cargas oclusais. Portanto, a inclinação molar para mesial não indica uma tendência 

à recidiva da relação molar de Classe I obtida durante o tratamento, pois a relação 

sagital do molar foi mantida. Esses achados podem ser suportados pelo trabalho de 

Alessio Jr (2009) que avaliou a estabilidade do tratamento da má oclusão de Classe 

II, corrigida com o aparelho Pendulum e observou, em telerradiografias, que a 

relação molar não apresentou diferença estatisticamente significante ao final do 

tratamento em relação ao longo tempo pós-tratamento, assim como o índice PAR 

não apresentou diferença estatística entre os períodos. 

 Além disso, os distalizadores, também, por realizarem uma distalização rápida 

dos molares superiores e geralmente causarem uma inclinação para distal da coroa, 

podem aumentar a recidiva (MAVROPOULOS et al., 2005; NGANTUNG; NANDA; 

BOWMAN, 2001). Elms, Buschang e Alexander (1996) afirmaram que, a cada 3° de 

inclinação do molar para trás, haverá cerca de 1° d e recidiva. 

 Há ainda um componente horizontal de forças mesiais durante a mastigação, 

sugerindo que a causa desta inclinação para mesial é uma tendência de adaptá-lo 

às demandas funcionais (SOUTHARD; SOUTHARD; TOLLEY, 1992). 

 Kinzinger et al. (2004) observaram uma maior inclinação dos primeiros 

molares superiores durante o tratamento com Pendulum em indivíduos que não 

apresentavam os segundos molares superiores irrompidos. Segundo o autor, a 

justificativa desta maior inclinação é o fulcro criado no ponto de contato entre a raiz 

do primeiro molar e a coroa do segundo molar. Graber (1955) também observou 

que, quando a tração extrabucal foi aplicada aos primeiros molares, essa inclinação 

foi maior na ausência dos segundos molares irrompidos. No presente estudo todos 

os indivíduos tratados mostravam os segundos molares irrompidos. No entanto, se 

os primeiros e segundos molares são distalizados simultaneamente por meio do 

Pendulum, a duração da distalização será maior, maiores forças terão de ser 

aplicadas e mais ancoragem será perdida (GIANCOTTI; COZZA, 1998; HILGERS, 

1992; KINZINGER et al., 2004).  Outros autores (BUSSICK; MCNAMARA, 2000; 

JOSEPH; AUTCHART, 2000) também observaram uma maior inclinação durante o 

tratamento em casos nos quais não havia os segundos molares irrompidos.  
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Figura 9: Valores médios das inclinações axiais mesiodistais dos primeiros molares 
superiores direito (16) e esquerdo (26) 
 

 

6.4.2 - Segundos Molares Superiores Direito (17) e Esquerdo (27) 

 

 Ao início do tratamento, os segundos molares superiores direito e esquerdo, 

apresentavam uma leve inclinação para mesial, apesar de esta não se apresentar 

estatisticamente significante em relação aos valores normais (Figura 10). Ao final do 

tratamento, esses dentes mostraram uma moderada inclinação para a distal, ainda 

condizente, porém, com os valores normais, sendo que, cinco anos pós-tratamento, 

esses dentes apresentaram uma suave verticalização. As alterações da inclinação 

axial mesiodistal dos segundos molares superiores nas fases T1, T2 e T3 não se 

apresentaram estatisticamente significantes quando comparadas entre si, nem 

quando comparadas com os valores normais.  

 Isso já era esperado, já que, no aparelho Pendulum, a força é aplicada nos 

primeiros molares superiores, não influenciando de maneira significativa a inclinação 

dos segundo molares superiores. 
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Figura 10: Valores médios das inclinações axiais mesiodistais dos segundo molares 
superiores direito (17) e esquerdo (27) 
 

 

6.5 - Considerações clínicas  

 

 A inclinação distal dos molares durante sua distalização é previsivelmente 

extensiva a todos os distalizadores intrabucais, não se restringindo ao efeito do 

aparelho Pendulum (ANGELIERI et al., 2006; BUSSICK; MCNAMARA, 2000; 

BYLOFF; DARENDELILER, 1997; CHAQUES-ASENSI; KALRA, 2001; FUZIY et al., 

2006; GHOSH; NANDA, 1996; JOSEPH; AUTCHART, 2000; SANTOS et al., 2007; 

SANTOS et al., 2006). A explicação mecânica para a inclinação está na localização 

do ponto de aplicação da força em relação ao centro de resistência do molar e na 

impossibilidade em fazer com que a linha de ação de força passe pelo centro de 

resistência. Essa inclinação para distal não desqualifica o resultado, mas impõe 

limites na quantidade de distalização possível durante o planejamento ortodôntico, 

bem como exige providências durante a execução da distalização, como o uso de 

dobra anti-inclinação, sobrecorreção e a estabilização do molar distalizado depois da 

suspensão do aparelho distalizador. 
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 As dobras compensatórias nas molas distalizadoras não cumprem em toda 

plenitude a função anunciada de distalizar a raiz dos molares distalizados (BYLOFF; 

DARENDELILER, 1997; SANTOS et al., 2007), pelo menos de um modo geral. 

