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MARCHIORI, G. E. Avaliação dentoesquelética e tegumentar da retração 
anterior em duas fases. 2012. Dissertação (Mestrado em Ortodontia), 
Faculdade da Saúde, Pós Graduação em Odontologia, área de concentração 
ortodontia, São Bernardo do Campo, 2012. 
   

RESUMO 

O objetivo do presente estudo consistiu em avaliar as alterações 

dentoesqueléticas e tegumentares promovidas pelo tratamento ortodôntico fixo 

com a retração anterior em duas fases, por meio de telerradiografias em norma 

lateral. Foram selecionados 14 pacientes com idade média de 14,6 anos que 

necessitavam de extrações dos quatro primeiros pré-molares, todos apresentando 

má oclusão de Classe I. A retração anterior foi realizada inicialmente pela retração 

dos caninos (previamente à colagem dos incisivos) e subsequentemente, pelos 

incisivos. Doze pacientes não utilizaram qualquer dispositivo para ancoragem e 

dois pacientes utilizaram como ancoragem o Arco Extra-Bucal (AEB) de uso 

noturno. Foram avaliadas as telerradiografias em norma lateral ao início, final da 

retração dos caninos e final de tratamento ortodôntico fixo. As telerradiografias 

foram escaneadas e mensuradas por meio do programa Radiocef® 

(RadiomemoryR- Belo Horizonte, Brasil). Os dados foram submetidos à Análise de 

Variância e teste de Tukey (p<0,05). Os resultados demonstraram poucas 

alterações esqueléticas, exceto por uma retrusão suave do ponto A e aumento do 

comprimento mandibular, da altura facial ântero-inferior e total e rotação suave 

anti-horária mandibular devido ao crescimento craniofacial. Após a retração dos 

caninos, houve uma inclinação para lingual e retrusão dos incisivos superiores e 

inferiores, que permaneceram estáveis para os incisivos superiores no período 

final de tratamento. Já os incisivos inferiores neste mesmo período, retruíram mais 

com uma inclinação semelhante àquela inicial. Além disso, não houve perda de 

ancoragem de forma estatisticamente significante. Estas alterações dentárias 

refletiram em retrusão dos lábios superior e inferior após a retração dos caninos, 

sendo que o lábio inferior continuou a retrair no período final de tratamento.  

Conclui-se que o tratamento com a retração em duas fases não representou perda 

de ancoragem estatisticamente significante, além de diminuir a convexidade facial.  

Palavras chave: Extração dentária. Retração duas fases. Telerradiografia. 

Ortodontia.
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MARCHIORI, G. E. Dentoskeletal and tegumentary assessment of the two- 
step retraction anterior. 2012. Dissertation (Master of Science in 
Orthodontics), Faculty of Health, Course of Dentistry, São Paulo Methodist 
University, São Bernardo do Campo, 2012. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study consisted of evaluating dental, skeletal and tegumentary 

changes promoted by fixed orthodontic treatment with two-step retraction anterior, 

by means of lateral cephalograms. To this end, we selected 14 patients who 

required extraction of four premolars, all with Class I malocclusion. The anterior 

retraction was performed by the retraction of canine (prior to incisors bonding) and 

of incisors. Twelve patients did not use any device for anchoring. Lateral 

cephalograms were examined at the beginning and end of canine retraction and by 

the end of the fixed orthodontic treatment. Cephalograms were scanned to obtain 

cephalometric measurements using the software Radiocef® (RadiomemoryR- Belo 

Horizonte, Brazil). Data were submitted to analysis of variance and Tukey’s test 

(p<0.05). Results indicated few skeletal changes, except for a slight retraction of 

the point A, and increase in mandibular length, in lower-anterior and total facial 

height, and slight mandibularcounterclockwiserotation due to the craniofacial 

growth. After canine retraction, there was a lingual inclination and retrusion of 

upper and lower incisors, which remained stable to the upper incisors at the end of 

the treatment. In the same period,the lower incisors retruded with a slope similar to 

the initial. Besides that, no significant loss of anchoring was detected. These dental 

changes resulted in retrusion of upper and lower lips after canine retraction, and 

the lower lip continued to retract by the end of the treatment. In conclusion, the 

treatment using two-step retraction anterior did not lead to a significant loss of 

anchoring, and reduced the facial convexity.  

Key words: Tooth Extraction. Two-step retraction. Cephalogram. orthodontics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Edward Hartley Angle, um dos fundadores e primeiro presidente da 

Sociedade Americana de Ortodontistas, formado em 1878, dedicou-se 

intensamente à movimentação dentária e preconizou uma filosofia não-

extracionista, conduzindo seus tratamentos de forma expansionista6. Angle 

acreditava que uma oclusão normal e funcional só seria possível com todos os 

dentes presentes na cavidade bucal. Um de seus alunos, Charles Tweed, 

inicialmente com uma prática fiel aos preceitos não-extracionistas de Angle 

observou que os resultados obtidos apresentavam-se relativamente instáveis. 

Diante disso, Tweed adotou a extração de pré-molares para o tratamento 

ortodôntico de alguns pacientes. Em 1940, ele apresentou 100 casos clínicos 

tratados com extração dentária num encontro da Angle Society, em Chicago, 

finalizados com alto grau de excelência25. 

Vários outros profissionais corroborando as idéias de Tweed passaram a 

realizar extrações em seus tratamentos ortodônticos. Com o advento da 

cefalometria a partir da década de 50, Tweed passou a se basear no triângulo 

de Tweed (FMA, FMIA, IMPA) para o diagnóstico ortodôntico, e a partir daí 

indicar ou não a necessidade de extrações14. 

Estas extrações podem ser apenas de dois pré-molares superiores, ou 

de dois pré-molares superiores e inferiores (quatro no total), sempre 

observando as características da má oclusão21. A realização de extrações 

somente no arco dentário superior é indicada para correção da má oclusão de 

Classe II, acompanhada de apinhamento e/ou protrusão dentoalveolar superior, 

associada a um apinhamento suave a moderado no arco dentário inferior. A 

extração de quatro pré-molares é indicada quando se tem um apinhamento 

dentário severo (superior e inferior) ou uma biprotrusão dentária em pacientes 

apresentando preferencialmente, má oclusão de Classe I.  

Durante o tratamento ortodôntico com extrações de pré-molares, a fase 

de retração anterior representa uma importante etapa. A retração convencional 
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consiste em se fazer a retração de todo bloco anterior (caninos e incisivos), na 

qual o ortodontista precisa manter ou alcançar relevantes objetivos ortodônticos 

como a relação de Classe I de caninos e molares, correção da sobremordida e 

coincidência entre as linhas médias. É necessária uma ótima administração da 

unidade de ancoragem31, já que neste tipo de retração, serão seis dentes 

anteriores (caninos e incisivos) em retração, tendo como ancoragem quatro 

dentes posteriores (primeiros molares e segundos pré-molares). 

Segundo Viazis44, deve-se considerar o número de raízes a serem 

movimentadas tanto na unidade a ser retraída como naquela de ancoragem. 

Caso a unidade posterior seja composta do primeiro molar (três raízes) e 

segundo pré-molar (uma raiz) e a unidade anterior pelo canino (uma raiz 

volumosa) e incisivos (duas raízes) teremos um total de quatro raízes 

posteriores contra três anteriores. Isto custará à movimentação de ambas as 

unidades para o espaço da extração, resultando assim em perda de 

ancoragem. Quando a retração em duas fases é realizada, somente o canino 

(uma raiz) será retraído em relação à unidade de ancoragem composta pelo 

primeiro molar e segundo pré-molar (num total de quatro raízes posteriores). 

Assim, provavelmente o canino (uma raiz) irá movimentar-se posteriormente 

quase sem perda de ancoragem (primeira fase da retração) e posteriormente, 

teremos o primeiro molar, segundo pré-molar e canino (cinco raízes) contra 

incisivos lateral e central (duas raízes). Desta forma, vários autores1,44 

defendem que a retração em duas fases promoveria uma menor perda de 

ancoragem, devido à presença de um maior número de raízes na ancoragem 

posterior. Contudo, outros autores20,39 afirmam que a perda de ancoragem 

seria semelhante àquela ocorrida na retração em uma fase, visto que haverá 

dois momentos de retração anterior e então, de perda de ancoragem.  

Todavia, há somente um estudo na literatura realizado por Heo, Naham, 

Baek20, que compararam a quantidade de perda de ancoragem na retração dos 

dentes anteriores realizada em massa (canino a canino, em uma só fase) e em 

duas etapas (primeiro canino depois os incisivos). Os autores concluíram que 

não houve diferenças estatisticamente significantes na quantidade de perda de 
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ancoragem dos molares superiores e de retração dos dentes anteriores 

superiores quando da retração em massa ou em duas fases.20    

Em decorrência da escassez de estudos avaliando a perda de 

ancoragem e a retração dos dentes anteriores realizada em duas fases, o 

objetivo deste estudo consistiu em avaliar, por meio das telerradiografias em 

norma lateral, as alterações dentoesqueléticas e tegumentares promovidas 

pelo tratamento ortodôntico fixo realizado por meio da extração de primeiros 

pré-molares e retração anterior em duas fases. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

Com a finalidade de apresentar a revisão da literatura de maneira 

didática, permitindo uma visualização mais clara e objetiva dos temas 

estudados, esta foi distribuída cronologicamente, da seguinte forma: 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

 

Edward Hartley Angle (1855-1930) nasceu na cidade de Herrick, no 

estado da Pennsylvania. Formado em 1878, Angle dedicou-se intensamente, 

ao estudo da movimentação dentária. Ele acreditava que a Ortodontia deveria 

ser transformada em especialidade e deveria ser ensinada em escolas 

específicas. Criou uma classificação para as maloclusões baseada no 

posicionamento mésio-distal dos primeiros molares superiores e inferiores. Em 

1900, foi fundada em Saint Louis, EUA, a escola Angle de Ortodontia, de onde 

saíram grandes nomes da Ortodontia contemporânea, como Tweed, Begg, 

Steiner25.  

Angle seguia uma filosofia de caráter preservacionista, acreditando que 

o melhor equilíbrio, a melhor harmonia, as melhores proporções na boca nas 

suas múltiplas relações requereriam a presença de todos os dentes e que cada 

dente ocupasse a sua posição normal. Angle dessa maneira conduzia seus 

tratamentos e ensinamentos apoiado numa técnica expansionista. Alguns de 

seus alunos aprenderam e continuaram praticando a filosofia expansionista 

preconizada pelo seu professor, outros não. Um de seus alunos, Tweed, 

inicialmente com uma prática clinica fiel aos preceitos não extracionistas, 

observou que os resultados obtidos estavam deixando muito a desejar, sendo 

que o número de recidivas no pós tratamento era muito alto, então após alguns 

anos, decidiu começar a tratar alguns de seus pacientes desprendendo-se 

completamente do compromisso de manter todos os dentes na boca. Em 1936, 

Tweed publicou seu primeiro artigo sobre extrações de dentes com finalidade 

ortodôntica, foi considerado um traidor pelos demais discípulos de Angle, 



7 
 

 
 

sendo severamente criticado39. Como resposta intensificou ainda mais suas 

pesquisas. Em 1940, ele apresentou 100 casos clínicos num encontro da Angle 

Society, Chicago. Apesar dos tratamentos com extrações dentais terem 

alcançado alto grau de excelência, a platéia silenciou, pois Tweed havia violado 

o princípio sagrado de Angle, somente Robert H. W. Strang teve a coragem de 

cumprimentá-lo. Mais tarde Tweed ensinaria sua técnica a Strang, que a 

praticou e ensinou-a e publicou em seu livro texto, “Textbook of Orthodontic”. 

