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RESUMO 

Cruz MH. Avaliação transversal dentoalveolar utilizando diferentes intervalos de 
tempo nas trocas de arcos em pacientes tratados com bráquetes auto-ligados 
passivos [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 

Pacientes com boa relação de bases ósseas, e apinhamento dentário de leve a 

moderado, têm como opção de tratamento a expansão dentoalveolar. O objetivo 

desse estudo foi avaliar as alterações na expansão transversal das arcadas dentárias 

geradas por um sistema auto-ligado passivo, respeitando a sequência de tratamento 

proposta por Damon, utilizando três protocolos diferentes de tempo de manutenção 

de arcos, de modo a relacionar se a sua troca antecipada teria algum efeito benéfico 

no efeito expansivo. Para isso, tomando como base o protocolo de troca de arcos após 

12 semanas, foram utilizados também dois protocolos alternativos (trocas em 4 e 8 

semanas) A amostra para esse estudo foi de 27 pacientes divididos em 3 grupos 

iguais. Foi realizado o escaneamento intra-oral de ambas as arcadas dos pacientes 

da amostra ao início do tratamento e ao final do período de manutenção do último 

arco de Níquel-Titânio-Cobre (0,018'' x 0,025''), e posteriormente, foram mensuradas 

em todos os modelos digitais, medidas lineares entre caninos, primeiros pré-molares, 

segundos pré-molares e primeiros molares através de um software especializado. Os 

índices de expansão obtidos foram respectivamente de 3.2917 (±0.8286) para o 

Grupo 12S, 2.9817 (±1.7063) para o Grupo 8S, e 1.2483 (±1.4309) para o Grupo 4S 

na arcada superior. Na arcada inferior, foram de 4.105 (±1.2026) para o Grupo 12S, 

3.4606 (±1.4611) para o Grupo 8S, e 1.6100 (±1.3532) para o Grupo 4S. Concluiu-se 

que o protocolo de troca de arcos a cada 8 semanas parece ser o mais adequado, 

gerando uma quantidade de forças adequadas, permitindo o trabalho dos arcos, e não 

submetendo o paciente a um maior tempo de tratamento. 

Palavras-chave: Expansão dento-alveolar. Bráquetes auto-ligados. Ortodontia 

corretiva. 



 



ABSTRACT 

Cruz MH. Dentoalveolar transversal evaluation using different time intervals in arch 
changes in patients treated with passive self-ligating brackets [dissertation]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Corrected 
Version. 

Patients with an adequate jaw relation, and mild to moderate dental crowding, have 

the dentoalveolar expansion as a treatment option. The objective of this study was to 

evaluate the changes in the transverse expansion of the dental arches generated by a 

passive self-ligating system, respecting the treatment sequence proposed by Damon, 

and using three different arch maintenance time protocols, in order to relate whether 

the early switch would have some beneficial effect on the expansive effect. For this, 

based on the arch exchange protocol after 8 weeks, two alternative protocols 

(exchanges at 4 and 12 weeks) were also used. The sample for this study was 27 

patients divided into 3 equal groups. Intra-oral scanning of both arches of the sample 

patients was performed at the beginning of treatment and at the end of the 

maintenance period of the last Nickel-Titanium-Copper arch (0.018'' x 0.025''), and 

subsequently, were measured in all digital models, linear distances between canines, 

first premolars, second premolars and first molars through a specialized software. The 

expansion indexes obtained were respectively 3.2917 (± 0.8286) for Group A, 2.9817 

(± 1.7063) for Group B, and 1.2483 (± 1.4309) for Group C in the upper arch. In the 

lower arch, there were 4,105 (± 1.2026) for Group A, 3.4606 (± 1.4611) for Group B, 

and 1.6100 (± 1.3532) for Group C. It was concluded that the protocol for changing 

arches every 8 weeks seems to be the most appropriate, generating an adequate 

intensity of forces, allowing the work of the arches, and not subjecting the patient to a 

longer treatment time. 

Keywords: Dentoalveolar expansion. Self-ligated brackets. Corrective orthodontics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, os ortodontistas têm mostrado um considerável interesse em 

bráquetes auto-ligados que eliminam a necessidade de ligaduras metálicas ou 

elastoméricas, uma vez que possuem um clipe que abre e fecha o slot permitindo o 

encaixe do arco. Desde a sua introdução, esses bráquetes foram submetidos a vários 

estudos com diferentes conclusões, e, várias vantagens e desvantagens foram 

atribuídas a esse sistema em comparação aos bráquetes convencionais. O principal 

benefício alegado é a redução na fricção, o que significa que mecanicamente, há uma 

menor resistência ao deslizamento1,2, maior eficácia e eficiência durante o 

alinhamento, fechamento de espaços e expansão, assim como maior conforto aos 

pacientes; além de uma redução no tempo de tratamento total. A eficiência do 

alinhamento dentário no tratamento com auto-ligados, nas conclusões dos 

autores1,3,4,5, foi explicada por uma redução do atrito bráquete/arco que otimiza os 

efeitos das forças ortodônticas aplicadas, favorecendo a movimentação dentária. Esta 

redução soma-se à melhor estabilização do arco provida pelo clipe dos bráquetes em 

comparação aos sistemas convencionais.1 

Com o propósito de realizar tratamentos ortodônticos que evitam as extrações 

dentárias, os sistemas auto-ligados surgiram como um recurso capaz de gerar uma 

expansão dento-alveolar, tornando o tratamento mais confortável para os pacientes, 

principalmente na fase adulta, e minimizando o número de extrações dentárias. A 

filosofia de forças leves, biologicamente compatíveis e contínuas promete não 

somente a expansão da arcada dentária, como também, boa estabilidade e um menor 

risco de reabsorções2,3,4,5. 