 A utilização destes recursos é importante, pois, como observado no presente 

estudo, o primeiro molar superior tende a mesializar durante o período cinco anos 

pós-tratamento (ALESSIO JR, 2009; FUZIY, 2001; GIANELLY, 1998). Como controle 

da ancoragem durante a retração anterossuperior, deve-se lançar mão dos elásticos 

de Classe II, aparelho extrabucal de tração cervical, ou até da distalização 

sequencial dos molares, iniciando-se com os segundos molares, e finalmente, os 

primeiros molares (ANGELIERI et al., 2006; FUZIY et al., 2006; HILGERS, 1992). Os 

dispositivos utilizados durante o período de retração atuam como uma contenção 

ativa, e, além de manter os molares em posição, reforçam a contenção e 

proporcionam a verticalização das raízes dos molares distalizados. 

 Mesmo lançando mão de todos esses recursos, pode-se observar neste 

estudo que, ao final do tratamento ortodôntico com aparelhagem fixa os primeiros 

molares superiores terminam mais inclinados para a distal. 

 No entanto, constatou-se que cinco anos após o tratamento os molares 

apresentaram uma inclinação para mesial, ou seja, tenderam a verticalizarem-se. 

Isso se explica pelo componente anterior de força que é um dos fatores que afeta a 

dinâmica da posição dentária no sentido sagital (VARDIMON et al., 2007). Esse é 

um vetor vertical derivado da força mastigatória, que contribui para o movimento 

mesial dos dentes posteriores (SOUTHARD; BEHRENTS; TOLLEY, 1990).  

 Quanto à estabilidade do posicionamento dentário obtido por meio do 

tratamento ortodôntico e ocorrência de recidiva, Ferrario et al. (2001) explicaram que 

a alteração da inclinação mesiodistal dentária relacionada com a idade pode ser o 

efeito de um deslocamento mesial progressivo.   

 Observa-se na literatura que o tratamento ortodôntico busca a obtenção de 

um correto paralelismo radicular e, consequentemente, um resultado estável ao 

término do tratamento ortodôntico (ALMEIDA-PEDRIN; PINZAN; ALMEIDA, 2001; 

ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; ANDREWS, 1972; ANDREWS, 1976; DEWEL, 1949; 

PICOSSE, 1990; WHEELER, 1965), devendo o profissional, estar atento às 

inclinações tanto ao início quanto, principalmente ao término e nos anos de 

acompanhamento pós-tratamento e, para isso, as radiografias panorâmicas 

mostraram ser um valioso instrumento que permite a análise das inclinações 
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(ALMEIDA-PEDRIN; PINZAN; ALMEIDA, 2001; ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; 

BRANDÃO, 2002; FRYKHOLM et al., 1977; KANE, 1967; MCKEE et al., 2002; 

MLYNARSKA-ZDUNIAK, 1983; URSI et al., 1990; URSI, 1989) em todas as fases do 

tratamento (ALMEIDA-PEDRIN et al., 2006; CAPELOZZA FILHO et al., 1994; 

CAPELOZZA FILHO; MACHADO, 1994; URSI et al., 1990; URSI, 1989), 

possibilitando a correção ou manutenção das inclinações axiais mesiodistais e 

auxiliando a finalização de um tratamento ortodôntico com resultados mais estáveis. 

 A tendência de verticalização dos molares que já foi mostrada em estudos em 

indivíduos não tratados (CARTER, 1987; FERRARIO et al., 2001; MARTINELLI et 

al., 2010) foi também observada neste trabalho em pacientes tratados. Trata-se de 

um fato relevante, pois a inclinação axial correta é uma meta a ser atingida durante a 

finalização ortodôntica, uma vez que propicia um adequado paralelismo radicular e 

melhor distribuição de forças oclusais (ANDREWS, 1972; ANDREWS, 1976; 

BERKOVITZ, 1978; DEWEL, 1949; GARINO, 1971; PICOSSE, 1990; SICHER, 1970; 

WHEELER, 1965; YOUNG, 1964). Desta forma, mesmo quando não obtida ao final 

do tratamento ortodôntico, há uma tendência de melhora da inclinação axial 

mesiodistal favorecendo a estabilidade em longo prazo, já que os longos eixos 

dentários, quando posicionados corretamente, fornecem condições adequadas para 

que o equilíbrio oclusal seja atingido e estabelece-se como um importante requisito 

para obtenção da estabilidade dos resultados gerados pelo tratamento (ANDREWS, 

1976; EDWARDS, 1971; HATASAKA, 1976). 