Iniciou-se uma verdadeira peregrinação de ortodontistas a Tucson (Arizona) 

para fazerem curso de ortodontia ministrado por Tweed e seus assistentes. 

Assim, o aparelho Edgewise tornou-se universalmente conhecido. 6,7,25  

Case também discordava de Angle no que dizia respeito à filosofia de 

tratamento em relação às extrações dentárias, pois ele acreditava que os 

pacientes não poderiam ser tratados sob um modelo único e que, em 

determinados casos, as extrações deveriam ser consideradas. 

 

2.2 ALTERAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS APÓS EXTRAÇÕES DE 

QUATRO PRIMEIROS PRÉ-MOLARES 

 

 TWEED42,43, em 1936, passou a indicar extrações dos primeiros pré-

molares superiores e inferiores, objetivando um melhor posicionamento dos 

dentes.Para que essa nova mecanoterapia fosse aplicada mudanças foram 

instituídas pelo próprio Tweed, que desenvolveu o preparo de ancoragem, 

modificando a filosofia e a mecânica vigente até então. 

GOTLIEB; NELSON; VOGELS17, em 1995, realizaram um levantamento 

por meio de questionários aplicados a ortodontistas quanto ao protocolo de 

extrações dentais mais empregados, constatou-se que houve uma diminuição 

da indicação da extração de quatro pré-molares (de 74,7%, em 1986 para 

42,9%, em 1990) e que o segundo protocolo de extrações mais utilizado foi a 

extração de dois pré-molares superiores com 20,2% do total de indicações. 

BISHARA; CUMMINS; ZAHER8,em 1997, avaliaram as mudanças 

durante o tratamento e pós tratamento de pacientes com má oclusão de Classe 
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II divisão 1, tratados com extração de quatro primeiros pré-molares e sem 

extração. A amostra foi dividida em dois grupos: um tratado com extração de 

quatro primeiros pré-molares, com 45 pacientes (21 masculinos e 24 

femininos), e outro grupo tratado sem extração, com 46 pacientes (20 

masculinos e 26 femininos), todos leucodermas. A seleção da amostra seguiu 

alguns critérios: todos pacientes Classe II divisão 1, uso de aparelho Edgewise 

e indicação de AEB, sem anomalias, assimetrias e ausências de dentes.Foram 

tomados registros antes, final do tratamento e um  outro após 2 anos do 

término e todos pacientes terminados em Classe I de molar e canino. As 

telerradiografias foram obtidas no mesmo centro de radiologia e com os lábios 

em repouso, foram identificados 18 pontos do tecido duro e 6 pontos no tecido 

mole, por um único avaliador e verificado quanto à precisão de localização por 

outro avaliador. Foram realizadas 26 medidas, ântero-posterior, vertical do 

tecido ósseo, dentais, lineares e angulares. A análise de variância teste t de 

student foi utilizada para comparar as alterações. Durante o tratamento houve 

uma maior diminuição da convexidade facial esquelética (NA-Pog) e uma 

aumento da proeminência do mento (Pog–NB) no grupo de extração 

comparado ao grupo sem extração, o lábio superior e inferior recuaram em 

relação ao nariz e mento no grupo de extrações, o ângulo interincisivo tornou –

se mais obtuso no grupo de extração devido a retração dos incisivos superiores 

e inferiores o que explica também a retrusão labial. Chegaram à conclusão que 

a decisão de se realizar a extração ou não no tratamento deve seguir critérios 

de diagnósticos e não tem efeito sobre o perfil facial. 

BISHARA; JAKOBSEN9, em 1997, avaliaram as mudanças do perfil em 

indivíduos com Classe II 1a divisão tratados com extração de quatro primeiros 

pré-molares e sem extração. A amostra foi constituída de 44 pacientes (21 

masculino e 23 feminino) com extração de quatro primeiros pré-molares, 47 (20 

masculino e 27 feminino) sem extração e 20 pacientes normais não tratados 

(10 masculinos e 10 femininos). A documentação ortodôntica foi realizada 

antes e após do tratamento e uma terceira fase após dois anos do término do 

tratamento. Foram realizadas fotos de perfil nas três fases. As fotografias foram 

avaliadas por 39 leigos aleatoriamente. Os resultados indicaram que antes do 

tratamento os leigos perceberam o perfil dos pacientes normais mais favorável 
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que os pacientes tratados, imediatamente após o tratamento, os avaliadores 

perceberam as mudanças no perfil do grupo de extração mais favorável do que 

aqueles no grupo sem extração e normal, no final do período de observação 

(cerca de dois anos pós-tratamento) os avaliadores todos os grupos foram 

percebidos mais favoráveis do que a observação inicial e também perceberam 

um perfil mais favorável no sexo feminino do que nos pacientes do sexo 

masculino. Concluíram que o tratamento ortodôntico pode ter um efeito 

favorável sobre o perfil do grupo de extração. 

KOCADERELI27, em 2002, comparou o efeito do tratamento ortodôntico 

com e sem extração de pré-molares sobre o perfil facial. A amostra constou de 

80 pacientes com má oclusão de Classe I divididos em dois grupos: grupo 1 40 

pacientes sem extração (24 mulheres e 16 homens) com idade média de 12,31 

anos e o grupo 2 40 pacientes tratados com extração de 4 primeiros pré-

molares (23 masculino e 17 feminino) com idade média de 12,82 anos. No 

grupo sem extrações o apinhamento foi de 3,18mm na maxila e na mandíbula 

de 3,15mm e no grupo de extrações foi de 7,20 na maxila e de 5,35 na 

mandíbula. A decisão de se extrair foi dada pelo apinhamento e posição dos 

incisivos na mandíbula. Os dados foram obtidos de telerradiografias antes e 

pós-tratamento traçados pela mesma pessoa. Como resultados tiveram as 

mudanças dos incisivos superiores e inferiores, no grupo com extração eles se 

apresentaram mais retroinclinados. As mudanças em Ângulo H, ângulo sulco 

mento labial superior e sulco inferior não foram estatisticamente significantes. 

Conclui-se que após o tratamento com extrações de 4 primeiros pré-molares a 

estética do perfil facial são melhoradas.  

BASCIFTICI et al.5, em 2004, avaliaram as mudanças nas medidas dos 

tecidos moles de pacientes ortodônticos com má oclusão de Classe I, tratados 

com extrações de quatro primeiros pré-molares, conforme determinado pela 

análise de Holdaway. O estudo constou de 58 pacientes (26 masculino e 32 

feminino) tratados com a extração de quatro primeiros pré-molares. Foram 

obtidas telerradiografias iniciais (T1) e após tratamento (T2). A faixa etária dos 

pacientes no início do tratamento foi de 11 anos 10 meses a 13 anos 10 meses 

para o feminino e 10 anos 3 meses a 13 anos 10 meses para o masculino. As 

radiografias foram medidas pelo mesmo operador. As medidas utilizadas 
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foram: linha H, ângulo do tecido mole facial, subnasal para linha H, lábio inferior 

para linha H, ângulo H, espessuras do tecido mole do queixo, convexidade do 

perfil esquelético, destaque nariz, profundidade do sulco do lábio superior, 

sulco inferior à linha H, espessura superior labial básica e medição da 

deformação do lábio superior. Os resultados foram: a diferença entre as médias 

pré e pós-tratamento do ângulo H, dos tecidos moles subnasal à linha H e 

tensão do lábio superior diminuíram, a diferença entre as médias do pré e pós-

tratamento da espessura do lábio superior e sulco inferior a linha H 

aumentaram.  

STEPHENS et al.40, em 2005, determinaram as diferenças na mudança 

do perfil de tecido mole  a longo prazo em pacientes tratados com extração de 

pré-molares e sem extração. A amostra foi composta de 40 pacientes, 

leucodermas, Classe I e II tratados pelo mesmo ortodontista, 20 pacientes 

tratados com quatro extrações de pré- molares e 20 tratados sem extração, os 

grupos tinham idades semelhantes no pós- tratamento e de longo prazo 

(intervalo médio de 15 anos). A partir de telerradiografias foram realizadas três 

medidas pós- tratamento imediato, duas medidas de protrusão dental U1-SN e 

L1-RN, e a linha H de Holdaway (permite avaliação da protrusão 

independentemente do tamanho nariz). O grupo de extração foi selecionado 

em primeiro lugar, com as três medições na faixa normal, pacientes sem 

extração foram pareados aos pacientes de extração. Três grupos de 

avaliadores receberam um questionário com instruções para comparar os 

perfis, 115 leigas, 110 leigos e 105 ortodontistas, eles foram convidados a 

indicar as suas preferências e da quantidade de diferença que percebeu entre 

os dois perfis. A quantidade de alterações foi medida por uma escala visual 

analógica, o teste t foi utilizado para comparar os grupos de extração e sem 

extração. Ortodontistas e leigos perceberam 33,9% para 39,2 % das alterações 

entre as fotografias, indicando uma mudança de pequeno a moderado 

estatisticamente significantes, quanto maior for o aumento do ângulo de 

convexidade facial total maior foi a mudança percebida pelos ortodontistas. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de extração e 

sem extração no intervalo de tempo pós-tratamento, diferenças foram 

relacionadas principalmente com a posição dos lábios, que se tornou mais 
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retruído em ambos os grupos e também um aumento na convexidade. 

Concluíram que mudanças nos incisivos pós tratamento em longo prazo não 

foram devido ao tipo de tratamento com ou sem extração, principais mudanças 

em longo prazo foram observadas nos perfis entre 15 e 30 anos resultando em 

uma retrusão dos lábios.  

HAYASAKI et al.19, em 2005, em um estudo longitudinal investigaram a 

influência do tratamento ortodôntico com extração de pré-molar e sem 

extração, em nipo-brasileiros com má oclusão de Classe I e Classe II divisão 1. 

A amostra constituiu de 59 pacientes distribuídos em 4 grupos: Grupo 1- 

pacientes Classe I tratados com extrações de 4 pré-molares. Grupo 2- 

pacientes Classe I tratados sem extrações. Grupo 3- pacientes Classe II 

tratados com 4 extrações. Grupo 4- pacientes Classe II tratados sem extração. 

Idade media de 12,14 anos tratados por um período médio de 2,49 anos. 

Concluíram que houve aumento nas alturas faciais anterior e posterior nos 

quatro grupos estudados, alterações dos ângulos FMA e SN.GoGn não foram 

significantes e AFAI houve um aumento significante para os quatros grupos. 