Tendo em vista a expansão dentoalveolar como um dos principais benefícios 

alegados dos sistemas auto-ligados, somada à grande variabilidade de protocolos de 

tratamento sugeridos, torna-se evidente a necessidade de pesquisas clínicas sobre a 

sua real eficiência nos resultados dos tratamentos ortodônticos encontrados na 

literatura, especialmente em relação ao tempo de manutenção de arcos durante as 

fases iniciais de tratamento. O objetivo nesse estudo é mensurar as alterações 

transversais nas arcadas dentárias durante a fase inicial de tratamento utilizando um 

sistema auto-ligado passivo, com três diferentes intervalos de tempo na troca dos 

arcos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Cattaneo et al.6 realizaram estudo clínico randomizado para comparar os 

resultados de tratamentos de 64 pacientes com bráquetes auto-ligados ativos (In-

Ovation R) e passivos (Damon 3MX) dos movimentos dentários transversais e 

remodelamento ósseo vestibular nos segmentos laterais da maxila. Não foi citada a 

sequência de arcos utilizada. Devido à grande variação entre indivíduos participantes, 

a aceleração da movimentação dentária, e a remodelação óssea vestibular não 

puderam ser confirmadas. Eles afirmaram que fatores pré-tratamento como inclinação 

dos dentes e oclusão influenciaram individualmente os resultados dos tratamentos.  

Atik e Ciger7 avaliaram a posição de incisivos, alterações de dimensões 

transversais na arcada superior, inclinações de molares superiores, saúde periodontal 

e intensidade de dor em 33 pacientes com má oclusão de classe I tratados com 

bráquetes Damon 3MX (auto-ligado passivo), e bráquetes Roth System Forestadent 

(edgewise) associados a um expansor quadri-hélice. A sequência de arcos utilizada 

para o grupo Roth foi 0.014’’, 0.018’’, 0.014’’x0.025’’, 0.017’’x0.025’’ (Cu-NiTi; Ormco),  

0.017’’x0.025’’,  0.019’’x0.025’’ (SS; Ormco), e a sequência utilizada para o grupo 

Damon foi 0.014’’, 0.018’’, 0.014’’x0.025’’, 0.017’’x0.025’’ (Damon Cu-NiTi), 

0.017’’x0.025’’, 0.019’’x0.025’’ (Damon SS). Ambos os sistemas se mostraram 

semelhantes em relação à posição de incisivos, dimensões transversais, situação 

periodontal e intensidade de dor. A única diferença estatisticamente significante foi 

que o grupo tratado com aparelhos auto-ligados apresentou maior inclinação 

vestibular dos molares superiores do que o grupo tratado com aparelhos 

convencionais.  

Kraus et al.5 avaliaram a resposta biológica do osso dentoalveolar à expansão 

de arcos com forças contínuas leves e moderadas (73 à 178g) em 7 cachorros adultos 

machos durante um período de 9 semanas. A expansão foi feita em um sistema de 

“boca dividida” com bráquetes Damon Q e com dois fios sequenciais (0.016’’x0.022’’ 

e 0.019’’x0.025’’ CuNiTi). Concluíram que a expansão produziu 3,5mm de movimento 

dentário, inclinação descontrolada, e deiscência óssea sem reabsorção radicular.  

Basciftci et al.8 avaliaram os efeitos a longo prazo nas dimensões transversais 

de arcadas e dos tecidos esqueléticos e moles após o tratamento de 24 pacientes 

sem extrações dentárias utilizando bráquetes auto-ligados Damon 3. A sequência de 
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fios utilizada foi 0.014’’, 0.016’’, 0.014’’x0.025’’, 0.018’’x0.025’’ (Cu-NiTi; Ormco), 

0.016’’x0.025’’, 0.019’’x0.025’’ (SS; Ormco) e a média de tempo de tratamento foi de 

1.3 anos. Concluíram que os bráquetes auto-ligados corrigem o apinhamento por 

mecanismos que envolvem inclinação e protrusão dos incisivos, além de expansão 

das arcadas dentárias, sem apresentarem alterações clinicamente significativas nos 

tecidos duros e moles da face. 

Almeida et al.9, compararam alterações de medidas transversais e espessura 

óssea vestibular no arco mandibular em 25 pacientes submetidos à fase inicial de 

tratamento ortodôntico com bráquetes auto-ligados e convencionais. O grupo 1 foi 

tratado com bráquetes autoligados Easyclip® Aditek e o grupo 2 foi tratado com 

bráquetes ligados 3M® Unitek. Foram utilizados três arcos sequenciais, 0.013, 

’’0.014’’, e 0.016’’ NiTi e as medidas foram realizadas após um intervalo total de tempo 

de 7 meses. Observaram nos dois grupos uma expansão mandibular significativa, no 

entanto, não foi encontrada diferença estatística. Houve diminuição significativa na 

espessura óssea vestibular e na largura transversal do osso vestibular com os dois 

tipos de bráquetes. Não houve correlação significativa entre a espessura óssea 

vestibular e a expansão do arco dentário. 

Atik et al.10 estudaram os resultados do tratamento de 46 pacientes, utilizando 

diferentes sistemas de bráquetes: ligados (Roth 22’’, Forestadent), auto-ligados ativos 

(Nexus®, Ormco) e auto-ligados passivos (Damon 3MX®, Ormco) associados à arcos 

expandidos, em relação à alterações na largura da arcada dentária superior e 

inclinações de molares. A sequência de arcos utilizada foi 0.014’’, 0.016’’, 

0.014’’x0.025’’, 0.017’’x0.025’’ (Damon Cu-NiTi; Ormco),  0.017’’x0.025’’,  

0.019’’x0.025’’ (Damon SS; Ormco). Concluíram que não houve diferença entre os 

sistemas. 

Lineberger et al.11, avaliaram as alterações das arcadas dentárias superiores e 

inferiores geradas por um sistema auto-ligado passivo, através de análise de modelos 

dentários digitais de 25 pacientes em crescimento (média de 12.8 anos de idade). Os 

bráquetes utilizados foram Damon 3MX®, e a sequência de arcos iniciais (Damon Cu-

NiTi; Ormco) foi 0.014’’ (mantido por 12 semanas) e 0.014’’x0.025’’ (mantido por 12 a 

18 semanas). Após isso, o ortodontista responsável evoluiu para o 0.019’’x0.025’’ na 

arcada superior, e para o 0.016’’x0.025’’ na arcada inferior, ambos Damon SS, Ormco, 

finalizando os casos nesses respectivos arcos. O sistema auto-ligado produziu um 
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efeito modesto, mas estatisticamente significante na expansão das arcadas dentárias, 

associados à ganhos significativos nos perímetros de arcos. 

Dehbi et al.1 avaliaram a eficiência terapêutica dos sistemas auto-ligados 

através de uma revisão sistemática da literatura. Os estudos analisados mostraram 

ausência de diferenças significativas entre o sistema auto-ligado e o sistema 

convencional, com base nos critérios clínicos adotados, refutando a hipótese de maior 

eficiência dos bráquetes auto-ligados. 

