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Dissertação (Mestrado) - Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2015.
O arco facial tem seu uso descrito na literatura desde o início do século 20, e
atualmente sua eficácia e precisão são controversas. Publicações recentes mostram
que a sua reprodutibilidade é passível de erros. Este estudo teve como objetivo
comparar a reprodutibilidade do arco facial com a de um novo dispositivo
desenvolvido com nível de bolha para a montagem de modelos de gesso em
articuladores semi-ajustáveis, por meio da análise de medidas realizadas com a
Mesa de Erickson. Os modelos de gesso foram obtidos com moldes de alginato e
montados em articulador semi-ajustável marca Bio-art, modelo a7 Plus. A avaliação
da reprodutibilidade foi realizada em 10 participantes, com a obtenção de três
montagens de seus modelos maxilares, sendo a primeira com o arco facial, a
segunda com o dispositivo com nível de bolha estando o participante sentado e a
terceira com o dispositivo com nível de bolha estando o participante em pé, cada
método foi aferido 3 vezes, por 3 examinadores diferentes. Para cada montagem
foram realizadas cinco medidas a saber: a) nas cúspides dos primeiros molares
superiores de cada lado (dentes 16 e 26), b) cúspides dos caninos superiores de
cada lado (dentes 13 e 23) e c) ponto interincisivo, localizado na linha média. Os
valores obtidos foram submetidos ao Cálculo do Erro Técnico da Medida e ao
Coeficiente de Variação interexaminador. O presente trabalho concluiu que o arco
facial tem uma margem de erro em medidas repetidas maior do que o novo
dispositivo desenvolvido. O novo dispositivo mostrou-se mais confortável para os
participantes, mas necessita mais testes para avaliarmos sua eficiência.

Palavras chave: articulador, arco facial, plano ocluso-craniano.

ABSTRACT
Cintra, M.G.A. Comparative study of the reproducibility of the face bow and a
new bubble level device for mounting maxillary casts semi-adjustable
articulator Dissertação (Mestrado). Ribeirão Preto: School of Dentistry of University
of São Paulo; 2015.

The face bow has been described in the literature since the early 20th century,
and currently its effectiveness and accuracy are controversial. Recent publications
show that the reproducibility is error-prone. This study aimed to compare the
reproducibility of the face bow with a new device developed with bubble level for the
assembly of plaster models in semi-adjustable articulators, through the analysis of
measurements performed with Erickson table. The plaster models were obtained with
alginate molds and mounted on semi-adjustable articulator brand Bio-art, a7 Plus
model. Evaluation of reproducibility was conducted in 10 participants, obtaining three
assemblies of their maxillary casts, the first one with the face bow, the second with
the bubble level device with the participant being seated and the third level with the
device bubble being the participant standing, each method was measured 3 times by
3 different examiners. For each assembly five measurements were performed as
follows: a) in the cusps of the upper first molars on each side (teeth 16:26), b) cusps
of upper canines on each side (teeth 13:23) and c) interincisal point, located in
midline. The values obtained were subjected to measurement of the Technical Error
Calculation and inter Coefficient of Variation. This study concluded that the face bow
has a margin of error in repeated measurements greater than the newly developed
device. The new device was more comfortable for the participants, but it needs more
testing to evaluate their efficiency.

Keywords: articulator, face-bow, occluded-cranial plane.
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1. INTRODUÇÃO

Dispositivos intra-orais com a finalidade de montagem de modelos de gesso
em articuladores exigem que a orientação do modelo maxilar no articulador seja a
mesma da maxila do paciente em relação á articulação temporo mandibular, como já
enfatizava Campion em 1905. Para realização da transferência desse eixo horizontal
transversal usa-se desde o final do século 19, o arco facial (SHODADAI et al, 2001),
que segundo o Glossário de Termos Odontológicos de 1999, é um instrumento de
calibração que serve para reproduzir a relação espacial do arco maxilar com relação
á certos pontos de referencia para o articulador.
Os articuladores são a principal ligação entre o cirurgião-dentista, o paciente e
o laboratório de prótese, uma vez que simulam os movimentos mandibulares e são
usados para diagnóstico, planejamento, estudo da oclusão, confecção de próteses e
dispositivos interoclusais, cirurgias de modelos e avaliação terapêutica (BAMBER et
al. 2001; ORTHLIEB et al,2000). Esses articuladores podem ser classificados de
acordo com o potencial de precisão da simulação, sendo assim classificados como
não-ajustáveis, semi-ajustáveis e totalmente ajustáveis. Os articuladores semi
ajustáveis (ASA) são os mais comumente utilizados, pois permitem mensurar os
movimentos de lateralidade através do ângulo de Bennett e o movimento de
protrusão através da trajetória condilar. Sua classificação pode ser também em
função da concepção e assim são classificados como Arcon e Não Arcon. Os do tipo
Arcon possuem o dispositivo que reproduz a cavidade articular no ramo superior e
os dispositivos condilares no ramo inferior. No tipo Não-Arcon, o dispositivo condilar
esta ligado ao ramo superior e a cavidade articular no ramo inferior (NUNES, 1980;
ORTHLIEB et AL, 2000). Como já mencionado anteriormente, a forma mais utilizada
para transferência do modelo maxiliar para o articulador, em quaisquer indicações, é
o arco facial.
As

discussões

acadêmicas

a

respeito

da

importância

do

correto

posicionamento dos modelos maxilares para confecção de trabalhos protéticos
extensos data do século 19, quando Bonwill em 1860 já se preocupava com a
distância entre os côndilos e os incisivos e com a posição do modelo maxilar no
espaço. Seu pesquisador contemporâneo, Balkwill, em 1866, preocupava-se
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também com inclinação do plano oclusal durante a montagem desses modelos.
Vários instrumentos foram aprimorados e desenvolvidos até que na virada do século
19, Snow construiu o protótipo daquele que conhecemos nos dias atuais como arco
facial. O instrumento de Snow não só determinava a distância entre os côndilos e a
linha média, mas também orientava o plano oclusal (BRANDRUP-WOGNSEN,
1953).
A transferência irreal da relação entre posicionamento da maxila e base do
crânio para o modelo de gesso da arcada superior com o ramo superior do
articulador é estudada para avaliar sua importância na realização de dentaduras
completas, placas interoclusais e outros dispositivos protéticos (WALKER et al,
2008; KOYANO et al, 2012; SHODADAI et al,2001), bem como na cirurgia de
modelos realizada previamente á cirurgias ortognáticas.
A relevância clínica do uso do arco facial tem sido muito discutida ,seja pelo
questionamento de sua real influência no resultado final dos trabalhos protéticos
(SHODADAI et al,2001; CARLSSON, 2010),