BRANT; SIQUEIRA10, em 2006, compararam as alterações no perfil 

tegumentar em pacientes com má oclusão de Classe II, divisão 1, tratados com 

extrações de quatro primeiros pré-molares e sem extração. A amostra contou 

de 30 pacientes do gênero feminino, dolicofaciais, dessas 15 realizaram 

extração de quatro primeiros pré-molares (idade média de 14,3 anos) e as 

outras 15 sem extração (idade média de 15,4 anos). Foram analisadas 60 

telerradiografias, tomadas em norma lateral, obtidas no início e final do 

tratamento, registrou-se em cada série, 8 medidas lineares: SN-P, SN-STs, Ls-

SIS, Ls-SNPog’, STs-Sti, Li-SII, Li-SN-Pog’, B’-SNPog’; e 5 angulares: 

SN.Go.Gn, G’,SN.Pog’, Col.SN.Ls, SN.A’.Ls e Li.B’.Pog’. Os resultados 

demonstraram uma diminuição significativa no tempo de tratamento nos casos 

tratados sem extração, em média 12 meses menor (p,0,025). Ocorreu um 

comportamento similar para as medidas SN-P, SN-Sts, Ls-SIS, um aumento 

nas medidas Col.Sn.Ls, Li.B’.Pog’ e G..SN.Pog’, assim como uma diminuição 

nas medidas Ls-SNPog’, Sts-Sti e Li-SII em os grupos, notou-se também 

diferenças siginificativas no grupo tratado com extrações, com aumento de B’-

SN-Pog’ e diminuição de Li-SNPog’. Concluíram que ambos os grupos tratados 
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com extração e sem extração apresentaram valores médios normais na 

avaliação do perfil facial ao final do tratamento, com melhora significativa na 

posição do lábio inferior, diminuição do espaço interlabial e aumento do ângulo 

do perfil facial. 

DARENDELILER; TANER12, em 2006, avaliaram os efeitos da terapia de 

extração e o uso ou não de casquete no perfil dos tecidos moles em indivíduos 

com diferentes padrões de crescimento. Um total de 41 pacientes foram 

incluídos no estudo, os pacientes foram tratados na mecânica Edgewise e 

tiveram os quatro primeiros pré-molares extraídos e o tipo de padrão de 

crescimento foi avaliado como mesiodivergente ou hiperdivergente. Chegaram 

à conclusão que evitar a extração de pré-molares com base em um efeito 

negativo sobre a face não se justifica e comparando pacientes 

mesiodivergentes e hiperdivergentes mostrou que os perfis hiperdivergentes 

são mais expostos a mudanças, por isso o uso de casquete deve ser evitado. 

ERDINC; NANDA; DANDAJENA13, em 2007, avaliaram e compararam 

as mudanças no perfil e tecidos moles em pacientes tratados com extração de 

quatro primeiros pré-molares e sem extração. Foram obtidos registros 49 

pacientes com extração de quatro primeiros pré-molares e 49 sem extração, 

em três períodos pré tratamento (T1), final do tratamento ativo (T2) e pós 

contenção (T3), selecionados de grupo tratado durante um período de 10 anos, 

para ser incluído o paciente tinha que ter registro nos três períodos de tempo. 

Os pacientes foram tratados com a técnica Edgewise e foram marcados nas 

telerradiografias 19 pontos cefalométricos. Foi realizado o erro do método. Não 

houve diferenças em longo prazo nos tecidos moles de pacientes tratados com 

extração e sem extração, as únicas medidas de tecido duro que foram 

significantes relacionadas e afetadas com o tratamento foram L1 –Pog e IMPA.  

JANSON et al.24, em 2008, compararam as características 

cefalométricas iniciais  de uma má oclusão de Classe II divisão 1  completa 

tratadas com extração de dois ou quatro pré-molares e verificar sua influência 

sobre a taxa de sucesso oclusal. A amostra foi composta de 98 pacientes 

divididos em dois grupos, sendo: Grupo 1- 55 pacientes tratados com a 

extração de dois pré-molares superiores com idade média inicial de 13,07 
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anos. Grupo 2 – 43 pacientes tratados com extrações de quatro pré-molares 

com idade média inicial de 12,92 anos. Foram utilizadas telerradiografias em 

norma lateral, iniciais e finais. A severidade da má oclusão inicial e a qualidade 

da finalização foram avaliados em modelos de gesso com o índice de 

prioridade de tratamento (IPT). As características iniciais cefalométricas e finais 

foram comparadas com o teste t independente. A análise de regressão múltipla 

foi utilizada para avaliar a influência de todas as variáveis no IPT final. 

Verificaram-se os seguintes resultados: o protocolo de extração de dois pré-

molares teve uma melhor taxa de sucesso oclusal do que a extração de quatro 

pré-molares. O grupo com a extração de quatro pré-molares teve, 

estatisticamente padrão de crescimento facial mais vertical e maior 

convexidade dos tecidos moles inicialmente em relação ao grupo em que foi 

realizada a extração de dois pré-molares. Além disso, os autores concluíram 

que as características cefalométricas iniciais dos grupos não influenciaram a 

taxa de sucesso oclusal destes dois protocolos de tratamento. 

ALMEIDA et al.2, em 2008, avaliaram cefalometricamente as mudanças 

do ângulo nasolabial em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico com 

e sem extrações dos primeiros pré-molares. Foram selecionados trinta jovens 

com má oclusão de Classe II, divisão 1, com padrão de crescimento 

determinado pelo ângulo SnGn > 320, 15 foram tratados com extrações de 

quatro primeiros pré-molares com idade média de 11 anos e 10 meses e outros 

15 pacientes foram tratados sem extração, com idade média de 12 anos e nove 

meses, os pacientes que utilizaram ativadores foram excluídos bem como 

aqueles que apresentavam Classe II,divisão 1, subdivisão. Como resultados 

nos pacientes com extração tiveram: uma correlação positiva significativa entre 

o ângulo nasolabial e a posição do lábio superior, os ângulos do lábio superior 

e do incisivo superior apresentaram um aumento estatisticamente significante 

entre tempo inicial e final, enquanto o ângulo da base do nariz não sofreu 

alteração, conseqüentemente, no caso do tratamento com extração, a 

alteração do ângulo nasolabial ocorreu, principalmente, devido a mudanças na 

inclinação do lábio superior. Nos pacientes em extração as correlações obtidas 

foram similares àquelas obtidas no grupo de jovens com extração. Chegaram à 

conclusão que o ângulo nasolabial aumentou com o tratamento ortodôntico, 



14 
 

 
 

existiu uma correlação positiva entre as alterações da inclinação do incisivo 

superior, do lábio superior e do ângulo nasolabial.  

GERMEÇ; TANER16, em 2008, compararam as alterações dentais e de 

perfil mole, de pacientes tratados com extração de quatro primeiros pré-

molares e sem extração tratados com a técnica ARS. A amostra constou de 26 

pacientes Classe I que poderiam ser tratados com ou sem extração. Nos casos 

de extração o tratamento foi realizado sem ancoragem, no tratamento sem 

extração foi realizada os desgastes interproximais. O teste de wilcoxom foi 

utilizado para avaliar mudanças em cada grupo. Pode-se concluir que usando 

um mínimo de ancoragem em pacientes com extração levou a retração dos 

incisivos e mesialização dos molares, sem alterações no lábio. Em pacientes 

tratados sem extração a posição dos incisivos superiores foi mantida enquanto 

houve uma leve protrusão dos incisivos inferiores. Os lábios superiores e 

inferiores foram retraídos 1 a 1,5 mm na extração.  

 AN et al4, em 2008, avaliaram o efeito da retração anterior sobre o 

ponto A sagital e verticalmente, bem como a correlação e previsibilidade do 

comportamento dessas estruturas. Foi utilizada uma amostra retrospectiva 

longitudinal de 60 telerradiografias em norma lateral, tomadas no início e final 

do tratamento, de 30 pacientes com idade entre 10 e 17 anos, eram portadores 

de má oclusão de Classe II, divisão 1 ou de Classe I. Foram submetidos ao 

tratamento ortodôntico com extração de quatro pré-molares ou apenas de dois 

superiores e posteriormente retração anterior, foi utilizado como ancoragem, 

barra transpalatina, AEB, PLA e elástico de Classe III. Após o tratamento foram 

realizados os traçados para determinar várias grandezas cefalométricas. Como 

resultado observaram pela grandeza Sp-A, uma retração pequena mas 

significante do ponto A do início para o final do tratamento.Concluíram que o 

ponto A retraiu sagitalmente  e verticalmente. O ponto A e a borda incisal 

deslocaram-se para baixo. 

OLIVEIRA et al.35, em 2008, analisaram em um estudo prospectivo as 

alterações dentoesqueléticas e do perfil tegumentar após o tratamento 

ortodôntico de casos com extrações de quatro primeiros pré-molares. A 

amostra foi composta de 30 pacientes (16 masculino e 14 feminino) com má 



15 
 

 
 

oclusão de Classe II, divisão 1 de Angle, tratados com extração dos quatro 

primeiros pré-molares, a idade média inicial foi de 12 anos e 4 meses e a final 

de 15 anos e 5 meses, o período médio de tratamento foi de 3 anos e 1 mês. 

Todos foram tratados com a mecânoca Straight Wire prescrição Roth, foi 

utilizado como ancoragem barra transpalatina e AEB e  o método de retração 

foi o deslize (elástico em cadeia ou peixinho). Foram obtidas 30 

telerradiografias de norma lateral no início e 30 no término do tratamento. As 

seguintes medidas foram utilizadas: componente maxilar SNA, componente 

mandibular SNB, relação maxilomandibula ANB e WITS, relação vertical 

SNGoGn, SNGoMe e AFAI (ENA-Me) e componente tegumentar, ângulo 

nasolabial, ângulo mentolabial, espessura do lábio superior e inferior, 

componente dentário C1S-X, CISY e CII-X,C11-Y, e relação vertical e 

horizontal interincisivos overjt e overbite. Os resultados demonstraram que 

houve uma retração média dos incisivos superiores de 3,4 mm e dos inferiores 

de 1,8mm. O ponto A sofreu discreta alteração devido a retração dos incisivos 

superiores houve melhora na relação maxilomandibular, demonstradas pela 

grandezas Wits e ANB, não houve diferenças estatisticamente significantes 

para as grandezas cefalométricas SN.GoGn e SN.GoMe, embora a altura facial 

ântero-inferior tenha aumentado e para cada 1 mm de retração dos incisivos 

superiores, o ângulo nasolabial aumentou significativamente 2,8 graus. 

Chegaram à conclusão que o tratamento com extrações dos primeiros pré-

molares sobre o perfil facial não se relaciona obrigatoriamente com o 

“achatamento” do mesmo, sendo também dependente da quantidade de 

apinhamento no pré-tratamento.  

LIM; KO; HWANG29, em 2008, compararam o impacto estético do 

tratamento ortodôntico com extrações de quatro primeiros pré-molares e sem 

extrações. Foram selecionados 50 pacientes sem extração e 50 pacientes com 

extrações de quatro primeiros pré-molares com uma diferença do ângulo ANB 

entre 10 e 50 na análise da telerradiografia inicial. Os traçados dos perfis foram 

obtidos a partir de telerradiografias pré e pós- tratamento. Os perfis foram 

avaliados por 50 dentistas e 50 leigos. Chegaram à conclusão que não houve 

diferenças significativas entre dentistas e leigos em suas percepções do 

impacto estético, os pacientes com extração tiveram uma melhora no perfil 
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facial em relação aos pacientes sem extração e o tratamento com extração 

resultou em uma melhor estética do perfil labial percebida por dentistas e 

leigos. 