Atik e Taner12, compararam a estabilidade longitudinal após o tratamento de 

pacientes com má-oclusão Classe I de Angle usando o sistema Straight-wire ligado 

(Roth 22’’, Forestadent) após expansão com aparelho quadri-hélice e o sistema auto-

ligado (Damon 3MX, Ormco). No grupo Damon, a sequência de arcos utilizada foi 

0.014’’, 0.018’’, 0.014’’x0.025’’, 0.017’’x0.025’’ (Damon Cu-NiTi; Ormco),  

0.017’’x0.025’’,  0.019’’x0.025’’ (Damon SS; Ormco). No grupo ligado, após a 

expansão, foi utilizada uma barra transpalatina até a instalação dos arcos de aço 

inoxidável. A sequência de arcos foi a mesma, porém o diagrama se mostrou mais 

estreito na região posterior aos caninos, comparado ao diagrama Damon. Os autores 

concluíram que o sistema convencional e o sistema Damon apresentaram 

desempenho semelhante, em longo prazo, em relação às posições de incisivos e 

mudanças ocorridas na dimensão transversal da arcada superior. 

Shibasaki et al.13 avaliaram e compararam as alterações em distâncias lineares 

e inclinações dos incisivos inferiores e caninos após 30 meses de tratamento 

ortodôntico em 14 pacientes com bráquetes auto-ligados (Portia®, 3M Unitek). A 

sequência de arcos utilizada nos tratamentos foi 0.016’’, 0.020’’ (NiTi), 0.020’’ (aço 

inoxidável), 0.019’’x0.025’’ (CuNiTi) e 0.019’’x0.025’’ (aço inoxidável). Concluíram que 

o uso de bráquetes auto-ligados passivos no tratamento ortodôntico para correção de 

apinhamentos dentários de até 4 mm foi capaz de produzir expansão das arcadas 

dentárias através de movimentação dentária de corpo. 

Morais et al.14 avaliaram as alterações no osso alveolar vestibular da maxila 

durante o alinhamento ortodôntico com bráquetes auto-ligados passivos (Damon 

3MX) em tratamentos realizados sem extrações em 18 pacientes. Também avaliaram, 

mudanças nas dimensões dos arcos e inclinações dentárias. A sequência de arcos 

utilizada foi 0.014’’, 0.014’’x0.025’’ (CuNiTi) e 0.019’’x0.025’’ (Aço inoxidável). 

Concluíram que o alinhamento sem extrações realizado com bráquetes auto-ligados 

levou à expansão da arcada associada à inclinação dos dentes. A expansão 
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relacionada ao alinhamento resultou em perda óssea horizontal e vertical na região 

de incisivos e da raiz mesiovestibular dos primeiros molares.  Uma menor espessura 

óssea, e apinhamentos mais severos antes do tratamento, aumentaram o risco de 

perda óssea vestibular. 

Yang et al.15 realizaram uma revisão sistemática com objetivo de comparar 

bráquetes auto-ligados e convencionais em relação à capacidade de alterações 

transversais, fechamento de espaços e eficiência no alinhamento. Concluíram que os 

bráquetes convencionais como sendo mais vantajosos em relação à expansão da 

distância inter-caninos inferiores, enquanto os bráquetes auto-ligados 

“aparentemente” foram superiores na expansão da distância inter-molares. Não 

encontraram diferenças em relação ao fechamento de espaços na eficiência do 

alinhamento. 

Rengifo et al.16 compararam as inclinações dos dentes anteriores e posteriores 

em 71 pacientes tratados com aparelhos fixos ligados sem expansão rápida da maxila 

(Grupo 1 - Roth 22’’), com expansão rápida da maxila (Grupo 2 - Roth 22’’), e auto-

ligados sem expansão rápida da maxila (Grupo 3 - Damon 3MX, Ormco). Para os 

bráquetes ligados, a sequência de fios utilizada foi 0.014’’, 0.016’’, 0.018’’ (NiTi), 

0.016’’, 0.018’’, 0.020’’, 0.019’’x0.025’’ (aço inoxidável). Para os bráquetes auto-

ligados a sequência foi 0.014’’ (mínimo de 10 semanas), 0.014’’x0.025’’ (mínimo de 8 

semanas), ambos Damon CuNiTi, e posteriormente 0.019’’x0.025’’ Damon SS. 

Concluíram que houve maior inclinação vestibular dos dentes posteriores, canino 

inferior direito e incisivo laterais no grupo tratado com bráquetes auto-ligados sem 

expansão rápida da maxila. 

Lucchese, et al.17 compararam a largura das arcadas superiores e inferiores, e 

as mudanças de torque após o tratamento de 32 pacientes com o uso de aparelhos 

auto-ligados passivos, e, avaliaram a respectiva estabilidade após dois anos do 

término do tratamento. Os bráquetes utilizados foram auto-ligados passivos e a 

sequência de arcos foi 0.014’’, 0.014’’x0.025’’ (Cu-NiTi), 0.019’’x0.025’’ (Aço 

inoxidável), e posteriormente 0.019’’x0.025’’ (Beta-Titânio) para finalização. As 

dimensões transversais das arcadas, juntamente com os valores de torque, 

aumentaram significativamente após o tratamento com o uso de aparelhos auto-

ligados passivos. Após dois anos, observou-se uma tendência à diminuição da largura 

transversal das arcadas, especialmente para os pré-molares superiores e inferiores. 



27 

Nam et al.18 realizaram uma revisão sistemática, com o objetivo de comparar 

as alterações esqueléticas e dentoalveolares produzidas pela filosofia de tratamento 

do sistema Damon com as técnicas convencionais de tratamento ortodôntico. 