seja pela dificuldade em sua

reprodutibilidade (SAMET et al; WILCOX et al, 2008; F.WALKER et al, 2008) já que
a habilidade do operador é uma determinante no processo (BOWLEY et al, 1992).
Segundo Wolford e Galiano em 2007, há varias razões para questionar a
precisão da montagem do modelo maxilar feita através do arco facial. Algumas delas
estão citadas abaixo:
1) a posição anteroposterior, vertical ou mediolateral do meato acústico
externo ou côndilo (dependendo do tipo do arco facial) pode ser assimétrica em
comparação com as hastes fixas do arco facial;
2) o plano de Frankfurt marcado pelo arco facial pode ser diferente daquele
determinado pelo articulador;
3) o arco facial ou qualquer um de seus componentes podem ser
erroneamente posicionados ou ajustados, ou podem ser movimentados durante a
montagem;
4) o paciente pode apresentar alterações graves na base do crânio ou na
mandíbula (como ausência de pavilhão auditivo ou microssomia hemifacial) tornando
a montagem totalmente arbitrária.
Um estudo longitudinal complexo foi iniciado em 1969 para avaliar a
confecção de próteses totais confeccionadas através de um método simples, sem a
transferência com o arco, e de um método tido como complexo, com a transferência
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com arco facial. Na técnica descrita como simples a relação central foi tomada, mas
os movimentos excursivos da mandíbula não foram obtidos. Na técnica descrita
como complexa, além da tomada do arco facial e da relação central, os movimentos
excursivos da mandíbula foram determinados. Os autores puderam concluir que na
avaliação após 5 anos da instalação das próteses totais não houve diferença
significativa entre os grupos da técnica simplificada e da técnica complexa com
relação às avaliações subjetivas dos profissionais, como estabilidade e condições
dos tecidos, à mastigação de alimentos consistentes ou ao raio x cefalométrico. Os
autores reavaliaram os participantes após 10 anos para análise do rebordo residual
e também não encontraram diferenças estatísticas entre o grupo simplificado e o
grupo complexo. Na reavaliação aos 20 anos da instalação das próteses, 26 dos 64
participantes iniciais ainda usavam as mesmas próteses e as mesmas foram
consideradas clinicamente aceitáveis para ambas as técnicas. (HICKNEY et al,
1969; NICOL et al, 1979; ELLINGER et al, 1979; BREHM E ABADI, 1980; WESLEY
et al, 1984; ELLINGER et al, 1989).
Choi e seus colaboradores (1999) avaliaram a precisão da montagem dos
modelos maxilares no espaço através de uma análise microscópica. Eles
conseguiram demonstrar uma diferença linear na posição dos molares entre os
examinadores, mas essas diferenças não foram estatisticamente significantes,
demostrando que a montagem com arco facial realizada por operadores diferentes
apresenta diferenças.
Bowley