FERREIRA; BORGES; LUERSEN15, em 2008, discutiram as 

propriedades mecânicas das alças e os métodos empregados para testá-las, 

as alças desempenham um papel relevante para movimentação dentária, o 

conhecimento da biomecânica é de fundamental importância para o sistema de 

forças envolvido e, consequentemente, para escolha adequada da alça e das 

magnitudes de ativações e pré-ativações. 

LEONARDI et al.28, em 2010, quantificaram (revisão sistemática) as 

alterações dos tecidos moles após o tratamento ortodôntico com extração de 

quatro primeiros pré-molares. Foi realizado um levantamento bibliográfico nos 

seguintes bancos de dados eletrônicos: PubMed, ISI WOS Science Citation 

Index e HubMed. A pesquisa abrangeu o período de setembro de 1960 a 

março de 2009 para Isi, e de dezembro de 1968 a março de 2009 para 

HubMed.Foram seguidos alguns critérios de inclusão: protrusão dento alveolar 

bimaxilar, quatro pré-molares extraídos e telerradiografia lateral com 

cefalograma iniciais e finais realizadas com os lábios em repouso. Todos os 

estudos sobre adultos foram incluídos sem contar sexo e etnia. Os critérios de 

exclusão foram: falta de dentes (excluindo terceiros molares) combinados 

tratamento ortodôntico e cirúrgico, tratamento com aparelhos funcionais. Os 

artigos selecionados foram final escolhidos com os seguintes critérios de 

inclusão adicionais: idade mínima de 15 anos, quatro pré-molares extraídos, 

medidas cefalométricas do lábio superior, retração do lábio inferior e o ângulo 

nasolabial. Tratamento concluído em no máximo 36 meses. Concluíram que a 

protuberância melhora após a extração de quatro primeiros pré-molares, o 

ângulo nasolabial sofreu um aumento. As mudanças no perfil foram pequenas 
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2.2.1 Alterações na dimensão vertical 

 

 

 

MERRFILD; CROSS34, em 1970, afirmaram tanto o movimento 

horizontal quanto o vertical dos molares influenciam a dimensão vertical. Cada 

milímetro de extrusão do molar superior promove 0,750  de abertura do ângulo 

FMA, 0,50  de aumento do ângulo ANB e 0,5 mm de deslocamento posterior do 

molar inferior. Para esses autores, se uma direção apropriada não for usada, o 

vetor resultante pode ser para baixo e para trás. 

CHUA; LIM; LUBIT11, em 1993, avaliaram a altura facial inferior em 

pacientes tratados ortodonticamente com extração de quatro pré-molares e 

sem extração. A amostra constou de 174 pacientes, 87 com má oclusão de 

Classe I e 87 com má oclusão de Classe II, 42 pacientes de Classe I foram 

tratados sem extração, 45 tratados com extração, na Classe II 47 tratados sem 

extração e 40 com extração. Concluíram que o tratamento sem extrações está 

associado a uma rotação para baixo e para trás da mandíbula e um aumento 

da altura facial anterior, no tratamento com extrações de quatro pré-molares 

não está associado a qualquer alteração na altura facial anterior. 

 STAGGERS38, em 1994, investigou se o tratamento com extração de 

primeiros pré-molares provoca uma diminuição na dimensão vertical 

(transtornos na ATM) em relação ao tratamento sem extrações. Foram 

utilizados para o estudo 45 pacientes sem extração, com idade média de 12 

anos e 10 meses e 38 pacientes com extração de quatro primeiros pré-

molares, com idade média de 14 anos e 5 meses, todos com má oclusão de 

Classe I. Através das telerradiografias foram realizadas oito medidas 

cefalométricas, para avaliar as alterações verticais, plano(MP A HP), a altura 

facial (N-Me), altura facial ratio (N-ANS/ANS-Me’), altura do tecido mole facial 

(G-Me’), tecidos moles razão da altura facial (G-Sn/Sn-Me’), primeiro molar 

superior ao plano palatino (6 a PP), e primeiro molar inferior em relação ao 

plano mandibular (6 a MP), além disso foi examinado a relação entre altura 

facial anterior com a altura facial posterior. Foi utilizado o os testes T com 
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correção de Bonferroni para avaliar as mudanças. Como conclusão a análise 

estatística dos dados, não revelou diferenças significativas entre as mudanças 

verticais que ocorreram no grupo de extração e sem extração.  

KOCADERELI26, em 1999, avaliou as alterações verticais que ocorrem 

em pacientes Classe I, tratados com extração de quatro primeiros molares e 

sem extração. Amostra constou de 40 pacientes tratados com extração de 

quatro primeiros pré-molares e 40 pacientes sem extração. O tratamento foi 

realizado na técnica Edgewise e as medidas foram realizadas através de 

telerradigrafias. A análise estatística dos dados cefalométricos não revelou 

diferenças significativas entre os grupos de extração e sem extração, exceto a 

6 PTV que mostrou um movimento mesial do molar no grupo com extração. 

Conclui-se então que as alterações verticais ocorridas após a extração de pré-

molares não foram diferentes daquelas ocorridas no grupo sem extração, 

demonstrou que a tentativa de fechar a dimensão vertical com extração não é 

possível. 

ALMEIDA; SIQUEIRA3, em 2004, avaliaram em um estudo retrospectivo 

o efeito da extração dos primeiros pré-molares sobre a AFAI. Foram avaliadas 

cefalometricamente as telerradiografias, tomadas em norma lateral, de 30 

jovens do gênero feminino, com má oclusão do tipo Classe II,divisão 1, 

dolicofaciais, com idade média de 12,3 anos, variando entre 9 e 17 anos, 

tratadas ortodonticamente com aparelho fixo edgewise e uso de extrabucal 

com tração alta, dessas 15 submeteram-se à extração dos primeiros pré-

molares e as outras 15 não realizaram extração. Foram estudadas as medidas 

cefalométricas N-ME, N-ENA, S-GO, Ar-GO, 6-PP, 6-ENAperp, 6-GoGn, 6-

Pogperp, SN.GoGn, SN.PP, PP.GoGn, ENA-Me/N-ME, S-Go/N-ME e Go-Ar/S-

Go. Os resultados revelaram que a extração dos primeiros pré-molares, 

associada à extrusão dos primeiros molares e ao crescimento, não permitiu 

diferença nas alterações da AFAI entre os grupos, ocorreu uma mesialização 

dos molares superiores e inferiores no grupo com extração, o aumento da 

AFAT ocorreu de forma significativamente maior no grupo sem extração, 

devido ao maior aumento da AFAS, indicando que o crescimento possui um 

papel preponderante no controle da dimensão vertical durante o tratamento 

ortodôntico e a manutenção dos valores angulares durante o tratamento se deu 
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devido principalmente ao crescimento vertical posterior que ocorreu na mesma 

proporção do crescimento da região anterior da face em ambos os grupos 

durante o tratamento ortodôntico. Concluíram que a extração dos primeiros pré-

molares não foi capaz de diminuir a AFAI em jovens dolicofaciais do gênero 

feminino em crescimento. 

MACHADO et al.30 , em 2005, avaliou e comparou as alterações faciais 

provenientes do tratamento da má oclusão de Classe II, divisão 1, tratados com 

e sem extração de pré-molares. A amostra foi divida em três grupos: Grupo 1- 

22 pacientes tratados com extração de 4 primeiros pré-molares  (10 feminino e 

12 masculino) com idade média inicial de 12,30 meses e final de 14,87 meses. 

Grupo 2 – 22 pacientes tratados sem extração (13 feminino e 9 masculino) com 

idade média inicial de 12,53 anos e final de 14,73 anos. Grupo 3 – 14 pacientes 

não tratados (6 feminino e 8 masculino) com idade média inicial de 11,50 anos 

e final de 13,63 anos. O tratamento foi realizado com a técnica arco de canto 

simplificada associado ao uso do AEB. Os dados foram obtidos através de 

telerradiografias, traçadas manualmente e posteriormente digitalizadas, 20 dos 

cefalogramas foram repetidos para quantificar os erros sistemáticos casuais. 

Os resultados mostraram em relação à extrusão dos primeiros molares 

inferiores os grupos I e II, II e III tiveram modos semelhantes com um pouco de 

aumento para o grupo I, para mesialização do primeiro dos primeiros molares 

superiores a diferença foi no grupo II apresentou um aumento menor, a 

mesialização do primeiro molar inferior o grupo 1 apresentou um aumento 

maior. O teste de Pearson foi usado para verificar a correlação entre o aumento 

da altura facial anterior com a mesialização e/ou extrusão dental, nenhuma 

correlação significante foi observada entre as alterações das alturas faciais e a 

mesialização dental. Como conclusão não houve influência do tratamento 

ortodôntico sobre o padrão de crescimento, o tratamento ortodôntico não 

apresentou nenhuma modificação significante em relação às alturas faciais 

anterior e posterior, os primeiros molares superiores e inferiores 

desenvolveram-se no sentido vertical nos três grupos. As alterações horizontais 

dentoalveolares evidenciaram uma mesialização dos primeiros molares 

superiores e inferiores em todos os grupos, contudo o maior deslocamento 

para mesial ocorreu no grupo tratado com extração de quatro pré-molares e no 
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grupo controle. Este fato prova que, no grupo tratado sem extração, a Classe II 

foi corrigida não pela distalização dos primeiros molares superiores, mas pela 

restrição dos mesmos. 

HANS et al.18, em 2006, avaliaram as alterações veticais e overbite, 

após extração de quatro primeiros pré-molares em relação a as técnicas 

edgewise Standard  e Tweed edgewise. Foram utilizados na amostra 45 

pacientes onde foram tratados com extração de quatro primeiros pré-molares. 

Chegaram à conclusão que ambas as estratégias de tratamento mostraram um 

bom controle do crescimento vertical mandibular. 

 

 

2.3 RETRAÇÃO ANTERIOR EM MASSA E EM DUAS FASES 

 

 

HEO; NAHM; BAEK20, em 2007, compararam a quantidade de perda de 

ancoragem dos dentes posteriores superiores e a quantidade de retração dos 

dentes anteriores superiores entre a retração em massa e a retração em duas 

etapas (primeiro canino e posteriormente incisivos). A amostra foi composta de 

30 pacientes adultos do sexo feminino com má oclusão de Classe I e protrusão 

labial com necessidade de ancoragem posterior máxima. Grupo 1 - 15 

pacientes (idade média 21,4 anos) foi realizada a retração em massa, usando a 

técnica de deslize conforme descrito por Bennett e McLaughlin, Grupo 2 – 15 

pacientes (idade média 24,6 anos) foi realizado a retração em duas fases, com 

a mecânica de deslize para retração do canino e loop para retração dos 

incisivos. Foram realizadas telerradiografias antes e após tratamento e 

traçadas por um investigador nove pontos foram medidos e dez variáveis de 

ancoragem. Comparação das variáveis esqueléticas entre os grupos 1 e 2 em 

T1, o tempo de retração entre os grupos 1 e 2, as variáveis de ancoragem 

entre grupos 1 e 2 em T1 e T2, e as mudanças de variáveis de ancoragem 

durante T1 e T2 foram avaliados por testes independentes. Não houve 

diferença na retração horizontal dos dentes na maxila entre os dois grupos, 

houve movimento labial leve no Grupo 2 em T2. Não houve diferenças 

significativas no grau de perda ancoragem dos dentes superiores posteriores 
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entre os dois grupos.  Aproximadamente 3mm de retração  dos incisivos 

superiores resultou de um milímetro de perda de ancoragem nos molares 

superiores em ambos os grupos. Os autores concluíram que não existiram 

diferenças significativas no grau de perda de ancoragem dos dentes 

posteriores superiores e da quantidade de retração dos dentes anteriores 

superiores associados com a retração em massa e em duas fases. 