Concluíram que não existem evidências suficientes para sustentar a afirmação de que 

o sistema Damon permite maior expansão das arcadas dentárias com melhor controle

de inclinação do que as técnicas convencionais. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Estudos comparativos entre o sistema convencional e o sistema auto-ligado 

têm sido constantes na literatura nos últimos anos. Porém, a influência do intervalo da 

troca de arcos durante a fase de nivelamento ainda não está suficientemente 

esclarecida. Para isso, o objetivo deste estudo foi avaliar se o intervalo de tempo na 

troca de arcos e a discrepância de modelos influenciam na expansão da arcada 

dentária de pacientes tratados com um sistema de bráquetes auto-ligados passivos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra para este estudo foi inicialmente composta por 45 pacientes, porém, 

com o surto de Covid-19 e início de pandemia, tratamentos foram interrompidos e 

dados de pesquisa acabaram sendo perdidos em razão da situação emergencial 

visando a proteção de todos os envolvidos. Contudo, utilizamos então uma amostra 

de 27 pacientes, jovens e adultos de 12 à 20 anos (média de 15.09 anos), de gênero 

masculino e feminino, com a dentadura permanente completa, excluindo-se os 

terceiros molares, selecionados a partir de triagem realizada na Disciplina de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

• Oclusão Classe I ou Classe II de Angle;

• Sobressaliência moderada;

• Perfil tegumentar equilibrado

• Possibilidade colagem de todos os bráquetes e instalação do arco na

primeira consulta, sem utilização de “by-pass”; 

• Ausência de reabilitações protéticas ou restaurações extensas;

• Ausência de anomalias de formato dentário;

• Ausência de doenças periodontais;

• Apinhamento dentário;

4.3 MATERIAL 
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4.3.1  Documentação ortodôntica  

 
 

• Fotografias extraorais de frente e perfil; 

• Fotografias intraorais; 

• Telerradiografia em norma lateral; 

• Radiografia panorâmica; 

• Modelos ortodônticos de estudo em gesso e em formato digital; 

 

 

4.3.2  Aparelho ortodôntico  

 
 

• Bráquetes Damon® Q; (Califórnia, Estados Unidos) 

• Arcos Cooper Ni-Ti (0,014’’; 0,018’’; 0,014’’ x 0,025’’; 0,018’’ x 0,025’’); 

 

 

4.3.3  Escaneamento intra-oral e análise de modelos digitais 

 

 

• Scanner intra-oral Trios® 3-Shape (Copenhague, Dinamarca); 

• Software 3Shape – OrthoAnalyzer; 

 

 

4.4  MÉTODOS  

 

 

4.4.1  Montagem do aparelho ortodôntico 

 

 

A montagem dos aparelhos foi realizada por um único ortodontista experiente 

(primeiro operador), respeitando o protocolo de colagem sugerido pelo fabricante, 
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utilizando colagem indireta, e tendo a co-participação de outros 2 ortodontistas com 

mais de 20 anos de experiência. Todos os pacientes receberam levante oclusal em 

segundos molares superiores, e foram orientados a utilizar elásticos leves (70g) de 

primeiro pré-molar superior à primeiro e segundo pré-molar inferior bilateralmente 

desde a primeira consulta. Todos os atendimentos foram realizados nos consultórios 

da disciplina de Ortodontia da FOUSP. 

4.4.2  Fase de nivelamento 

Com a dificuldade em se encontrar uma amostra com uma quantidade de 

apinhamento homogêneo, e respeitando as características das más oclusões, 

optamos por não realizar essa divisão de maneira aleatória. Um segundo operador, 

também ortodontista, realizou a inspeção visual de modelos de gesso, sem 

identificação, e alocou os pacientes nos grupos, levando-se em consideração a 

complexidade de alinhamento em função da quantidade de apinhamento. A amostra 

de 27 pacientes foi dividida em três grupos sendo: Grupo 12S composto por 9 

pacientes com um protocolo de troca de arcos estipulada em 12 semanas, grupo 8S 

composto por 9 pacientes com um protocolo de troca de arcos estipulada em 8 

semanas, e por fim, grupo 4S composto por 9 pacientes com um protocolo de troca 

de arcos estipulada em 4 semanas. Os pacientes com maior quantidade de 

apinhamento foram alocados no grupo 12S. Os pacientes com uma quantidade 

moderada de apinhamento foram alocados no grupo 8S, e por último, no grupo 4S 

foram alocados aqueles com menores quantidades de apinhamento.  

Todos os demais atendimentos foram realizados por um terceiro operador, 

também ortodontista. A sequência de arcos utilizada em todos os tratamentos durante 

a fase de obtenção de dados foi 0,014’’; 0,018’’; 0,014’’ x 0,025’’; 0,018’’ x 0,025’’ 

(Cooper Ni-Ti). 

4.4.3  Escaneamento e Avaliação transversal 
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Foi realizado o escaneamento intra-oral das arcadas superiores e inferiores de 

todos os pacientes no início e ao final do prazo de manutenção do arco 0,018’’ x 0,025’’ 

(Cooper Ni-Ti), seguido da posterior reprodução em modelos digitais 3D em formato 

.stl. 

 

Após a obtenção dos modelos digitais, foram mensuradas 8 medidas em ambas 

arcadas superior e inferior (Figura 4.1): 

• Medida 1 – Distância linear entre pontas de cúspides de caninos superiores 

direito e esquerdo; 

• Medida 2 – Distância linear entre pontas de cúspides de caninos inferiores 

direito e esquerdo; 

• Medida 3 – Distância linear entre pontas de cúspides palatinas de primeiros 

pré-molares superiores direito e esquerdo; 

• Medida 4 – Distância linear entre pontas de cúspides vestibulares de 

primeiros pré-molares inferiores direito e esquerdo; 

• Medida 5 – Distância linear entre pontas de cúspides palatinas de segundos 

pré-molares superiores direito e esquerdo; 

• Medida 6 – Distância linear entre pontas de cúspides vestibulares de 

segundos pré-molares inferiores direito e esquerdo; 

• Medida 7 – Distância linear entre pontas de cúspides mésio-linguais de 

primeiros molares superiores direito e esquerdo; 

• Medida 8 – Distância linear entre pontas de cúspides mésio-vestibulares de 

primeiros molares inferiores direito e esquerdo; 

 

Figura 4.1 – Representações de medidas lineares 

 

 Fonte: O autor 
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Todas as mensurações foram realizadas por um único ortodontista experiente 

através do software 3Shape® OrthoAnalyzer (Figura 4.2). Para comprovação do erro 

do método, as mensurações foram repetidas após 30 dias, e obtiveram um índice de 

correlação intraclasse de 0.71, classificado como reprodutibilidade excelente. 