e

seus

colaboradores

em

1992

com

metodologia

similar

demonstraram que a transferência com o arco facial é acompanhada de erros
inerentes seja nos ajustes nos pacientes, seja na adaptação do conjunto ao
articulador.
Shodadai e colaboradores (2001) encontraram números de contatos oclusais
semelhantes para placas interoclusais fabricadas com e sem o uso do arco facial. Os
pesquisadores demonstraram que os dois métodos são similares, ou como se
referiram, tem os mesmos problemas.
Samet et al (2002) ressaltaram que não há um dispositivo perfeito que possa
duplicar os movimentos mandibulares de um indíviduo. No mesmo estudo, os
pesquisadores concluíram que os objetivos desses dispositivos são minimizar os
erros laboratoriais durante a transferência.
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Koyano et al (2012) realizaram uma revisão sistemática para analisar as
determinantes de uma reabilitação oral, incluindo a transferência de modelos com
arco facial. Os autores concluíram que não há evidencias clinicas de que a
transferência com arco facial seja superior a técnicas de montagem sem arco facial,
no que diz respeito às funções orofaciais e resultados clínicos.
Bailey e Nowlin (1984) observaram que o plano oclusal apresentado na
montagem em articulador com arco facial não é o mesmo daquele observado nas
teleradiografias laterais. Na mesma pesquisa os autores puderam comprovar que
mesmo a relação do plano de Frankfurt com o plano oclusal do paciente não é
corretamente transferida com o arco facial devido ao terceiro ponto de referência ser
falho.
Nascimento et al (2004) questionaram os resultados obtidos com próteses
confeccionadas com e sem a montagem com arco facial e observaram que aquelas
montadas sem arco facial tiveram melhores resultados estéticos, de conforto e de
estabilidade do que aquelas próteses confeccionadas com arco facial.O fato de o
arco facial depender de domínio da técnica e destreza do operador faz com que sua
eficácia e sua necessidade sejam continuamente questionadas.
Se o arco facial tem se mostrado desnecessário na confecção de próteses
totais e outros dispositivos intraorais, devemos nos questionar sobre sua
necessidade em situações mais complexas, como por exemplo, as que necessitam
realmente de um posicionamento da maxila no espaço, como ocorrem nas cirurgias
de modelos prévias as correções cirúrgicas ortognáticas.
Cirurgias ortognáticas são eventos cirúrgicos que corrigem alterações
esqueléticas não possíveis apenas com aparelhagem ortodôntica, em geral devido à
discrepância óssea da maxila ou da mandíbula em indivíduos fora do período de
crescimento. Segundo Peterson et al (2000), a cirurgia ortognática é um
procedimento que tem por objetivo restabelecer o equilíbrio funcional do sistema
estomatognático e a harmonia da face. Pode ser realizada isoladamente na maxila,
na mandíbula ou em ambos os arcos sendo assim chamadas de combinadas.
Nas cirurgias ortognáticas combinadas é imprescindível o uso do guia
cirúrgico intermediário. Este guia é obtido em uma fase laboratorial denominada de
cirurgia de modelos, a qual para ser realizada necessita dos modelos montados no
articulador semi-ajustável.
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A cirurgia dos modelos é uma importante etapa do planejamento cirurgico,
imprescindível para o sucesso das cirurgias ortognáticas combinadas. Durante o
planejamento das cirurgias ortognáticas o paciente é submetido a diversos exames,
dentre eles a radiografia cefalométrica lateral.
Ellis, Tharanon e Gambrell (1992) propuseram que esse exame fosse
utilizado como comparação na montagem do modelo maxilar no articulador semiajustavel, verificando se o ângulo obtido entre o modelo maxilar e o plano superior
do articulador se aproxima ou se iguala ao ângulo formado pelo plano oclusal do
paciente e o plano de Frankfurt.
Gateno, Forrest e Camp (2001), demonstraram que o modelo montado com
arco facial convencional apresenta uma diferença de inclinação do plano oclusal
significante, quando comparado ao plano oclusal mensurado em radiografias
cefalométricas.
O plano oclusal do modelo de gesso do paciente a ser submetido a cirurgia
ortognática deve estar para o articulador como a maxila está para o crânio. Segundo
Marchiori et al (2013), até 1 mm de variação não produz significância clinica, não
interferindo no resultado final dos ossos e tecidos moles.
Para um correto planejamento das cirurgias ortognáticas a posição da maxila
no espaço e a inclinação do plano oclusal devem ser fielmente reproduzidas no
articulador, mas analisando a literatura, observamos erros e imprecisões nos
instrumentos de montagem desses modelos.
A partir dessa observação Wolford e Galiano em 2007, desenvolveram um
dispositivo para montagem de modelos maxilares em articulador a partir do plano
horizontal. Os autores destacam que o plano oclusal dos modelos montados com
arco facial muito difere dos planos oclusais observados em cefalometrias, e que
essa diferença é importantíssima podendo afetar a estética e as funções desejadas
para uma cirurgia ortognática. O dispositivo proposto pelos autores mostrou maior
facilidade em reproduzir a posição do plano oclusal e diminuiu o desconforto do
paciente com relação ao arco facial.
Walker et al (2008), propuseram a montagem do modelo maxilar utilizando
como referência o plano horizontal e a posição natural da cabeça do paciente.
Nesse estudo os autores propuseram uma modificação no arco facial com a
finalidade de reproduzir a posição natural de cabeça do paciente e montar mais
fidedignamente os modelos maxilares em articulador.
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Xia et al (2011) utilizando tecnologia de escaneamento facial para
determinação da posição natural da cabeça, desenvolveram um dispositivo para
auxiliar esse escaneamento, tendo como referência o plano horizontal. Os
dispositivos propostos respectivamente em 2007 e 2011 e o arco facial modificado
proposto em 2008 levaram em consideração a posição natural da cabeça do
paciente.
Solow em 1994 descreveu um método para determinar a posição natural da
cabeça de um indivíduo que se baseia no relaxamento da musculatura cervical até
que o paciente localize a posição mais confortável para a cabeça. Nesse momento o
paciente é instruído a olhar em seus próprios olhos, na horizontal, em um espelho
posicionado a sua frente; esse método é conhecido como posição de espelho.
Luyk et al (1986) demonstraram a reprodutibilidade da posição natural da
cabeça.
Bister et al (2002), com metodologia semelhante também demonstraram
através de radiografias cefalométricas e fotografias que a posição natural da cabeça
é uma posição reprodutível.
Fattahi et al (2012) observaram que a posição natural da cabeça é uma
medida coerente com as pesquisas, uma vez que ela se mantém a mesma ao longo
das horas do dia.
As vantagens observadas no uso da posição natural da cabeça em oposição
a planos mais convencionais estão no fato de a posição natural da cabeça é mais
natural e mais fácil para os pacientes do que outros planos e está envolvida com a
morfologia craniofacial, o crescimento do indivíduo e até dos fatores respiratórios. É
uma posição mais confiável e reprodutível e não é influenciada pelas variações
esqueléticas do crânio. Verma et al (2012) afirma que as relações mandibulares
podem facilmente serem obtidas a partir dessa posição.
A evolução da medicina aumentou a sobrevida de pacientes com anomalias
graves e deformidades craniofaciais, bem como melhorou a qualidade de vida dos
mesmos. O dispositivo desenvolvido para esse trabalho vem como uma alternativa
ao arco facial em casos complexos como ocorre em pacientes sem pavilhão auditivo
que buscam tratamento ortodôntico, cirúrgico ou reabilitador.
Espera-se que este trabalho que propõe a montagem do modelo maxilar do
paciente no articulador com um novo dispositivo, que usa como referência o plano
horizontal e a posição natural da cabeça do paciente, estando o indivíduo em
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posição idêntica à da tomada da radiografia cefalométrica lateral, possa contribuir
para uma comparação mais fidedigna entre os exames, um melhor planejamento de
cirurgias ortognáticas e reabilitações extensas, com resultados satisfatórios.
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2. PROPOSIÇÃO

O presente estudo avaliou:
A reprodutibilidade de um novo dispositivo com nível de bolha
desenvolvido para a montagem de modelos maxilares de gesso em
articulador semi-ajustável.
A reprodutibilidade do dispositivo em relação ao arco facial.
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3. MATERIAIS E MÉTODO

Descrição do dispositivo
O dispositivo tem por objetivo permitir o posicionamento do modelo da arcada
superior do paciente em qualquer tipo de articulador dentário, utilizando-se do
benefício que o uso de um nível de bolha oferece, com relação ao fornecimento da
horizontal verdadeira, obtida a partir da posição natural da cabeça do paciente.
O presente protótipo é composto por um garfo de mordida plástico autoclavável
e por dois blocos intercambiáveis entre si, nos quais estão inseridos nos seus longos
eixos um nível de bolha que, ao serem ajustados, proporcionam a obtenção da
inclinação do plano oclusal da maxila no sentido ântero posterior e látero medial na
posição natural da cabeça. Desta forma, estando o ramo superior do articulador
posicionado na linha contínua do pino incisal, e o protótipo instalado no pino, a
montagem do modelo superior pode ser feita a partir da posição natural da cabeça.

Figura 1 – Vista lateral do dispositivo com nível de bolha.
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Figura 2 – Vista superior do dispositivo com nível de bolha.