 

 

2.4 CRESCIMENTO CRANIOFACIAL NA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE I 

 

 

SHUDY37, em 1964, observou longitudinalmente 270 jovens, de ambos 

os gêneros, dos 11 aos 14 anos, sem tratamento ortodôntico, com o objetivo de 

avaliar os efeitos das proporções faciais sobre a sobremordida e a função. Para 

o autor, a altura facial ântero-inferior é a região da face que mais sofre 

variações com o crescimento, sendo a maior responsável pelas alterações da 

proporção entre altura facial anterior total e altura ântero-inferior. 

 

ISERI; SOLOW23, em 1995, analisaram a remodelação da superfície da 

maxila pelo método dos implantes metálicos. A amostra constou de 115 

telerradiografias em norma lateral, sem ocorrência de tratamento ortodôntico e 

com faixa etária de 8 a 25 anos. Os implantes foram inseridos abaixo da 

espinha nasal anterior e sobre as superfícies inferiores anteriores dos arcos 

zigomáticos. Concluíram que houve uma rotação da maxila para frente em 

relação à base anterior do crânio, remodelação angular do plano palatino. 

Recomendaram grande cutela na interpretação de análises clínicas de 

tratamento com base em sobreposição em linhas ou estruturas definidas pela 

anatomia do palato ósseo durante o período de crescimento. 

SCANAVINI et. al.36 em 2001, avaliaram os padrões de crescimento 

facial, por meio da avaliação do ângulo sela e ângulo goníaco da análise de 

Jarabak, em pacientes portadores de oclusão normal, maloclusões de Classe I, 

Classe II, divisão 1, Classe II, divisão 2 e Classe III de Angle. A amostra 

constituiu de 200 telerradiografias de pacientes não tratados ortodonticamente, 
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dentição permanente, na faixa etária 11 anos e 2 meses e 19 anos e 10 meses. 

A amostra foi dividida quanto ao tipo de oclusão, em cinco grupos, sendo um 

grupo de oclusão normal e quatro de pacientes portadores de maloclusões, 

segundo  Angle. Os autores concluíram que os grupos de oclusão normal e 

Classe II, divisão 2, apresentaram um ângulo goníaco menor, com padrão de 

crescimento mais horizontal. Já os pacientes com má oclusão de Classe I 

apresentaram uma tendência a  um crescimento mandibular remanescente no 

sentido vertical. 

TAKAHASHI et al41, em 2005, avaliaram cefalometricamente as 

estruturas esqueléticas da face no sentido vertical de jovens brasileiros, 

descendentes de xantodermas e leucodermas, com oclusão normal. Foram 

utilizadas 118 telerradiografias cefalométricas, em norma lateral. A amostra 

xantoderma constou de 20 jovens, sendo 20 do gênero feminino e de 20 do 

masculino, descendentes de japoneses, com oclusão normal, sem ter sido 

submetido a tratamento ortodôntico e com idade média de 15,71 anos. A 

leucoderma constou de 78 jovens, sendo 39 do gênero feminino e de 39 

masculino, descendentes de espanhóis, italianos e portugueses, sem 

tratamento ortodôntico e idade média de 13,5 anos. Após a obtenção das 

telerradiografias, em norma lateral, realizou-se o desenho anatômico, com as 

seguintes medidas: xantodermas, AFAT(N-Me), AFAS (N-ENA), AFPT (S-GO), 

AFPS(S-AR) e AFA (MePP), leucodermas, AFPS(S-Ar), AFPI/AFTP, 

AFPS/AFPT e IAF(AFP/AFA). Os autores concluíram que há a existência de 

valores médios de normalidade específicos para as grandezas cefalométricas 

esqueléticas, no sentido vertical, para jovens brasileiros, descendentes de 

japoneses e de origem mediterrânea (espanhóis,portugueses e italianos). 

VIEIRA e. al.45 em 2006, averiguaram a existência de diferenças no 

comprimento efetivo da face média (Co-A) em indivíduos apresentando 

padrões esqueléticos de Classe I e Classe II, na faixa etária dos sete aos treze 

anos. A amostra foi composta por 160 telerradiografias em norma lateral sem 

tratamento ortodôntico prévio. Os resultados mostraram não existir diferenças 

estatisticamente significantes entre indivíduos com padrão esquelético Classe I 

e Classe II. Os autores concluíram que tanto indivíduos com padrões 

esqueléticos Classe I como Classe II, apresentaram o comprimento efetivo da 



23 
 

 
 

face média (CoA) semelhante, nas fases de maturação óssea das vértebras 

cervicais estudadas. 

MASSAINI; FONSECA; FALTIN JÚNIOR33, em 2008, avaliaram e 

compararam o crescimento mandibular de indivíduos portadores de maloclusão 

de Classe II ao de indivíduos com maloclusão de Classe I esquelética. Foram 

analisados 18 indivíduos de cada grupo, de ambos os sexos, sem tratamento 

ortodôntico prévio. Foram analisadas medidas lineares e angulares, e 

verificado o deslocamento mandibular.  Os resultados demonstraram que o 

crescimento e o deslocamento mandibular foi maior nos pacientes 

apresentando má oclusão de Classe I, porém não sendo estatisticamente 

significante. O ângulo goníaco apresentou uma diminuição nos indivíduos 

Classe II. Os autores concluíram que não houve diferenças estatisticamente 

significantes na quantidade de crescimento mandibular entre os grupos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar as alterações dentárias, 

esqueléticas e tegumentares em telerradiografias em norma lateral inicial, após 

retração dos caninos e ao final, em pacientes submetidos ao tratamento 

ortodôntico com extrações de primeiros pré-molares superiores e inferiores e 

retração em duas fases (caninos e posteriormente incisivos). 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 CRITÉRIOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

Este trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo - UMESP, sob o protocolo 

no 361039-10 (ANEXO 1).  

 

 

4.2 MATERIAL 

 

 

4.2.1 Amostra 

 

A amostra constou de 14 pacientes jovens, selecionados somente para o 

estudo, com idade média de 14,6 anos (idade mínima de 12 anos e máxima de 

17 anos), selecionados ao início do tratamento, de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão/exclusão: 

 

1 – Presença de todos os dentes permanentes irrompidos, exceto os 

terceiros molares; 

2 – Indicação de extração dos primeiros pré-molares superiores e 

inferiores em pacientes apresentando má oclusão de Classe I, devido à 

biprotrusão e/ou apinhamentos moderados; 

3– a perda de ancoragem poderia ser moderada; 

4 – ausência de uso de qualquer tipo de medicamento; 

5 - boa saúde bucal; 

6 – com idade entre 12 e 17 anos; 



28 
 

 
 

          8 – ausências de problemas transversais (mordidas cruzadas 

posteriores);  

          9 – sem histórico de tratamentos ortodônticos anteriores; 

          10 – ausência de má oclusões apresentando subdivisão. 

Este estudo caracterizou-se como prospectivo, em que os pacientes 

foram tratados  por três alunos experientes,orientados pelo mesmo professor. 

          Os pacientes apresentavam indicação para o tratamento ortodôntico com 

extrações dentárias, apresentando biprotrusão moderada ou apinhamento 

dentário suave a moderado, de forma que houvesse a possibilidade da perda de 

ancoragem, pelo menos, moderada.  A idade média inicial compreendeu 14,6 

anos (idade mínima de 12 anos e máxima de 17 anos). Após a seleção da 

amostra, os pacientes receberam orientações sobre o tratamento ortodôntico e 

a autorização de sua participação neste estudo foi realizado por meio de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado por seus responsáveis 

legais. 

Com a finalidade do diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico, os 

pacientes realizaram a documentação ortodôntica inicial no Departamento de 

Ortodontia da Universidade Metodista de São Paulo, que constou de radiografia 

panorâmica, telerradiografia em norma lateral, fotografias extra e intrabucais, e 

modelos de estudo. As telerradiografias foram obtidas nas fases inicial (T1), 

final de retração dos caninos (T2) e final de tratamento (T3), na Universidade 

Metodista de São Paulo. 

 

4.2.2 Lista de materiais 

 

 

 Aparelho ortodôntico fixo metálico, canaleta 0,022”x0,028”, 

prescrição Roth (Abzil, 3M Unitek, Sumaré, Brasil) 

 Bandas (Abzil, 3M Unitek, Sumaré, Brasil) 

 Fio Niti 0,014” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 
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 Fio de aço inoxidável 0,014” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Fio Niti 0,018” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Fio aço inoxidável 0,018” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Fio aço inoxidável 0,020” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Fio de aço 0,019x0,025” (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Fio de Amarrilho 0,25mm (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Elástico corrente (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Dinamômetro (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Radiocef 3D Radiomemoryr (Belo Horizonte, Brasil) 

 

 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Tratamento ortodôntico 

 

 

4.3.1.1 Retração dos caninos 

 

Foram realizados o diagnóstico e o planejamento ortodôntico de cada 

paciente selecionado (figuras 1 e 2), onde constou, em todos os casos, a indicação 

de extrações dos primeiros pré-molares e retração inicial dos caninos 

permanentes, alinhamento e nivelamento e retração anterior. 
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Figura 1 – Fotografias iniciais extrabucais de frente (a), sorrindo (b) e perfil (c) 
 
 

  

Figura 2 – Fotografias iniciais intrabucais de lateral direita (a), frente (b) e lateral 
esquerda (c) 

 
 

Antes da solicitação das extrações, o aparelho fixo metálico com canaleta 

0,022”x0,028”, prescrição Roth (Abzil, 3M Unitek, São José do Rio Preto, São 

Paulo, Brasil) foi instalado parcialmente, sendo que os primeiros molares 
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permanentes foram bandados e braquetes metálicos foram colados nos caninos e 

segundos pré-molares, como mostra a figura 3. 

  

Figura 3 – Fotografias  intrabucais com braquetes e bandas,sendo  oclusal 
superior (a) e inferior (b) 

 

Então, foram solicitadas extrações dos quatro primeiros pré-molares, com 

no máximo uma semana de intervalo entre uma extração de um lado e outro, e 

mínimo de quinze dias antes do início da retração dos caninos. 

Depois de realizadas as extrações dentárias, foram instalados, 

bilateralmente, arcos segmentados confeccionados com fio de níquel-titânio com 

diâmetro de 0,014”. Os caninos foram amarrados ao arco por meio de um fio de 

amarrilho 0,20mm (Morelli, Sorocaba, Brasil). 