Figura 4.2 – Representações de medidas lineares em uma arcada dentária inferior no software OrthoAnalyzer®

Fonte: O autor

4.4.4 Discrepância de modelos 

Foram obtidos como dados adicionais medidas da Discrepância de Modelos 

setorizada de todos os pacientes da amostra (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Mensuração do espaço presente setorizado no software OrthoAnalyzer®

 Fonte: O autor 
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4.4.5 Cegamento 

Para evitar tendenciamento, foi realizada uma etapa de cegamento do avaliador 

através de um sorteio. Antes do início das medições, todos os modelos digitais foram 

renomeados numericamente (1 a 27) por um operador externo, sem identificação de 

nome ou grupo. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

5.1 CÁLCULO AMOSTRAL 

Através de resultados obtidos em um estudo piloto realizado com 6 pacientes, foi 

realizado um cálculo amostral com α - 0.05, e poder > 0.80, sugerindo um total de 27 

pacientes para a pesquisa através do software G*Power 3.1.9.4 para um tamanho de 

efeito esperado igual a 0.6378328 (Figura 4.4) 

Figura 4.4 - Tamanho de efeito (f) calculado no software G*Power durante o cálculo amostral

 Fonte: O autor 
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5.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

A quantidade de expansão linear foi obtida através da subtração entre a medida 

linear final, e a medida linear ao início do tratamento. 

Todos os dados obtidos foram analizados pelo software Bioestat 5.3 e 

organizados conforme apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Estatística descritiva geral das mensurações lineares obtidas. (Médias de expansão linear em 
milímetros) 

 

 13.23 14.24 15.25 16.26 

Grupo 12S 2.9767 ±1.8993 3.31 ±1.2613 3.2733 ±0.8464 1.1178 ±0.8630 

Grupo 8S 1.0289 ±1.5076 2.95 ±1.6529 3.0133 ±1.8589 1.2711 ±1.5095 

Grupo 4S 1.2578 ±1.4253 1.0289 ±2.2495 1.4678 ±1.3085 * 0.6767 ±0.8566 
 

 33.43 34.44 35.45 36.46 

Grupo 12S 2.2322 ±1.1636 4.2367 ±1.6416 3.9733 ±1.2742 1.7722 ±0.5393 

Grupo 8S 0.7467 ±1.0895 * 3.1367 ±1.7339 3.7844 ±1.7103 1.66 ±1.6517 

Grupo 4S 1.2722 ±1.1284 1.5778 ±1.4836 1.6422 ±1.2638 0.7844 ±0.8934 * 
* Distribuição Anormal (Lilliefors) 

Fonte: O autor 

 

 

5.3 ÍNDICE DE EXPANSÃO (IE) 

 

 

Para minimizar influências de mal posicionamento dentário e distribuição 

anormal das medidas obtidas na amostra, excluímos as medidas entre caninos 

superiores, molares superiores, caninos inferiores, e molares inferiores. Em seguida, 

foi calculada uma média das medidas obtidas entre primeiros e segundos pré-molares 

superiores, e entre primeiros e segundos pré-molares inferiores, as quais nomeamos 

de Índices de Expansão. Todos os índices apresentaram normalidade segundo o teste 

de Lilliefors e foram apresentados nas tabelas 6.1 e 6.2. 

 
                          

 

𝐼𝐸 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
(𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 14.24) + (𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15.25 ) 

2
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6 RESULTADOS 

6.1 ÍNDICES DE EXPANSÃO 

Os índices de expansão obtidos foram respectivamente de 3.2917 (±0.8286) 

para o Grupo 12S, 2.9817 (±1.7063) para o Grupo 8S, e 1.2483 (±1.4309) para o 

Grupo 4S na arcada superior. Na arcada inferior, foram de 4.105 (±1.2026) para o 

Grupo 12S, 3.4606 (±1.4611) para o Grupo 8S, e 1.6100 (±1.3532) para o Grupo 4S. 

Estes resultados são apresentados nos gráficos 6.1 e 6.2, e, nas tabelas 6.3 e 6.4 

para melhor visualização. 

Gráfico 6.1 - Média dos índices de expansão (IE) em pré-molares superiores 

Fonte: o Autor 
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Gráfico 6.2 - Média dos índices de expansão (IE) em pré-molares inferiores 

 

Fonte: O autor 

 

Tabela 6.1 - Índices de expansão em pré-molares superiores dos pacientes da amostra 

 

 

   

 

 

 
 
                 
 

Fonte: O autor 
 

Tabela 6.2 - Índices de expansão em pré-molares inferiores dos pacientes da amostra 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Fonte: O autor  
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IE Grupo 12S Grupo 8S Grupo 4S 

Paciente 1 2.91 0.375 0.92 
Paciente 2 3.235 1.945 2.395 

Paciente 3 3.945 4.74 3.2 

Paciente 4 4.135 4.35 2.89 

Paciente 5 3.685 4.025 -0.4 
Paciente 6 4.53 2.055 -0.64 
Paciente 7 2.66 2.865 0.005 
Paciente 8 2.28 1.195 0.905 

Paciente 9 2.245 5.285 1.96 

Média 3.2917 ±0.8286 2.9817 ±1.7063 1.2483 ±1.4309 

IE Grupo 12S Grupo 8S Grupo 4S 

Paciente 1 2.215 0.69 0.835 
Paciente 2 3.93 2.86 1.97 
Paciente 3 5.22 3.33 4.665 

Paciente 4 4.905 4.045 2.635 

Paciente 5 3.73 3.095 0.165 

Paciente 6 4.85 2.26 1.105 
Paciente 7 4.695 4.44 1.09 
Paciente 8 2.165 5.285 0.69 
Paciente 9 5.235 5.14 1.335 

Média 4.1050 ±1.2026 3.4606 ±1.4611 1.6100 ±1.3532 
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6.2 COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 

Para a realizarmos a comparação entre grupos, foi escolhido o teste estatístico 

ANOVA (Análise das variâncias) de um fator, corrigido pelo teste de Tukey. Os 

resultados são apresentados nas tabelas 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. 

Tabela 6.3 - ANOVA de um fator (IE em pré-molares superiores). 

 Fonte: O autor 

Tabela 6.4 - Teste de correção de Tukey para Anova de um fator (IE em pré-molares superiores) 

  Fonte: O autor 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

Estatística 
F 

Valor P 

Tratamentos 2 21.827 10.914 5.7994 0.0089 

Erro 24 45.165 1.882 

Tukey 
Diferença 
entre as 
médias 

Q 
 (amplitude 

estudentizada) 
Valor P 

Grupo 12S e 8S 0.3100 0.6779 NS 

Grupo 12S e 4S 2.0433 4.4685 < 0.05 

Grupo 8S e 4S 1.7333 3.7906 < 0.05 
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Tabela 6.5 - ANOVA de um fator (IE em pré-molares inferiores). 