Figura 3 – Detalhe dos níveis de bolha do dispositivo.
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O presente estudo foi realizado na clínica do Centro de Formação de Recursos
Humanos Especializados no Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Após submissão e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de

Odontologia

de

Ribeirão Preto

– USP, processo

numero

20836914.8.0000.5419, foram selecionados 10 (dez) participantes, atendidos no
Curso de Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial em Pacientes com
Necessidades Especiais – atendimento de extensão do Departamento de
Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORPUSP), inserido no projeto DAPE (Desmistificando o Atendimento a Pacientes com
Necessidades Especiais), sendo 5 do gênero feminino e 5 do gênero masculino, com
média de idade de 35 anos, com no mínimo 12 dentes na arcada superior, sendo
indispensável a presença dos incisivos centrais, caninos e 1os molares superiores.
Os participantes da pesquisa foram avaliados e selecionados por meio de uma
ficha clínica padronizada, utilizada no referido curso. Após a leitura e assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido, os participantes da pesquisa foram
submetidos aos procedimentos de moldagem, sendo para isto utilizado o alginato
marca Jeltrate Plus, fabricado pela Dentisply, e moldeiras de plástico marca Morelli.
Os modelos foram obtidos com gesso especial tipo IV, marca Durone, fabricado pela
Dentisply, seguindo-se as recomendações do fabricante.
Para cada participante, foram obtidos três modelos de gesso, um para a
montagem no articulador com arco facial e dois para montagem com dispositivo com
nível de bolha.
Em todas as montagens foi utilizado o articulador semi-ajustável com arco
facial modelo A7 Plus, fabricado pela Bioart (São Carlos-SP), com distância
intercondilar fixa, ângulo da guia condilar ajustado em 30º e ângulo de Bennett
ajustado para 15º (valores médios).
Para registrar a impressão das cúspides dos dentes superiores, em todas as
situações, foi utilizado silicone de condensação (Zetaplus, ZHERMACK) manipulado
de acordo com as especificações do fabricante.
Na sequência 3 cirurgiões dentistas com experiências clinicas distintas (“C”,
“M” e “Mg”), realizaram a tomada do arco facial (tomada tradicional) e do dispositivo
com nível de bolha, estando o participante sentado e em pé. A sequência dos
procedimentos está descrita a seguir.
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Montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável com arco
facial – Método 1 (segundo manual da Bioart)
Utilizando-se o silicone de condensação como material de registro de mordida,
o mesmo foi posicionado em todo o perímetro do garfo de mordida para dentado.
Centralizou-se a haste do garfo de mordida com a linha média do participante e
situou-se sobre os dentes superiores segurando em posição até que o material
tomasse presa, obtendo-se a estabilidade do garfo (figura 4). Em seguida provou-se
o modelo no registro, com a finalidade de confirmar sua estabilidade (ausência de
báscula). Colocou-se o participante sentado na cadeira odontológica para diminuir a
indução de tensões sobre o conjunto garfo e arco facial. Foi-lhe solicitado para
manter o garfo na mesma posição, apoiando os polegares de encontro à maxila
(figura 5). Levou-se o arco facial até o participante e introduziu-se o conjunto de
fixação do garfo na haste do garfo de mordida, de modo que a borboleta de fixação
ficasse virada para baixo. Em seguida, com delicadeza, adaptou-se as aurículas do
arco facial no conduto auditivo externo do participante. Fixou-se o relator naziun na
barra transversal do arco, de modo que o mesmo ficasse bem centrado e apoiasse
na glabela do paciente, atentando-se para a posição correta do relator nazium.
Neste momento, as aurículas foram posicionadas o mais internamente possível no
conduto auditivo do participante e o relator naziun foi pressionado de encontro ao
naziun e seu parafuso de fixação apertado. Em seguida apertou-se os três parafusos
de fixação do arco Standard. Com o relator naziun e o arco apertados, empurrou-se
o conjunto fixador do garfo (junção) deslizando-se sobre a haste do garfo, até que
esteasse o mais próximo do lábio, sem tocá-lo, buscando-se assim uma maior
estabilidade.

Em

seguida

apertou-se

a

borboleta

da

haste

vertical

e

subsequentemente a borboleta da articulação dupla (haste horizontal) de modo que
o garfo ficasse em um ponto onde houvesse menor indução de tensão sobre sua
haste (figura 6). Neste momento, para a verificação do acerto do registro, pediu-se
ao participante que soltasse os polegares do garfo de mordida, permanecendo o
mesmo sem báscula e o arco facial fixo (figura 7). Na sequência, afrouxou-se o
parafuso de fixação do relator naziun e retirou-se o suporte do bloco do naziun. A
seguir afrouxou-se o parafuso central do arco facial e segurou-se a barra transversal
do arco ao mesmo tempo em que o participante abria lentamente a boca, retirandose todo o conjunto com cuidado.
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Para facilitar a montagem dos modelos, ajustou-se os ângulos das guias
condílicas em 30° e a angulação latero-lateral (BENNETT) em 0°. Em seguida
empurrou-se a parte superior da trava de posição central para trás até sentir o “clic”
de travamento. Para garantir que o Articulador A7 Plus estivesse totalmente travado
na posição central, as duas travas (esquerda e direita) foram obrigatoriamente
posicionadas na posição de travamento.
Após a tomada do arco facial de cada participante, o conjunto arco facial/garfo
de mordida foi acoplado ao ramo superior do articulador.
Levou-se o arco facial Standard em união com o ramo superior do articulador
através dos pequenos pinos situados na face externa das guias condílicas,
encaixando-os nos orifícios das aurículas. Deixou-se a parte frontal do ramo superior
do articulador apoiado sobre a barra transversal do arco. Fechou-se o arco facial
firmemente, apertando o seu parafuso central de fixação e colocou-se o conjunto do
arco e ramo superior sobre o ramo inferior do articulador. A plaqueta de montagem
inferior foi substituída por um acessório telescópico (suporte do garfo de mordida)
para que o garfo de mordida não sofresse deflexão durante a colocação do gesso no
articulador.
Posicionou-se o modelo de gesso superior, com retenções e previamente
hidratado, sobre o registro do garfo. Levantou-se o ramo superior do articulador e
colocou-se uma porção de gesso para articuladores tipo 3 Elite Arti (ZHERMACK)
em cima do modelo.
Colocou-se também uma pequena quantidade de gesso sobre a placa de
montagem do ramo superior. Com a mão manteve-se o garfo e o modelo em
posição, para evitar qualquer movimento intempestivo, e fechou-se o articulador até
que o ramo superior tocasse a barra transversal do arco facial. Aguardou-se até que
o gesso solidificasse-se (figura 8).
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Figura 4 – Posicionamento do garfo de mordida prévio a tomada do arco facial.