A retração inicial dos caninos foi realizada por meio de uma mola fechada 

de níquel-titânio de 7mm (Morelli, Sorocaba, Brasil), unindo os primeiros 

molares (no gancho do tubo) e caninos (na aleta distal), com força de ativação 

de 150g/lado para a retração dos caninos mensurada por um dinamômetro 

(Morelli, Sorocaba, SP, Brasil), conforme figura 4. Decorridos em média 30 dias, 

a mola fechada era reativada de forma a gerar uma força de 150g/lado. Os 

primeiros molares permaneceram livres de acessórios de ancoragem, sendo 

que mensalmente o paciente era examinado pelo professor responsável para 

avaliação da perda de ancoragem. Desta forma, a retração dos caninos foi 

realizada com ativações da mola fechada de níquel-titânio até que eles 

encostassem-se aos segundos pré-molares no sentido ântero-posterior. Neste 

momento, foi realizada uma telerradiografia em norma lateral para avaliação da 

inclinação e posição dos incisivos superiores e inferiores. 
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Figura 4 – Fotografias intrabucais da retração incial dos caninos, sendo lateral direita 
(a), frontal (b) e lateral esquerda (c) 

 

 

4.3.1.2 Retração dos incisivos 

 

 

 Finda a retração dos caninos, até encostarem-se aos segundos pré-

molares, foram colados os braquetes metálicos nos incisivos superiores e 

inferiores e realizada a fase de alinhamento e nivelamento. Seguiu-se a seguinte 

sequência de fios: 0,014”, 0,016” e 0,018” de níquel-titânio, arcos 0,018”e 0,020” 

aço inoxidável, até o fio retangular de aço 0,019 x 0,025”. Vale salientar que 

durante esta fase os caninos foram mantidos conjugados aos segundos pré-

molares e primeiros molares por meio de fio de amarrilho.  

Após esta fase, realizou-se a retração dos incisivos por meio de elástico 

corrente médio (Morelli, Sorocaba-Brasil), unido aos primeiros molares (no gancho 

do tubo) a um gancho bola pré-fabricado (Morelli, Sorocaba-Brasil), na região 

distal ao incisivo lateral, com força de ativação de 200g, medido por um 

dinamômetro (Morelli, Sorocaba-Brasil), conforme figura 5. As ativações foram 

realizadas mensalmente. Além disso, a cada consulta, verificou-se a necessidade 
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do emprego de aparelhos de ancoragem nos primeiros molares. Em alguns 

pacientes, que se encontravam com uma relação molar normal no momento da 

retração dos incisivos, foram empregados elásticos de Classe II (Morelli,Sorocaba-

Brasil), para auxílio na mecânica empregada. Este recurso foi empregado em 11 

pacientes com força de 200g/lado. Em dois pacientes foi usado o AEB, somente 

de uso noturno. Já na fase de finalização, caso houvesse a necessidade, foram 

empregados elásticos intermaxilares para correção da linha média.  

 

 

 

Figura 5 – Fotografias intrabucais da retração dos incisivos, lateral direita (a), frente (b) 
e lateral esquerda (c) 

 

Após o término da retração, foi realizada a intercuspidação no fio Braided 

0,017 x 0,025”(Morelli, Sorocaba-Brasil) com elástico 3/16” (leve) 

(Morelli,Sorocaba-Brasil). 

 Em seguida foi realizada a documentação final composta por radiografia 

panorâmica, telerradiografia em norma lateral, fotografias extra e intrabucais, e 

modelos de estudo. 
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 4.3.2 Obtenção da telerradiografia em norma lateral 

 

 

As telerradiografias em norma lateral foram realizadas de maneira 

padronizada por um único radiologista. O aparelho de raios X utilizado foi o Villa 

System Medical (Dabia Atlante S.A.), modelo Rotograph Plus, calibrado com 

kilovoltagem de 70 KV, miliamperagem entre 15 e 20 mA  e tempo de exposição 

determinado pelo operador para cada paciente variando 0,9 a 1,6 segundos, 

com fator de magnificação médio de  10%. O filme radiográfico utilizado foi da 

marca Kodak com processamento automático pela processadora Mac Med X. 

  A obtenção da telerradiografia em norma lateral foi realizada pelo 

método da Posição Natural da Cabeça. Para isto, utilizou-se um avental de 

chumbo nos pacientes e o mesmo foi instruído a se posicionar em pé, no interior 

do cefalostato, com os pés separados aproximadamente 10 cm, segurando um 

peso de 1 quilo em cada mão e olhando para um espelho de 70 cm de altura 

por 40 cm de largura, posicionado 1,40 metros a sua frente. As olivas 

auriculares foram posicionadas suavemente na entrada dos meatos auditivos 

com o único intuito de prevenir rotações da cabeça (figura 6).  
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     Figura 6 - Posicionamento do paciente no aparelho radiográfico  

 

As telerradiografias foram obtidas nas fases inicial (T1), após retração 

inicial dos caninos (T2) e final de tratamento (T3) e todas foram realizadas na 

Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo – São 

Paulo-SP.                                 
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4.3.3 Análise cefalométrica 

 

           As telerradiografias foram digitalizadas por meio de um escâner marca 

Hewlett Packard modelo 4C, equipado com leitor para transparências da mesma 

marca, modelo ScanJet 6100/CT, com resolução de 400 DPIs e analisadas por 

meio do programa Radiocef® Studio 2 da empresa RadiomemoryR (Belo 

Horizonte, Brasil), conforme figura 7. O programa permite a visualização da 

imagem digitalizada, possui ferramentas para marcação de pontos, planos e 

anotações de medidas.  

            

 

Figura 7 – Imagem da telerradiografia em norma lateral no programa Radiocef. 

 

 

4.3.3.1 Pontos cefalométricos  

 

 

              Os pontos cefalométricos foram demarcados em uma sala escura por 

meio do programa Radiocef Studio 2. Foram utilizados recursos do software 

para melhor visualização das estruturas anatômicas como segue abaixo 

(Figura 8): 
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1- Pog (pogônio): ponto mais proeminente (anterior) do mento ósseo;  

2- Pg’ (pogônio mole) ponto mais anterior do pogônio mole;  

3- Pronasal – ponto mais proeminente do nariz em tecido mole;  

4- Subnasal - ponto localizado na porção mais inferior da base do nariz; 

5- Pronasal médio- ponto entre a base do nariz e o ponto mais 

proeminente do nariz; 

6- M – ponto mais posterior da sínfise mentoniana; 

7- S (sela) – ponto médio da concavidade óssea da sela túrcica; 

8- N (ponto násio) - ponto mais anterior da sutura frontonasal; 

9- Me (mentoniano): ponto mais inferior do contorno da sínfise; 

10- Go virtual (gônio): determinado geometricamente na interseção da 

bissetriz do ângulo formado pela base da mandíbula e pelo ramo 

mandibular;   

11- ENA (espinha nasal anterior): ponto mais anterior do palato duro, 

intersecção da parte ântero-superior da maxila com o assoalho da fossa; 

12- ENP (espinha nasal posterior): ponto mais posterior do palato duro; 

13- Po (Pório) – ponto mais superior do conduto auditivo externo; 

14- Or (Orbitário) – ponto mais inferior do contorno da órbita, o ponto 

orbitário se localiza na união do rebordo orbitário externo com o assoalho 

da órbita; 

15-  Lábio Superior (LS) ponto mais proeminente do lábio superior; 

16- Lábio Inferior (LI) ponto mais proeminente do lábio inferior; 

17- Estômio superior (Stms) ponto mais inferior do lábio superior; 

18- Estômio inferior (Stmi) ponto mais superior do lábio inferior; 

19- BIS (borda do incisivo superior -1): ponto mais inferior da borda incisal 

do incisivo central superior localizado na maxila;   

20-  AIS (ápice do incisivo superior -1): ponto mais superior da raiz do 

incisivo central superior localizado na maxila; 

21-  BII (borda do incisivo inferior -1): ponto mais superior da borda incisal 

do incisivo central inferior, localizado na mandíbula; 

22-  AII (ápice do incisivo inferior -1): ponto mais inferior da raiz do incisivo 

central inferior, localizado na mandíbula; 
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23- Face distal do primeiro molar superior – ponto mais convexo da face 

distal do primeiro molar superior; 

24- Face distal do primeiro molar inferior – ponto mais convexo da face 

distal do primeiro molar inferior; 

25- A: ponto mais profundo da concavidade anterior da maxila;  

26- B: ponto mais profundo da concavidade anterior da mandíbula, na sínfise 

mandibular;  

27- PTM fossa pterigomaxilar: ponto localizado na intersecção da parede 

posterior e superior da fissura pterigomaxilar; 

28- PPd: ponto posterior de Downs, ponto médio da distância entre a cúspide 

mesial do primeiro molar superior e a cúspide mesial do primeiro molar 

inferior 

29- Condílio (Co) – porção mais póstero-superior do côndilo; 

30- Basio (Ba) – ponto póstero-inferior do osso occipital na margem anterior 

do forame magno; 

31- Gnátio (Gn) – ponto de encontro entre a bissetriz do ângulo formado 

pela tangente à borda inferior do corpo mandibular e uma perpendicular a 

esta, tangente a parte mais anterior do mento. 
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Figura 8 – Pontos empregados no presente estudo. 

 

4.3.3.2 Linhas e planos de referência  

 

Foram demarcadas as seguintes linhas e planos (Figuras 9 e 10):  

 

1) Longo eixo do incisivo superior: linha que passa pelo AIS (ápice do 

incisivo superior-1)  até a BIS (borda do incisivo superior-1)  do incisivo 

superior; 

 

2) Longo eixo do incisivo inferior: linha que passa pelo AII (ápice do incisivo 

inferior-1)   até a BII (borda do incisivo inferior-1  

 

3) Plano palatino:  união dos pontos ENA-ENP; 

 

4) Plano mandibular de Ricketts: união do ponto Me com ponto Go; 

 

5) Sub nasal – Pronasal médio: linha que liga os pontos sub nasal  e pronasal 

médio; 
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6) Sub nasal – Lábio superior: linha que liga os pontos sub nasal e lábio 

superior; 

 

7) Ls – Stms: linha que liga os pontos Ls (lábio superior) e Stms (estômio 

superior); 

 

8) Li – Stmi: linha que liga os pontos Li (lábio inferior) e Stmi( estômio inferior); 

 

9) Linha SN: formada entre os pontos S e N ; 

 

10) Plano de Frankfurt: – linha que passa pelo Pório e Orbitário; 

 

11) Linha N-Gn: linha que passa pelo ponto N e Gn: 

 

12) Linha Me-Plano palatino perp: linha que passa pelo ponto Me, 

perpendicular ao plano palatino; 

 

13) Linha NA: formada entre os pontos N e A; 

 

14) Linha NB: formada entre os pontos N e B; 

 

15) Plano vertical pterigóide: linha que passa pelo bordo posterior da fossa 

peterigomaxilar e é perpendicular ao plano de Frankfurt; 

 

16) Linha N-Me: linha que passa pelos pontos N e Me; 

 

17) Linha Co – A: linha que passa pelo ponto Co e A; 

 

18) Linha Co – Gn: linha que passa pelos pontos Co e Gn; 

 

19) Eixo Facial de Ricketts: linha que une o ponto pterigóide e o ponto Gn; 

 

20) Linha Ba – Na: linha que liga os pontos basio (Ba) e násio (Na); 
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21) Plano oclusal funcional: linha que passa pelo ponto de contato 

interoclusal mais distal dos primeiros molares e pelo ponto médio da sobre 

mordida dos caninos, na ausência destes através do entrecruzamento dos pré-

molares; 

 

22) BO: projeção do ponto B perpendicular ao plano oclusal funcional; 

 

23) AO: projeção do ponto A pependicular ao plano oclusal funcional; 

 

24) Linha E de Ricketts: linha que passa pelo ponto mais anterior da ponta do 

nariz ao ponto mais anterior do mento (tecidos moles). 