 

          Fonte: O autor 

 

 

Tabela 6.6 - Teste de correção de Tukey para Anova de um fator (IE em pré-molares inferiores) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                             Fonte: O autor 

 

 

6.3 ANÁLISE DA DISCREPÂNCIA DE MODELOS 

 

 

A discrepância de modelos foi calculada pela subtração entre medidas de 

espaço presente setorizado e espaço requerido de tamanho dentário. Como os dados 

obtidos não apresentaram normalidade segundo o teste de Lilliefors, foi utilizada a 

Análise de Variância de Kruskal-Wallis e corrigida pelo teste de Dunn. Os resultados 

são apresentados nas tabelas 6.8 e 6.9. 

 

 

 

 

 

 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

Estatística 
F 

Valor P 

Tratamentos 2 30.195 15.097 8.3684 0.0021 

Erro 24 43.298 1.804 

Tukey 
Diferença 
entre as 
médias 

Q 
 (amplitude 

estudentizada) 
Valor P 

Grupo 12S e 8S 0.6444 1.4394 NS 

Grupo 12S e 4S 2.495 5.5727 < 0.01 

Grupo 8S e 4S 1.8506 4.1333 < 0.05 
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Tabela 6.7 - Análise descritiva da discrepância de modelos 

 

 Arcada Superior Arcada Inferior 

 12S 8S 4S 12S 8S 4S 

Pac 1 -1.6 0.5 3.07 -4.1 -0.77 3.22 

Pac 2 0.9 0.5 3.53 -1.51 -2.85 0.24 

Pac 3 2.14 -2.06 1.11 -2.41 -0.47 -0.17 

Pac 4 -0.73 0.74 -1.67 -4.62 0.08 -0.44 

Pac 5 -2.26 -0.09 -1.05 -1.76 -0.53 -1.08 

Pac 6 -3.89 -0.94 1.69 -3.2 0.88 -0.19 

Pac 7 -3.11 -1.71 5.52 -1.55 -3.19 2.64 

Pac 8 -2.43 0.59 0.13 -1.07 -1.94 0.68 

Pac 9 -1.01 0.92 0.37 -5.42 -1.13 -2.71 

Média 
-1.3322 
±1.9153 

-0.1722 
±1.1200 

1.4111 
±2.3067 

-2.8488 
±1.5596 

-1.1022 
±1.3361 

0.2433 
±1.8060 

Fonte: O autor 

 

 

Tabela 6.8 - Análise entre grupos da discrepância de modelos (arcada superior) 

 

 Resultados 

H 6.2241 

Graus de liberdade 2 

(p) Kruskal-Wallis 0.0445 

R A 84 

R B 126 

R C 168 

R A (posto médio) 9.3333 

R B (posto médio) 14 

R C (posto médio) 18.6667 
  

Comparações (método de 
Dunn) 

Dif. Postos z calculado z crítico p 

Grupo 12S e 8S 4.6667 1.2472 2.394 NS 

Grupo 12S e 4S 9.3333 2.4944 2.394 < 0.05 

Grupo 8S e 4S 4.6667 1.2472 2.394 NS 
Fonte: O autor 
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Tabela 6.9 - Análise entre grupos da discrepância de modelos (arcada inferior)

Fonte: O  autor 

A reprodutibilidade do método foi confirmada pelo teste de correlação intraclasse 

aplicado entre os dados obtidos após uma segunda mensuração. A correlação média 

foi de 0.783 (0.625-0.879), classificada como excelente reprodutibilidade pelo escore 

de Fleiss (1986).

Resultados 

H 11.7284 

Graus de liberdade 2 

(p) Kruskal-Wallis 0.0028 

R A 66 

R B 131 

R C 181 

R A (posto médio) 7.3333 

R B (posto médio) 14.5556 

R C (posto médio) 20.1111 

Comparações (método de 
Dunn) 

Dif. Postos z calculado z crítico p 

Grupo 12S e 8S 7.2222 1.9302 2.394 NS 

Grupo 12S e 4S 12.7778 3.415 2.394 < 0.05 

Grupo 8S e 4S 5.5556 1.4848 2.394 NS 
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7 DISCUSSÃO 

O estudo da aplicação de forças está na base da terapia ortodôntica. Sabemos 

que a intensidade da força interfere diretamente na quantidade e velocidade de 

movimento dentário induzido. São consideradas forças leves, aquelas capazes de gerar 

alterações de fluxo sanguíneo no ligamento periodontal e desencadear o processo 

inflamatório que resultará na movimentação ortodôntica, até o limite da força ótima.  

O conceito de força ótima é a maior força que podemos aplicar sobre um dente 

para que este desempenhe a maior quantidade de movimento ortodôntico sem efeitos 

colaterais. A partir desse ponto, as forças começam a ser consideradas como pesadas.  

Resumidamente, uma força leve gera um movimento ortodôntico contínuo através de 

remodelação óssea superficial, enquanto uma força pesada, gera um movimento 

ortodôntico “tardio”, pois o excesso de força produz uma necrose asséptica do ligamento 

periodontal, e, o movimento dentário se dá por um processo denominado “reabsorção 

minante”. Enquanto a movimentação dentária começa aproximadamente 48 horas após 

a aplicação de uma força leve, a reabsorção minante começa a partir de 7 a 14 dias 

após a aplicação da força inicial19.  

O ortodontista pode pensar que apenas as forças leves são desejadas e que 

deve-se evitar ao máximo a aplicação de forças pesadas, porém, essa barreira necrótica 

inicial é capaz de transferir uma maior carga de força ao osso alveolar adjacente, 

conceito esse que embasa algumas terapias ortopédicas. 

Segundo Proffit19 ao realizarmos a ativação de um aparelho ortopédico, 

aplicamos uma força pesada sobre os dentes, porém, após a movimentação dentária 

gerada, essa força diminui à zero, o que gera uma necessidade de nova ativação. Esse 

período entre as consultas permite uma regeneração e um reparo do ligamento 

periodontal. Em outras palavras, as forças pesadas contínuas devem ser evitadas, 

porém, as forças pesadas intermitentes, apesar de menos eficientes, podem ser 

clinicamente aceitáveis.  