Figura 5 – Participante segurando o garfo de mordida em posição.
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Figura 6 – Fixação das borboletas das hastes do conjunto.

Figura 7 – Verificação do registro do arco facial.
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Figura 8 – Vista lateral da montagem do modelo maxilar do participante em
articulador semi-ajustável com arco facial.
Montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável com o
dispositivo com nível de bolha estando o paciente sentado – Método 2.
O participante foi posicionado na cadeira odontológica, de frente a um espelho,
com as pernas abertas para que os pés pudessem tocar o chão e favorecer a
manutenção da posição natural da cabeça e instruído a olhar para os próprios olhos
no espelho (figura 9).
Após tomar a impressão dos dentes superiores no garfo de mordida, o mesmo
foi acoplado ao nível de bolha e posicionado novamente na boca do participante.
Foi-lhe solicitado para manter o garfo na mesma posição, apoiando os
polegares de encontro à maxila (figura 10).
Nesse momento os parafusos relativos aos niveis de bolha do dispositivo foram
ajustados para que ficassem nivelados em relação ao plano horizontal. Desse modo
o participante não ficou com a cabeça inclinada nem para frente, nem para trás e
nem para os lados. Na sequência os parafusos do nível de bolha foram apertados
dando estabilidade ao conjunto (figuras 11 e 12).
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O dispositivo com nível de bolha apresenta um orifício no qual se deve
posicionar o pino incisal para que a montagem obtida com ele seja fixada no
articulador. Foi realizada uma marcação no pino incisal 2,5 cm abaixo do marco zero
para que o dispositivo fosse posicionado abaixo dessa marca, padronizando-se
assim a distância entre os ramos superiores e inferiores do articulador. Na sequência
a plaqueta de montagem do ramo inferior foi substituída pelo acessório telescópio
(suporte do garfo de mordida) para que o garfo de mordida não sofresse deflexão
durante a colocação do gesso no articulador.
Posicionou-se o modelo de gesso superior, com retenções e previamente
hidratado, sobre o registro do garfo. Uma porção de gesso para articuladores tipo 3
Elite Arti (ZHERMACK) foi colocada em cima do modelo.
Aguardou-se até que o gesso solidificasse e o dispositivo com nível de bolha
foi cuidadosamente retirado (figura 13).

Figura 9 – Participante com os pés apoiados no chão olhando para seus olhos
no espelho previamente a tomada do dispositivo.
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Figura 10 – Participante mantendo o conjunto em posição.

Figura 11- Examinador ajustando os níveis de bolha.
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Figura 12 – Detalhe das bolhas dos níveis centralizadas ao final da tomada do
dispositivo

Figura 13 – Montagem do modelo maxilar em articulador com o dispositivo
tomado com o participante sentado.
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Figura 14 – Detalhe das bolhas do dispositivo durante o posicionamento do
modelo maxilar no articulador.
Montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável com o
dispositivo com nível de bolha, estando o paciente em pé – Método 3.
Após tomar a impressão dos dentes superiores no garfo de mordida, o mesmo
foi acoplado ao nível de bolha e posicionado novamente na boca do participante.
Foi-lhe solicitado para manter o garfo na mesma posição, apoiando os
polegares de encontro à maxila.
O participante foi instruído a ficar em pé, em frente a um espelho, em posição
confortável e estável mantendo a posição natural da cabeça (figura 15).
Nesse momento os parafusos relativos aos níveis de bolha do dispositivo foram
ajustados para que ficassem nivelados em relação ao plano horizontal. Desse modo
o participante não ficou com a cabeça inclinada nem para frente, nem para trás e
nem para os lados. Na sequência os parafusos do nível de bolha foram apertados
dando estabilidade ao conjunto.
Para o ajuste do dispositivo estando o participante em pé foi necessário uso de
uma escada para que os examinadores pudessem visualizar adequadamente as
bolhas dos níveis.
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O dispositivo com nível de bolha apresenta um orifício no qual se deve
posicionar o pino incisal para que a montagem obtida com ele seja fixada no
articulador. Foi realizada uma marcação no pino incisal 2,5 cm abaixo do marco zero
para que o dispositivo fosse posicionado abaixo dessa marca, padronizando-se
assim a distância entre os ramos superiores e inferiores do articulador. Na sequência
a plaqueta de montagem do ramo inferior foi substituída pelo acessório telescópio
(suporte do garfo de mordida) para que o garfo de mordida não sofresse deflexão
durante a colocação do gesso no articulador.
Posicionou-se o modelo de gesso superior, com retenções e previamente
hidratado, sobre o registro do garfo. Uma porção de gesso para articuladores tipo 3
Elite Arti (ZHERMACK) foi colocada em cima do modelo.
Aguardou-se até que o gesso solidificasse e o dispositivo com nível de bolha
foi cuidadosamente retirado.

Figura 15 – Tomada do dispositivo com o participante em pé.
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Figura 16 – Examinador
usando
a
escada
para
observar as bolhas dos níveis.

Após a montagem dos 90 (noventa) modelos superiores no articulador semiajustável (30 modelos obtidos a partir do arco facial, 30 obtidos a partir do dispositivo
com nivel de bolha estando o participante sentado, 30 obtidos a partir do dispositivo
com nivel de bolha estando o participante em pé), os mesmos foram montados no
bloco metálico referencial e mensurados na plataforma de Erickson, equipamento
para aferição composto de uma mesa equipada com paquímetro digital em 90°, nos
seguintes pontos:
a) ápice da cúspide mésio-vestibular do dente 16 – MD;
b) ápice da cúspide mésio-vestibular do dente 26 – ME;
c) ponto do ângulo mésio-incisal do dente 11, próximo a linha média dentária – LM;
d) cúspide do canino direito – CD;
e) cúspide do canino esquerdo – CE.
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Todos esses pontos foram mensurados nos três planos: vertical (V), horizontal
(H) e transversal (T), como demonstrados nas figuras a seguir.