 

 
Figura 9 - Linhas e planos empregados – Parte 1. 
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Figura 10 - Linhas e planos empregados – Parte 2. 

 

4.3.3.3 Variáveis cefalométricas  

  

Uma análise foi desenvolvida no programa Radiocef Studio 2 para 

mensurar as seguintes variáveis, descritas abaixo (figuras 11, 12 e 13) 

     Variáveis esqueléticas:  

1) AFAI – é a medida linear do ponto Me perpendicular ao plano palatino e 

indica a altura facial ântero-inferior; 

2) N-Me – medida linear que corresponde à distância entre os pontos N e Me, 

indica a altura facial anterior total; 

3) SNA – ângulo formado pela intersecção das linhas SN e NA. Define a 

relação ântero-posterior da maxila em relação à base craniana (linha SN); 

4) SNB – ângulo formado pelas linhas SN e NB. Este ângulo define a relação 

ântero-posterior da mandíbula, em relação à base craniana (linha SN); 
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5) CoA – medida linear do comprimento da maxila; 

6) CoGn – medida linear do comprimento da mandíbula; 

7) FMA – ângulo formado entre os planos horizontal de frankfurt e mandibular 

(GoMe), indica a direção de crescimento da face inferior em ambos os sentidos 

horizontal e vertical; 

8) Wits – medida da distância entre AO E BO, determina o quanto de 

desarmonia existe entre maxila e mandíbula. Quando AO encontra-se a frente 

de BO, medida positiva e quando BO está à frente medida negativa; 

9) Sn.Gn – ângulo  formado entre as linhas Sela násio e gnátio. Define a 

resultante vetorial de crescimento da mandíbula relacionada linha sela násio; 

10) Eixo facial de Ricketts – ângulo formado pela linha Ba-Na, com a linha 

que passa pelos pontos Pt-Gn, mede-se o ângulo posterior. Indica a direção de 

crescimento. 

 

 
Figura 11 – Variáveis esqueléticas. 
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Alterações dentárias:  

1) Ângulo interincisivo – medida que mostra a inclinação dos incisivos 

superior e inferior, entre si. É o angulo formado pelo longo eixo do incisivo 

superior com o longo eixo do incisivo inferior;  

2) Inclinação incisivo superior 1.NA - ângulo formado pela interseção da 

linha do longo eixo do incisivo central superior e a linha N-A. Indica a inclinação 

axial do incisivo superior dentro do osso alveolar; 

3) Inclinação incisivo inferior 1.NB - ângulo formado pela intersecção da 

linha correspondente ao eixo longitudinal do inciso central inferior e a linha NB. 

Indica a inclinação axial do incisivo inferior dentro do osso alveolar; 

4) Relação ântero posterior incisivo superior  1-NA – medida linear , 

representada pela distância do ponto AIS à linha NA. Indica a posição ântero-

posterior do inciso superior em sua base óssea; 

5) Relação ântero posterior incisivo inferior 1-NB – distância do ponto AII  à 

linha NB. Indica a posição ântero-posterior do inciso inferior em sua base 

óssea; 

6) Intrusão/extrusão do incisivo superior 1-vert – distância da borda do 

incisivo superior  (BIS) até o plano palatino; 

7) Intrusão/extrusão do incisivo inferior 1-vert – distância da borda do 

incisivo inferior  (BII) até o plano mandibular; 

8) IMPA – ângulo formado pelo plano mandibular a o longo eixo do incisivo 

inferior. Estabelece a posição do incisivo inferior em relação ao plano 

mandibular; 

9) Posição do molar superior   6-Ptv – é a distância da vertical pterigóide até 

a face distal do primeiro molar superior, medida paralela ao plano oclusal; 

10) Posição do molar inferior 6-Ptv – é distância da vertical pterigóide até a 

face distal do primeiro molar inferior, medida paralela ao plano oclusal; 



45 
 

 
 

    

 

 
Figura 12 – Variáveis dentárias. 

 

Alterações tegumentares:  

1) Ângulo Nasolabial – Ângulo formado pela interseção das linhas que unem 

os pontos subnasal e pronasal médio; e subnasal e lábio superior;  

2) Vermelhidão do lábio superior – distância do ponto Ls (lábio superior) até 

Stms (estômio superior); 

3) Vermelhidão do lábio inferior – distância do ponto Li (lábio inferior) até 

Stmi (estômio inferior); 

4) Linha E - Ls –  Distância da linha E até lábio superior, determina o equilíbrio 

entre o lábio superior e o perfil facial 

5) Linha E – Li – Distância da linha E até lábio inferior, determina o equilíbrio 

entre o lábio inferior e o perfil facial. 
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Figura 13 – Variáveis tegumentares. 

 

 

4.3.4 Erro do Método 

 

 

Para a obtenção do erro foram redigitalizadas e demarcadas 12 

telerradiografias em norma lateral nas fases inicial (T1), após retração dos 

caninos (T2) e final de tratamento (T3), selecionadas aleatoriamente, após um 

período mínimo de 30 dias.  

Para a avaliação do erro sistemático, empregou-se o teste “t” pareado. 

Na determinação do erro casual, utilizou-se o cálculo de erro proposto por 

Dahlberg (Houston, 1983). 

n
erro d

2

2


             

onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições 

n = número de repetições 
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4.3.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram descritos pelos parâmetros de média e desvio padrão e 

apresentados em tabelas e gráficos. 

 Todas as variáveis passaram pelo critério de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e, portanto, utilizaram-se testes paramétricos para a 

comparação entre as fases. 

 Para comparação entre T1, T2 e T3 utilizou-se Análise de Variância a 

um critério para medidas repetidas e quando esta indicou haver diferença 

estatisticamente significante, utilizou-se o teste post-hoc de Tukey. 

 Em todos os testes adotou-se nível de significância de 5% (p<0,05). 

 Todos os cálculos foram executados no programa Statistica versão 5.1 

(StatSoft Inc., Tulsa, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DO ERRO DO MÉTODO 

 

        Os resultados das avaliações do erro sistemático, avaliado pelo teste “t” 

pareado, e do erro casual medido pela fórmula de Dahlberg22 estão dispostos 

na tabela 1.  

 Observou-se que os erros sistemático e casual não foram significativos 

clinicamente. 
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Tabela 1- Resultados dos erros sistemático e casual (teste t dependente e fórmula de 

Dahlberg, respectivamente) 

Medida 
1ª Medição   2ª Medição   

t p 
  

Erro 
   Média  dp     Média  dp     

Variáveis esqueléticas sagitais 

S-N.A 85,24 3,83  84,95 3,96  2,053 0,065ns  0,39 

S-N.B 79,31 3,59  79,32 4,04  0,072 0,944ns  0,41 

Co-A 96,83 4,43  97,26 4,55  0,349 0,734ns  0,64 

Co-Gn 124,95 5,23  124,73 5,49  1,257 0,235ns  0,43 

WITS 2,74 3,05  2,64 3,25  0,726 0,483ns  0,36 

 
Variáveis esqueléticas verticais 

N-Me 127,02 9,10  126,88 8,50  0,527 0,610ns  0,37 

FMA 24,02 7,76  23,90 7,97  0,426 0,678ns  0,63 

S-N.Gn 68,27 3,83  68,17 4,38  0,417 0,685ns  0,60 

Ang. Eixo facial 87,83 6,05  87,92 5,90  0,562 0,585ns  0,36 

AFAI 71,46 5,98  71,40 6,04  0,680 0,511ns  0,22 

Variáveis dentais 

1.1 125,36 10,10  125,40 10,28  0,211 0,837ns  0,43 

1.NA 22,04 9,95  22,54 9,40  2,682 0,061ns  0,56 

1.NB 27,75 8,14  25,10 11,42  1,285 0,225ns  0,45 

1-NA 3,62 3,18  3,68 3,22  0,392 0,702ns  0,33 

1-NB 6,81 4,03  6,59 3,85  1,971 0,074ns  0,32 

1.vert        31,92 9,83  32,11 3,54  0,583 0,572ns  0,40 

 1 .vert 44,94 4,49  45,07 4,34  0,801 0,440ns  0,39 

IMPA 97,46 7,70  97,25 29,13  0,128 0,901ns  0,43 

 6 Ptv 50,63 5,05  50,71 5,16  0,597 0,562ns  0,35 

 6 -Ptv 58,00 5,38   57,75 5,76   1,131 0,282ns   0,56 

 

Variáveis tegumentares 

 

Ang. Naso Labial 108,90 9,36   108,52 9,25   0,799 0,441ns   1,15 

Ls-Stms 10,94 1,31  11,39 1,23  2,138 0,056ns  0,58 

Li-Stmi 9,96 3,39  10,07 2,06  0,629 0,542ns  0,47 

Linha E – Ls -1,27 3,18  -1,47 3,16  3,376 0,066ns  0,20 

Linha E – Li 1,11 3,33   1,11 3,30   0,083 0,935ns   0,16 

ns – diferença estatisticamente não  significante. 
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5.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados apresentados na tabela 2, consta nos tópicos a 

seguir, observando sempre que  T1 consiste na fase inicial do tratamento, T2, a 

retração inicial dos caninos havia sido finalizada eT3, compreende o final do 

tratamento ortodôntico. 

         Houve uma retrusão suave do ponto A em relação à base do crânio 

(ângulo SNA) nos períodos da retração dos incisivos (T2-T3) e total de 

tratamento (T1-T3). Além disso, verificou-se um aumento no crescimento 

mandibular do início para retração dos caninos (T1-T2) e no período total 

avaliado (T1-T3), com uma rotação mandibular no sentido anti-horário ao longo 

do tratamento ortodôntico fixo (FMA – T1-T3). Verificou-se um aumento da 

altura facial ântero-inferior do início para o final do tratamento (T1 – T3), o 

mesmo ocorrendo com a altura facial anterior total. 

        Observou-se um aumento do ângulo interincisivo tanto após a retração 

dos caninos como no período total avaliado (T1-T2 e T1-T3). Isto ocorreu 

devido à inclinação para lingual dos incisivos superiores e inferiores após a 

retração dos caninos (T1-T2), e retrusão dos incisivos superiores no período 

total de tratamento (T1-T3) e dos incisivos inferiores em todos os períodos 

analisados (T1-T2, T2-T3 e T1-T3). Houve também uma extrusão dos incisivos 

superiores após a retração dos caninos (T1-T2) de forma estatisticamente 

significante. Já nos molares superiores e inferiores, não houve perda de 

ancoragem estatisticamente significante nas três fases avaliadas (tabela 2). 

             Quanto às alterações tegumentares verificou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante nas medidas tegumentares em todos os 

períodos avaliados, exceto para a posição anteroposterior dos lábios superior e 

inferior. Observou-se uma retração estatisticamente significante do lábio 

superior do início à fase de retração dos caninos (T1-T2), com a permanência 

desta ao final do tratamento (T1-T3), já o lábio inferior continuou a retrair no 

período final de tratamento (tabela 2 – T2-T3 e T1-T3) 
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Tabela 2 – Avaliação esquelética, dentária e tegumentar das alterações promovidas 
pelo tratamento ortodôntico fixo realizado com a retração anterior em duas 
fases. 