Proffit19 também enfatiza que, a experiência clínica mostra que aparelhos 

ortodônticos não devem ser reativados com uma frequência maior do que intervalos 

de 3 semanas. Um ciclo de consultas de 4 a 6 semanas é o mais típico na prática 

clínica, ou seja, ativar um aparelho muito frequentemente, dificultando o processo de 
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reparo, pode causar danos aos dentes e/ou osso, que poderiam ser evitados ou pelo 

menos minimizados por um ciclo de consultas mais longo. 

Em sua filosofia, Damon20,2,3,4 enfatiza a importância da correta seleção de 

arcos para que estes se mantenham na “zona de força ótima” ou “Biozone”. Na sua 

opinião, o objetivo dos arcos leves e redondos iniciais é aplicar apenas a força 

suficiente para estimular a atividade celular sem romper o suprimento vascular do 

periodonto. Se a força correta for aplicada, os músculos da face e dos lábios 

produzirão um efeito de “para-choque”, minimizando a vestibularização de incisivos. 

Basciftci et al.8 em seus resultados confirmam, em parte, essa afirmação, apontando 

que a correção do apinhamento se dá por mecanismos de inclinação e protrusão de 

incisivos, porém, sem apresentarem alterações clinicamente significativas nos tecidos 

duros e moles da face.  

Não encontramos trabalhos relacionando a vestibularização dos dentes 

anteriores e a tonicidade periodontal, uma vez que nos diferentes padrões faciais 

pode-se encontrar diferentes níveis de tonicidade. Mais além, em relação ao tecido 

ósseo, Almeida et al.10 não encontraram uma correlação significativa entre a 

espessura óssea vestibular e a quantidade de expansão obtida ao final do tratamento. 

Damon20,2,3,4 também afirma que a expansão transversal é uma opção de 

tratamento para os casos de apinhamentos leves e moderados. Sabe-se que a 

expansão está intimamente ligada a forma do arco e as suas propriedades físicas, e, 

que estudos anteriores têm demonstrado que não há diferença entre os sistemas de 

bráquetes em relação a expansão transversal1,10,12,15,18. Segundo Cattaneo et al.6, 

fatores pré-tratamento como inclinação dentária e oclusão influenciam 

individualmente os resultados transversais e de remodelação óssea nos tratamentos. 

Pouco se sabe da influência da permanência do mesmo arco ortodôntico em 

diferentes intervalos de tempo. Shibazaki et al.13 afirmaram que em casos de 

apinhamentos dentários de até 4mm, o sistema foi capaz de produzir expansão das 

arcadas dentárias através de movimentações dentárias de corpo, contudo, sua média 

de tempo de tratamento (30 meses) foi significativamente mais alta do que dos demais 

autores.  

Há uma dificuldade em se realizar esse tipo de estudo nos casos que 

apresentam um maior grau de apinhamento, uma vez que, não é recomendado evoluir 

na sequência de arcos de nivelamento sem que o arco presente tenha esgotado a sua 

capacidade de trabalho e voltado à sua forma original, não apresentando mais 
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deflexões, sempre levando em consideração minimizar possíveis efeitos colaterais 

como dor, desconforto, danos periodontais e reabsorções radiculares. Outra 

dificuldade é a análise estatística dos dados obtidos. Uma análise mais específica, 

realizada separadamente em cada setor, possivelmente nos daria uma visão mais 

enriquecida. Quando observamos a tabela 5.1, observamos que as medidas não são 

uniformes, especialmente na região de caninos e molares, e também notamos a 

ausência de normalidade dos dados obtidos, motivo esse que nos levou a utilizarmos 

os índices de expansão. 

Os resultados desse estudo sugerem a princípio que o tempo de manutenção 

do arco interfere na quantidade de expansão transversal. Podemos ver nos resultados 

apresentados nas tabelas 6.1 e 6.2 que a média de expansão aumenta conforme 

aumentamos o tempo de manutenção de arcos, e que o desvio padrão diminui 

significativamente no Grupo 12S, apontando uma maior uniformidade da expansão. 

Porém, quando realizamos a comparação entre grupos, observamos que essa 

expansão não é diretamente proporcional ao tempo de manutenção dos arcos. Isso é 

facilmente observado nos gráficos 6.1 e 6.2, e nas tabelas 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Tanto 

na arcada superior, quanto na arcada inferior, apesar de o Grupo 12S (12 semanas) 

apresentar uma maior média de expansão e um menor desvio padrão, não foi 

observada diferença estatística significa quando comparado com o Grupo 8S (8 

semanas). Já o Grupo 4S (4 semanas) que apresentou a menor média de expansão, 

e, proporcionalmente o maior desvio padrão, teve diferença estatística significativa 

quando comparado com o Grupo 12S e com o Grupo 8S. 

As tabelas 6.7, 6.8 e 6.9 apontam a comparação entre grupos da discrepância 

de modelos dos pacientes da amostra e nos ajudam a complementar os dados obtidos 

nas tabelas anteriores. É importante observarmos que não houve diferença 

significativa entre os grupos 12S e 8S, ou seja, embora a quantidade de apinhamento 

visualmente tenha sido maior no Grupo 12S, ela não foi capaz de gerar diferença 

estatística em relação ao Grupo 8S. Em contrapartida, o Grupo 4S apresentou 

quantidade de apinhamento significativamente menor quando comparado ao Grupo 

12S, e não apresentou em relação ao Grupo 8S. 

Sendo assim, o Grupo 12S não apresentou diferença estatisticamente 

significativa em relação a expansão do Grupo 8S. O Grupo 4S apresentou diferença 

na média de expansão em relação aos grupos 12S e 8S, conforme tabelas 6.3, 6.4, 

6.5 e 6.6. 
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Analisando a discrepância de modelos não encontramos diferença 

estatisticamente significante entre os grupos 12S e 8S, mas verificamos diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos 12S e 4S, porém, não houve entre os 

grupos 8S e 4S. 

Uma vez que a espessura e a sequência dos arcos de nivelamento foram as 

mesmas nos três grupos, acreditamos que possa haver uma associação entre a 

expansão e a discrepância de modelo, quando analisamos os gráficos e tabelas dos 

grupos 12S e 4S. 