Figura 17 – Modelo posicionado na mesa de Erickson para a realização das
medidas no plano vertical (V).

Figura 18 – Modelo posicionado na mesa de Erickson para a realização das
medidas no plano horizontal (H).
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Figura 19 – Modelo posicionado na mesa de Erickson para a realização das
medidas no plano transversal (T).

Todos os valores obtidos foram analisados estatísticamente através do índice
de precisão antropométrica conhecido como Erro Técnico da Medida, que é um
índice de precisão e representa a dimensão do controle de qualidade da medida. O
ETM permite ao pesquisador avaliar o grau de precisão ao executar e repetir
medidas e comparar suas medidas a de outros examinadores (PERINI ET AL, 2005).
Outra analise feita a partir dos resultados obtidos foi o Coeficiente de Variação,
que representa o desvio padrão expresso em porcentagem da média. O coeficiente
de variação permite comparações entre variáveis de naturezas distintas e fornece
uma idéia de precisão dos dados (GARCIA, 1989).
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4. RESULTADOS

Os valores aferidos na mesa de Erickson para cada um dos modelos
montados no articulador semi-ajustável foram obtidos em mm (milímetros) e são
apresentados na Tabela 1.

43

Tabela 1 – Valores obtidos em mm na aferição da mesa de Erickson

VAR
LM-H

LM-T

LM-V

CD-H

CD-T

CD-V

CE-H

CE-T

CE-V
MD-H

MD-T

MD-V

ME-H

ME-T

ME-V

Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV
Méd
DP
CV

Método 1
C
M
MG
67,62 69,92 72,34
8,60 6,37 10,93
12,72 9,11 15,10
45,40 46,53 46,75
3,46 3,59 3,69
7,63 7,71 7,89
62,93 63,17 63,20
6,69 5,01 7,81
10,63 7,93 12,36
56,46 60,61 63,73
9,34 5,60 9,67
16,54 9,24 15,18
62,25 63,71 63,50
3,26 2,69 4,04
5,24 4,23 6,37
61,44 62,02 61,70
7,14 5,26 8,01
11,62 8,48 12,98
58,61 61,91 64,63
8,81 5,61 10,67
15,03 9,06 16,50
27,87 28,97 28,88
4,07 3,74 4,54
14,62 12,89 15,73
62,32 63,07 63,00
7,04 4,25 7,90
11,30 6,75 12,54
40,61 40,70 42,99
9,85 4,95 10,13
24,26 12,17 23,55
70,67 72,11 71,45
3,03 2,59 5,86
4,29 3,59 8,20
57,44 58,84 58,19
8,16 5,37 7,84
14,20 9,13 13,46
40,36 42,48 45,59
7,66 4,84 9,81
18,98 11,40 21,53
17,84 19,24 18,62
3,48 3,89 4,91
19,51 20,20 26,37
58,50 60,05 60,05
7,61 3,58 8,06
13,01 5,96 13,42

Método 2
C
M
MG
60,14 59,53 61,43
3,75 1,03 2,67
6,24 1,73 4,35
42,79 44,04 41,85
1,27 2,45 2,17
2,98 5,57 5,17
60,09 58,76 57,63
2,29 1,68 2,52
3,81 2,86 4,38
50,62 49,29 52,19
4,00 2,20 3,50
7,91 4,45 6,70
59,75 60,57 58,97
1,25 2,05 2,03
2,09 3,38 3,44
60,78 58,97 58,12
3,51 2,20 3,63
5,78 3,73 6,24
52,37 52,31 53,26
3,86 1,60 2,57
7,37 3,05 4,82
25,29 26,08 24,08
1,89 2,38 2,90
7,47 9,14 12,03
60,25 58,86 57,58
2,57 1,90 3,90
4,27 3,23 6,78
30,45 28,78 32,23
4,01 3,02 3,85
13,16 10,50 11,93
67,80 67,86 67,22
1,41 1,99 2,83
2,08 2,93 4,21
60,19 58,07 57,69
3,74 3,16 4,52
6,22 5,44 7,83
33,00 33,29 33,79
4,71 2,35 2,88
14,27 7,06 8,52
15,36 15,28 14,51
2,05 2,22 2,53
13,36 14,50 17,47
60,08 57,51 56,60
3,15 2,95 5,13
5,24 5,13 9,07

Método 3
C
M
MG
58,80 59,80 62,09
2,56 1,96 1,78
4,35 3,28 2,87
43,70 43,55 42,14
1,13 2,28 2,29
2,59 5,24 5,42
57,70 57,28 57,73
2,64 2,81 2,83
4,57 4,90 4,89
49,47 50,23 54,12
2,96 1,83 4,27
5,98 3,64 7,90
60,61 60,29 59,48
1,35 2,74 2,52
2,23 4,54 4,24
57,47 57,18 57,78
3,50 4,30 4,50
6,10 7,53 7,79
50,60 52,00 54,00
2,56 3,58 1,61
5,07 6,89 2,98
26,03 25,65 24,95
1,87 2,68 3,17
7,18 10,43 12,72
57,98 57,59 57,71
4,28 3,64 4,17
7,38 6,32 7,22
29,55 30,27 33,45
2,98 1,81 3,03
10,07 5,99 9,05
68,97 68,17 67,89
2,09 3,72 2,88
3,03 5,45 4,24
56,16 56,18 56,97
4,11 5,69 5,98
7,31 10,12 10,50
31,25 32,97 34,46
2,69 4,59 2,25
8,60 13,92 6,54
16,44 15,66 15,25
1,80 3,35 3,45
10,97 21,39 22,62
56,31 56,32 56,46
5,62 5,26 5,95
9,97 9,33 10,54
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Avaliando-se a Tabela 1, pode-se ver que os valores absolutos obtidos com os
dispositivos com nível de bolha são mais homogêneos do que aqueles obtidos
através do arco facial.
Esses valores foram utilizados no calculo do erro técnico da medida (TEM)
absoluto (em mm) e relativo (em porcentagem) interavaliador, que representa a
variação das medidas feitas por diferentes examinadores em um mesmo grupo de
participantes e do coeficiente de variação interexaminador (CV) e podem ser
verificados na Tabela 2.
Quanto menor for o ETM apresentado, maior é a precisão do avaliador ao
realizar o método.
Para uma melhor visualização dos dados, compactamos a Tabela 2 em seus
valores médios e desvios padrão. As Tabelas 2 e 3 podem ser observadas a seguir.
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Tabela 2 – Erro técnico da medida (ETM) absoluto e relativo e coeficiente de
variação interexaminador (CV inter), por método e variável.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Variável