 

6.6 - Sugestão de estudos futuros 

 

  Avaliar a estabilidade da relação molar após o tratamento da má oclusão de 

Classe II por meio do uso do aparelho Pendulum seguido de aparelhagem 

ortodôntica fixa em pacientes na fase da dentadura mista. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a metodologia utilizada, com os resultados e discussão 

apresentados, pode-se concluir: 

 

7.1- as inclinações mesiodistais dos molares na fase inicial (T1) do tratamento 

ortodôntico mostraram-se próximas das observadas em uma oclusão normal. 

 

7.2- ao término do tratamento (T2), os primeiros molares apresentaram as coroas 

mais inclinadas para a distal, os segundos molares não apresentaram diferença 

estatisticamente significante, porém, apenas o primeiro molar superior 

esquerdo evidenciou uma inclinação mesiodistal diferente das observadas na 

oclusão normal. 

 

7.3- após cinco anos do término do tratamento (T3), os molares tenderam a 

verticalizarem-se, quando comparados com a fase final (T2), apresentando 

valores médios semelhantes aos valores iniciais e de uma oclusão normal.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Características dos pacientes – gênero e idades cronológicas 

 

N° Pacientes Gênero Tipo da Classe II Idade Inicial Idade Final 
Idade Pós-

Tratamento 

Tempo 

Tratamento 

Tempo Pós-

Tratamento 

1 A. O. F Divisão 1           13,14            16,90            22,76              3,76              5,85  

2 A. V. F Divisão 1           14,25            17,61            22,60              4,29              4,99  

3 A. L. F Divisão 1           14,78            21,50            26,52              6,71              5,03  

4 A. G. F Divisão 1           14,85            19,07            23,14              4,21              4,07  

5 B. F. M Divisão 1           11,35            15,34            21,02              3,99              5,68  

6 C. T. F Divisão 1           16,21            19,77            24,95              3,55              5,18  

7 C. G. F Divisão 1           17,02            21,86            28,05              4,83              6,19  

8 C. R. M Divisão 1           14,48            18,95            23,49              4,47              4,54  

9 F. G. M Divisão 1           13,95            18,36            25,68              4,41              7,32  

10 F. O. M Divisão 1           16,99            20,68            27,19              3,69              6,50  

11 H.  C. M Divisão 1           12,00            15,12            21,17              3,12              6,05  

12 L. P. F Divisão 1           14,86            18,19            23,43              3,33              5,23  

13 L. I. F Divisão 1           13,24            18,19            24,65              4,95              6,46  

14 M. V. F Divisão 1           12,68            17,74            22,39              5,06              4,65  

15 M. O. F Divisão 1           14,78            18,67            24,96              3,89              6,29  

16 R.  O. F Divisão 1           13,06            17,50            22,07              4,44              4,58  

17 R. S. F Divisão 1           11,92            16,91            21,02              4,99              4,11  

18 S. B. F Divisão 1           14,48            18,77            21,98              4,28              3,22  

19 T. G. F Divisão 1           15,84            20,00            24,83              4,16              4,83  

20 V. A. M Divisão 2           15,61            20,59            23,44              4,98              2,84  
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APÊNDICE 2 - Valores amostrais, em graus, das inclinações axiais mesiodistais dos 

dentes avaliados, nos períodos inicial, final e 5 anos após o tratamento. 

 

 

N°   T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Pacientes 1 MD  1 MD  1 MD 1 ME 1 ME 1 ME 2 MD 2 MD 2 MD 2 ME 2 ME 2 ME 

1 95 96 92 94 100 99 111 110 111 107 110 106 

2 93 105 96 93 106 98 109 118 108 111 115 110 

3 97 110 104 109 101 99 112 113 116 121 114 119 

4 96 100 91 100 99 96 105 114 120 102 113 117 

5 97 96 95 103 99 87 104 100 95 111 105 99 

6 95 102 99 91 91 98 113 112 112 105 110 109 

7 90 105 102 96 106 103 102 124 126 106 124 125 

8 103 103 104 95 95 100 114 105 108 108 99 101 

9 93 89 88 95 97 90 102 103 101 105 110 99 

10 90 95 98 92 96 99 102 100 103 101 103 104 

11 94 101 93 96 104 95 106 107 97 110 107 101 

12 100 100 91 103 98 91 114 118 114 114 117 115 

13 93 96 96 100 99 91 115 118 115 112 112 112 

14 100 96 95 90 97 89 118 108 104 109 111 100 

15 83 91 95 79 90 93 107 110 109 100 102 105 

16 90 107 92 92 100 86 95 109 94 98 108 90 

17 101 102 96 102 102 100 119 109 109 118 115 110 

18 98 96 94 88 96 96 115 107 109 106 110 110 

19 94 97 94 95 100 91 110 110 108 112 111 105 

20 87 92 90 78 96 84 89 93 96 80 89 85 
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