Em relação aos grupos 8S e 4S não houve diferença estatisticamente 

significante em relação à discrepância de modelo, mas, houve entre esses dois 

grupos, diferença estatisticamente significativa em relação à expansão. 

Consequentemente, acreditamos que o tempo de permanência dos arcos de 

nivelamento influencia a quantidade de expansão, uma vez que o tempo de 

permanência dos arcos de nivelamento no Grupo 8S foi duas vezes maior. 

Por não haver diferença estatisticamente significativa de expansão entre os 

grupos 12S e 8S, e, tendo eles não apresentado diferença estatisticamente 

significativa  em relação a discrepância de modelo, como pode ser observado nas 

tabelas 6.7 e 6.8, sugerimos que o melhor tempo de permanência dos arcos de 

nivelamento seja de 8 semanas, uma vez que no Grupo 12S o tempo de permanência 

foi de 12 semanas, e no Grupo 8S, de 8 semanas, ou seja, 4 semanas a mais em cada 

troca de arco, acarretando com isso um sobre tempo de tratamento desnecessário. 

No modelo ideal para essa pesquisa, em relação ao intervalo para a troca dos 

arcos de nivelamento, seria desejável, que não houvesse diferença estatisticamente 

significativa entre os três grupos em relação a discrepância de modelo, o que permitiria 

que os pacientes fossem distribuídos aleatoriamente nos 3 grupos, porém, 

acreditamos que os resultados dessa pesquisa possam ser corroborados com futuras 

pesquisas clínicas.     
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8 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos podemos afirmar que o intervalo de tempo 

nas trocas dos arcos ortodônticos e a discrepância de modelo influenciam na 

quantidade de expansão das arcadas dentárias durante a fase de nivelamento. 

. 
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APÊNDICE A – Mensurações lineares dos pacientes da amostra 

Paciente 13-23 14-24 15-25 16-26 33-43 34-44 35-45 36-46

1 2.14 -0.13 1.97 -0.86 0.47 0.32 1.35 -1.43

2 3.38 2.59 2.2 0.18 3.6 1.82 2.12 0.69 

3 1.86 4.09 2.31 1.39 2.35 4.99 4.34 0.72 

4 1.8 3.42 2.36 0.66 0.7 2.55 2.72 1.67 

5 -0.66 -0.43 -0.37 0.72 -0.12 0.19 0.14 1.31 

6 0.18 -3.38 2.1 1.37 0.6 0.98 1.23 1.03 

7 2.05 0.86 -0.85 0.54 1.66 0.93 1.25 0.98 

8 -0.93 1.09 0.72 2.04 1.22 0.76 0.62 1.34 

9 1.5 1.15 2.77 0.05 0.97 1.66 1.01 0.75 

10 1.45 -0.02 0.77 3.18 0.54 0.87 0.51 -0.87

11 0.91 1.95 1.94 0.67 2.69 1.97 3.75 3.03 

12 -1.81 4.69 4.79 2.22 0.76 3.18 3.48 3.35 

13 0.06 4.39 4.31 -0.65 0.01 2.19 5.9 0.34 

14 0.8 3.32 4.73 2.32 -0.66 2.47 3.72 1.6 

15 1.9 1.96 2.15 0.15 0.3 2.02 2.5 1.38 

16 3.66 3.47 2.26 0 0.31 5.27 3.61 0.46 

17 0.36 1.79 0.6 0.17 0.42 6.24 4.33 1.29 

18 1.93 5 5.57 3.38 2.35 4.02 6.26 4.36 

19 1.7 2.88 2.94 0.79 3.13 2.04 2.39 1.34 

20 2.74 3.21 3.26 0.72 2.71 4.69 3.17 1.44 

21 7.5 4.54 3.35 -0.02 1.73 5.68 4.76 1.7 

22 3.29 3.66 4.61 2.56 3.48 4.4 5.41 2.7 

23 2.12 2.97 4.4 0.94 1.91 3.33 4.13 1.98 

24 4.06 5.8 3.26 1.48 3.77 5.55 4.15 2.44 

25 1.4 2.57 2.75 2.08 0.46 3.46 5.93 1.81 

26 2.36 2.79 1.77 1.45 0.69 2.13 2.2 1.56 

27 1.62 1.37 3.12 0.06 2.21 6.85 3.62 0.98 





59

APÊNDICE B – Discrepâncias de modelo dos pacientes da amostra 

Superior Inferior 

Paciente EP ER DM EP ER DM 

1 72.6 69.53 3.07 64.98 61.76 3.22 

2 75.03 71.5 3.53 61.83 61.59 0.24 

3 69.08 67.97 1.11 58.27 58.44 -0.17

4 72.4 74.07 -1.67 64.09 64.53 -0.44

5 75.39 76.44 -1.05 66.11 67.19 -1.08

6 76.31 74.62 1.69 63.7 63.89 -0.19

7 77.99 72.47 5.52 68.26 65.62 2.64 

8 69.29 69.16 0.13 60.86 60.18 0.68 

9 75.56 75.19 0.37 65.6 68.31 -2.71

10 73.11 72.61 0.5 61.79 62.56 -0.77

11 81.05 80.55 0.5 66.49 69.34 -2.85

12 69.26 71.32 -2.06 62.74 63.21 -0.47

13 75.82 75.08 0.74 66.24 66.16 0.08 

14 73.61 73.7 -0.09 62.79 63.32 -0.53

15 73.88 74.82 -0.94 63.2 62.32 0.88 

16 75.14 76.85 -1.71 63.22 66.41 -3.19

17 71.14 70.55 0.59 60.78 62.72 -1.94

18 72.8 71.88 0.92 60.58 61.71 -1.13

19 75.32 76.92 -1.6 63.72 67.82 -4.1

20 70.2 69.3 0.9 57.94 59.45 -1.51

21 77.61 75.47 2.14 64.52 66.93 -2.41

22 74.31 75.04 -0.73 60.57 65.19 -4.62

23 75.83 78.09 -2.26 67.23 68.99 -1.76

24 75.04 78.93 -3.89 65.22 68.42 -3.2

25 75.55 78.66 -3.11 66.58 68.13 -1.55

26 76 78.43 -2.43 67.79 68.86 -1.07

27 75.62 76.63 -1.01 63.23 68.65 -5.42
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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ANEXO B – Parecer do comitê de ética em pesquisa  
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