ETM (mm)

CD-H
CD-T
CD-V
CE-H
CE-T
CE-V
LM-H
LM-T
LM-V
MD-H
MD-T
MD-V
ME-H
ME-T
ME-V
CD-H
CD-T
CD-V
CE-H
CE-T
CE-V
LM-H
LM-T
LM-V
MD-H
MD-T
MD-V
ME-H
ME-T
ME-V
CD-H
CD-T
CD-V
CE-H
CE-T
CE-V
LM-H
LM-T
LM-V
MD-H
MD-T
MD-V
ME-H
ME-T
ME-V

6,07
2,66
4,38
6
2,7
4,16
5,13
3,01
4,41
6,18
3
4,54
5,17
2,94
4,28
2,5
1,99
2,25
1,87
2,26
2,26
2,06
2,16
1,97
2,68
1,94
2,59
2,14
1,84
3,13
3,44
2,21
2,39
2,51
2,35
2,16
2,25
1,99
1,82
2,83
2,86
3,54
2,92
2,65
3,17

ETM Relativo
(%)
10,07
4,21
7,1
9,72
9,45
6,62
7,33
6,51
6,99
14,92
4,2
7,81
12,08
15,86
7,19
4,92
3,32
3,8
3,56
8,98
3,83
3,41
5,03
3,35
8,8
2,86
4,41
6,41
12,26
5,39
6,7
3,67
4,17
4,82
9,19
3,73
3,73
4,62
3,17
9,09
4,19
6,28
8,87
16,78
5,62

CV Inter (%)
8,09
3,95
5,83
7,62
8,71
5,45
5,86
5,71
5,77
11,7
3,84
6,46
9,44
14,32
6,15
3,77
2,86
3,52
2,77
8,17
3,54
2,59
4,48
3,12
6,91
2,36
4,1
5,23
9,98
4,73
5,5
3,26
3,74
4,52
7,97
3,41
3,44
4,03
2,78
7,85
3,36
5,62
7,94
15,29
5,26
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Tabela 3 – Valores médios para ETM absoluto e relativo e coeficiente de variação
interexaminador.
Método
1
2
3

TEM (mm)
Média
DP
4,3
1,2
2,2
0,4
2,6
0,5

TEM Relativo (%)
Média
DP
8,7
3,4
5,4
2,7
6,3
3,6

CV Inter (%)
Média
DP
7,3
2,8
4,5
2,2
5,6
3,2

Os dados obtidos nessa análise demonstram que o novo dispositivo com nível
de bolha apresenta um valor menor nas medidas quando essas são repetidas em
comparação com o método 1, arco facial, demonstrando que a precisão do avaliador
ao realizar os métodos 2 e 3 é maior do que ao realizar o método 1.

No teste ANOVA, demonstrado na figura 20 pode-se avaliar as significâncias
estatísticas desse resultado.

Figura 20 – Teste ANOVA para valores do ETM absoluto de acordo com o
método.

Na figura 20, representativa do teste ANOVA para a média dos ETM absolutos
dos métodos é certo afirmar que o método 1 foi significantemente menos
reprodutível do que os métodos 2 e 3, e que não houve diferença estatística entre os
métodos 2 e 3.
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17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5

1

2

3

Método

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Figura 21 – Teste ANOVA para os valores do ETM relativo de acordo com o
método.

Na figura 21, representativa do teste ANOVA para as médias dos valores do
ETM relativo observamos uma diferença estatística significante entre os métodos 1 e
2, mas houve certa concordância entre os métodos 1 e 3.
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CV Inter (%)

15

10

5

0

1

2
Método

3

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Figura 22 – Teste ANOVA para os valores do CV interexaminador de acordo
com o método.

Na figura 22, representativa do teste ANOVA para os valores do Coeficiente
de Variação interexaminador conseguimos comprovar que o método 1 foi
significantemente menos reprodutível do que os métodos 2 e 3, e que não houve
diferença estatística entre os métodos 2 e 3.

49

50

5. DISCUSSÃO

A medicina como um todo evoluiu substancialmente nas últimas décadas.
Síndromes que eram consideradas mortais, hoje apresentam uma sobrevida
satisfatória. Pacientes com a qualidade de vida reduzida e limitações de convivência,
hoje participam de atividades normais e anseiam por tratamentos variados. Um
exemplo é a síndrome de Treacher Collins ou disostose mandibulo facial. Os
pacientes acometidos por essa síndrome buscam realizar tratamentos ortodônticos,
ortopédicos e funcionais para melhorar a estética, fonética e capacidade de se
alimentar. Nessa síndrome os pacientes não raramente têm comprometimento dos
pavilhões auditivos de um ou ambos os lados, frequentemente combinados com
surdez parcial ou total.
Para

pacientes

com

situações

semelhantes

se

faz

necessário

o

desenvolvimento de dispositivos que permitam a montagem de modelos maxilares
em articulador de uma forma alternativa ao arco facial para planejamento de
cirurgias ortognáticas ou reabilitações orais extensas, visto que o arco facial
necessita dos pavilhões auditivos.
Os resultados demostrados nessa pesquisa puderam comprovar uma
facilidade maior em se reproduzir as coordenadas dos modelos maxilares montados
em articulador semiajustável através do uso do dispositivo proposto quando
comparados aos montados com arco facial.
O dispositivo desenvolvido para essa pesquisa ainda não pode ser descrito
como mais eficaz que o arco facial no que diz respeito á posição do modelo maxilar
no articulador e sua relação com a base do crânio, concordando assim com Mayrink
et al (2011) que também testaram um novo dispositivo proposto por Wolford e
Galiano em 2007 e concluíram que o mesmo necessitava de mais testes para
determinar sua eficiência. Na ocasião os pesquisadores encontraram certas
dificuldades no dispositivo com relação à localização de certos pontos anatômicos.
No presente estudo, o dispositivo proposto retirou a necessidade da
marcação de pontos anatômicos e se mostrou de fácil manuseio e operação.
A dificuldade na reprodução das medidas realizadas com arco facial é
comprovada por outros autores como Palik, Nelson e White (1985) que concluíram
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em seu estudo que a repetição nas medidas aferidas pelo arco facial não é
estatisticamente reprodutível, concordando com o presente estudo.
Bowley et al (1992) testaram a reprodutibilidade do arco facial e também
observaram erros inerentes do método, quando o instrumento é posicionado no
paciente ou no articulador, bem como variações entre as montagens com relação ao
terceiro ponto de referência e á adaptação do instrumento no articulador.
Zizelmann et al (2012) demonstraram que o arco facial apresenta erros
inerentes do método, mas que não são significantes, porém são significantes os
erros decorrentes da variação do plano oclusal apresentada pelos modelos
montados através do arco facial comparados à do paciente através de tomografia
computadorizada.
Choi et al (1999) também demonstraram erros na montagem de modelos
através do arco facial. Segundo os autores o componente de ajuste do terceiro ponto
de referência é uma variável não controlada, e concluem que essa variação pode ser
inerente do método ou do operador mas que esse problema pode conduzir a desvios
no plano sagital e conseqüentemente variações no plano oclusal.
Sharifi et al (2008) observaram a precisão nas montagens de modelo prévias
a cirurgia ortognática e puderam observar que a maior incidência de erros se dá na
maxila, possivelmente devido as variações observadas no plano oclusal. Essas
variações provavelmente se devem ao fato da haste superior do articulador, que é
paralela ao plano horizontal representar o plano de Frankfut, plano esse que não
raramente não é paralelo ao solo nos pacientes. Segundo os autores, o ângulo
formado entre o plano oclusal do paciente e o plano de Frankfurt deve ser o mesmo
formado entre o plano oclusal do modelo maxilar e a haste do articulador.
Ellis, Tharanon e Gambrell (1992), demonstraram que os modelos montados
com arco facial não reproduziam o ângulo formado entre o plano oclusal da maxila
na radiografia cefalométrica.
Sabendo que o plano de Frankfurt não é uma horizontal verdadeira para todos
os pacientes, esse novo dispositivo aprimora as montagens, utilizando como
referência o plano horizontal, assim como as hastes do articulador.
As alterações produzidas pelas variações no plano oclusal dos modelos
montados em articulador são importantes para planejamento ortodôntico, cirúrgico e
reabilitador. Através da presente pesquisa demonstrou-se que os modelos montados
com o arco facial são mais passiveis de erros durante repetições de medidas. Para
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que a odontologia moderna se atualize e seja devidamente valorizada, é primordial a
busca de uma alternativa que apresente maior eficácia na reprodução da posição
espacial do plano oclusal a fim de mantermos a angulação encontrada no esqueleto
do paciente e comprovada pelas radiografias cefalométricas.
Parece certo afirmar que, ao contrário da reprodução do plano oclusal tendo
como referência o plano de Frankfurt, a reprodução do plano oclusal tendo como
referência a posição natural da cabeça e o plano horizontal é mais confiável.
Chow et al (1985) observaram que a angulação entre o plano de Frankfurt e o
plano horizontal pode variar de +11° até -2° tendo os pesquisdores concluído que
utilizar o plano de Frankfurt como referências pode aumentar a chance de erro no
planejamento.
Ferrario e seus colaboradores em 1993 avaliaram a morfologia craniofacial
através de fotografias e também puderam concluir que no plano frontal o plano
bipupilar e o plano oclusal são praticamente paralelos ao plano horizontal e que no
plano lateral, o plano de Frankfurt apresenta uma angulação com relação ao plano
horizontal maior quando o participante estava em pé.
Petricevic et al (2006) concluíram que quando o paciente é posicionado com a
cabeça em posição natural, o plano oclusal é praticamente pararelo ao plano
horizontal, ao contrário do plano de Camper ou de Frankfurt que apresentam
angulações significantes com relação ao plano oclusal.
A posição natural da cabeça de um indivíduo é uma medida antropométrica,
reprodutível e amplamente utilizada tanto em pesquisa quanto em exames
tradicionais.
Segundo Chiu and Clark (1991), ela é facilmente reproduzida com ou sem o
uso do espelho. No estudo, os pesquisadores tambem observaram uma grande
variação entre o plano de Frankfurt e o plano oclusal dos participantes.
Khan et al (2012) desenvolveram um nível de bolha com a finalidade de
reproduzir a posição natural da cabeça comparando com a técnica do espelho e
puderam concluir que o método com nível de bolha facilitou a reprodução da posição
natural de cabeça.
No presente estudo, o dispositivo apresentado se mostrou muito eficaz na
reprodução da posição natural da cabeça do participante, mas na metodologia
utilizada ainda foi proposto o uso do espelho para a determinação da posição da
cabeça.
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Os resultados apresentados também demostraram uma similaridade entre os
métodos com o dispositivo estando o paciente sentado e em pé. A técnica de tomada
do dispositivo com paciente sentado apresenta maior facilidade na execução,
devendo ser preconizada.
Observando na literatura estudos comparativos de dispositivos protéticos
confeccionados com e sem arco facial que apresentam os mesmos resultados
estéticos e funcionais, o uso do plano horizontal como referência para a
transferência do plano oclusal para o articulador deve ser mais prática e fiel,
aumentando o uso de tais dispositivos na clínica odontológica diária e melhorando
assim a qualidade técnica da odontologia clínica como um todo.
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6. CONCLUSÃO

Através do presente estudo, pode-se concluir que:

1) O arco facial apresenta erros inerentes do método e uma variação de
medidas entre os examinadores, maior do que o novo dispositivo
apresentado;
2) O dispositivo, desenvolvido para essa pesquisa, apresentou uma precisão
maior na repetição de medidas quando comparado ao arco facial;
3) As tomadas realizadas com o dispositivo com nível de bolha estando o
paciente sentado se mostraram semelhantes aos valores obtidos com o
dispositivo com nível de bolha estando o paciente em pé.
4) O dispositivo apresenta uma dificuldade maior para os examinadores
realizarem sua tomada quando o paciente está em pé, por isso, a
utilização mais indicada é do dispositivo com o paciente sentado;
5) O dispositivo com nível de bolha foi considerado muito mais confortável
para o participante quando comparado ao arco facial e os examinadores
relataram maior facilidade na execução da técnica também em
comparação com arco facial.
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