Medida 
T1   T2   T3 

p 
Média dp   média dp   média dp 

Variáveis esqueléticas sagitais 

S-N.A 85,06
 a
 4,22  85,48

 a
 4,31  84,37

 b
 3,96 <0,001* 

S-N.B 79,50
 a
 4,89

 
  79,50

 a
 4,33

 
  79,52

 a
 4,13 0,999 ns 

Co-A 95,00
 a
 5,41  96,11

 a
 5,51  95,81

 a
 5,02 0,546 ns 

Co-Gn 122,38
a
 6,32  124,80

 b
 7,02  125,87

b
 8,38 0,003* 

WITS 2,93
 a
 3,62  3,48

 a
 4,14  2,17

 a
 2,66 0,238 ns 

Variáveis esqueléticas verticais 

N-Me 125,33
a
 9,42  126,65

ab
 10,16  127,95

b
 10,85 0,006* 

FMA 25,45
 a
 7,10  25,12

 ab
 7,46  23,24

 b
 7,53 0,031* 

S-N.Gn 68,59
 a
 4,54  68,35

 a
 4,46  68,57

 a
 4,16 0,865 ns 

Ang. Eixo Facial 87,22
 a
 5,66   87,11

 a
 5,94   86,91

 a
 6,18 0,771 ns 

AFAI 71,00
 a
 7,11   72,23

ab
 7,39   72,89

 b
 8,06 0,004* 

Variáveis dentais 

1.1 120,04
a
 10,49   131,92

b
 11,13   126,48

b
 6,90 <0,001* 

 1.NA 25,09
 a
 8,84  20,74

 b
 8,47  21,23

 ab
 6,75 0,044* 

 1.NB 30,50
 a
 6,60  22,84

 b
 6,63  27,43

 a
 6,60 <0,001* 

 1-NA 5,21
 a
 2,75  4,36

 ab
 3,37  2,79

 b
 2,64 0,009* 

 1-NB 8,06
 a
 3,47  6,18

 b
 2,96  5,34

 c
 3,01 <0,001* 

 1-vert 31,54
 a
 3,59  32,71

 b
 3,57  32,12

 ab
 4,19 0,010* 

 1 -vert 44,33
 a
 4,91  44,88

 a
 5,22  44,66

 a
 4,69 0,354ns 

IMPA 97,77
 a
 6,74  91,44

 b
 6,98  96,87

 a
 7,47 <0,001* 

 6-Ptv 49,57
 a
 5,03  51,02

 a
 6,00  50,94

 a
 6,04 0,135ns 

 6 -Ptv 57,19
 a
 4,95   57,71

 a
 6,38   59,05

 a
 6,01 0,103ns 

Variáveis tegumentares 

Ang. Nasolabial 105,04
 a
 10,18   106,39

 a
 9,47   108,64

 a
 9,03 0,238 ns 

 Ls-Stms 11,44
 a
 1,01  11,02

 a
 1,99  11,79

 a
 1,84 0,172 ns 

Li-Stmi 9,65
 a
 1,81  10,14

 a
 2,00  9,93

 a
 1,83 0,419 ns 

Linha E –Ls 0,00
 a
 2,43  -1,47

 b
 2,54  -2,54

 b
 2,94 <0,001* 

Linha E – Li 2,28
 a
 2,88   1,05

 b
 3,26   -0,31

 c
 3,12 <0,001* 

ns – diferença estatisticamente não significativa 
*    - diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
Tempos com a mesma letra não possuem diferença estatisticamente significante entre si
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6 DISCUSSÃO 

 

Para um melhor entendimento, a discussão foi dividida nos seguintes 

tópicos: 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AMOSTRA E METODOLOGIA EMPREGADA. 

 

 Este estudo prospectivo foi executado por três alunos experientes com 

orientação do mesmo professor, seguindo criteriosamente a metodologia já 

descrita. A amostra constou de 14 pacientes jovens, selecionados somente para 

o estudo, com média de idade de 14,6 anos (idade mínima de 12 anos e 

máxima de 17 anos). Apesar de a amostra possuir um número relativamente 

pequeno de indivíduos comparada com outros estudos retrospectivos que 

avaliaram as alterações após a extração de pré-molares3,9,24, deve ser 

considerado que isto se deveu ao caráter prospectivo da mesma e aos critérios 

de seleção bastante rigorosos. Assim, os pacientes do presente estudo se 

apresentavam na mesma faixa etária (pré-adolescentes ou adolescentes), com 

a presença de má oclusão de Classe I de Angle, necessidade da extração dos 

quatro primeiros pré-molares e a possibilidade da perda de ancoragem 

moderada sem o uso inicial de qualquer dispositivo de ancoragem nos arcos 

dentários superior e inferior, vale salientar que muitos autores não citam em 

seus trabalhos o uso de qualquer dispositivo de ancoragem13,16,27,40, o que pode 

influenciar evidentemente na quantidade de retração dos incisivos e da sua 

repercussão no perfil tegumentar.. Ainda, embora alguns estudos prospectivos 

tenham utilizado uma amostra maior, esta se apresentou heterogênea, com 

pacientes possuindo má oclusão de Classe I e Classe II de Angle12,40O 

tratamento de pacientes com má oclusão de Classe II com extrações dentárias 

necessita de maior ancoragem superior e uma perda de ancoragem inferior, 

alterando os resultados quanto à quantidade de perda de ancoragem dos 
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molares e de retração dos incisivos superiores e inferiores, e por consequência, 

as alterações no perfil tegumentar13.  Desta maneira, apesar do número 

relativamente pequeno de indivíduos, a presente amostra apresenta-se bastante 

homogênea, com o mesmo tipo de má oclusão, tratada com a mesma 

metodologia, de forma prospectiva, por somente três alunos orientados pela 

mesma docente, sendo selecionados pacientes em que havia a possibilidade de 

retração dos incisivos com perda de ancoragem; levando então a uma 

confiabilidade maior dos resultados. 

Outro ponto que pode ser questionado se refere ao não emprego de um 

grupo controle. Isto se deveu aos comprometimentos éticos que impedem que 

uma amostra seja realizada sem o devido tratamento de pacientes com má 

oclusão em crescimento.  Da mesma forma, BASCIFTCI et al5 e OLIVEIRA et 

al35 não utilizaram grupo controle em seus tratamentos. Já outros utilizaram 

como grupo controle pacientes tratados ortodonticamente sem a extração de 

pré-molares9,13,27, e somente LIM, KO, HWANG29 utilizaram uma amostra com 

pacientes borderline, tratados sem extrações dentárias.. Apesar da viabilidade 

de se empregar pacientes tratados sem a extração de pré-molares como grupo 

controle, há a dificuldade na seleção de pacientes com má oclusão de Classe I, 

mas sem a presença de mordida aberta anterior, mordidas cruzadas posterior e 

anterior e outras alterações dentárias, que poderiam determinar condutas 

terapêuticas diferentes, influenciando os resultados.  Além disso, deve ser 

considerado que o tratamento de pacientes com má oclusão de Classe I sem 

um apinhamento considerável, não refletiriam as alterações ocorridas caso o 

tratamento ortodôntico fosse realizado com ou sem extrações, sendo ideal o 

emprego de casos borderline tratados sem extração, como realizado por LIM, 

KO, HWANG29. Por outro lado, sabe-se que o tratamento de pacientes com má 

oclusão de Classe I com extrações de quatro primeiros pré-molares não 

promoverá alterações esqueléticas significantes, pois os principais efeitos serão 

dentoalveolares5,13,28. 

O objetivo do presente estudo compreendeu a avaliação da retração em 

duas fases, ou seja, sendo retraídos inicialmente os caninos e posteriormente, 

os incisivos, já que existe um conceito em Ortodontia de que a retração de 

caninos e posteriormente de incisivos levaria a uma menor perda de ancoragem 
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em relação à retração de caninos e incisivos juntos. Segundo VIAZIS44 e 

ALEXANDER1 quando a retração em duas fases é realizada, somente o canino 

(uma raiz) será retraído em relação à unidade de ancoragem composta pelo 

primeiro molar e segundo pré-molar (num total de quatro raízes posteriores). 

Assim, provavelmente o canino (uma raiz) irá movimentar-se posteriormente 

quase sem perda de ancoragem (primeira fase da retração) e posteriormente, 

teremos o primeiro molar, segundo pré-molar e canino (cinco raízes) como 

ancoragem à retração dos incisivos lateral e central (duas raízes).   Contudo, há 

somente um estudo na literatura avaliando este tipo de retração20. Naquele 

estudo comparou-se um grupo tratado com a retração em massa e outro, pela 

retração em duas fases. Entretanto, dois tipos diferentes de mecânica foram 

realizados nos grupos, sendo mecânica de deslize no grupo da retração em 

massa, e mecânica de deslize para a retração dos caninos e uso de alças para 

a retração dos incisivos. Esta diferença nas mecânicas pode ter influenciado 

nos resultados. Assim, no presente estudo foi utilizada a mecânica de deslize 

em todo o tratamento. Associado a isto, HEO, NHAHM e BAEKl20 avaliaram 

somente a perda de ancoragem, já o presente estudo avaliou além das 

alterações  dentárias, esqueléticas e tegumentares. Isto assume importância 

clínica durante o diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico em que 

o ortodontista deverá escolher a mecânica a ser empregada durante o 

fechamento de espaços, dependendo da quantidade de retração dos incisivos 

desejada e da perda de ancoragem permitida.  Foram utilizados o mesmo tipo 

de braquete e a mesma técnica para todos os pacientes. A retração inicial de 

caninos foi realizada com mola de níquel-titânio com força de 150g, sendo 

mensurada a cada reativação com o mesmo tensiômetro, por um só operador. 

Assim, a força foi calibrada e mensurada mensalmente de forma a não variar de 

paciente para paciente. A retração inicial foi realizada no arco segmentado de 

níquel-titânio com diâmetro de 0,014”,  até  que os caninos fossem 

completamente retraídos, proporcionando espaço para o alinhamento dos 

incisivos, mantendo a relação de Classe I. Após a retração inicial dos caninos, 

os braquetes dos incisivos foram colados e foi realizada a fase de alinhamento e 

nivelamento até o fio retangular 0,019x0,025 de aço inoxidável, em que foi 

realizada a retração dos incisivos por meio da mecânica de deslize, de forma 

semelhante ao  estudo de OLIVEIRA et al35. Esse tipo de retração possibilita um 
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maior controle da forma de arco, visto que não haverá dobras no fio,diminuindo 

a possibilidade de deflexão, aprofundamento da mordida e perda de torque 

anterior. Além disso, o arco contínuo  ajuda também a manter o plano oclusal 

estável. Além disso, no fechamento de espaços provenientes das extrações 

dentárias com o uso de alças, podem ser inseridas várias dobras no fio, o que 

resulta em variabilidade na mecânica empregada15. A ativação da retração dos 

incisivos se deu com elástico em cadeia, com força de aproximadamente 

200g/lado, mensurado mensalmente com tensiômetro calibrado. A cada 

consulta era verificada a necessidade do uso de ancoragem, sendo que 

somente em dois pacientes foi utilizado o aparelho extrabucal de uso noturno na 

fase de retração dos incisivos, da mesma forma que BISHARA, JAKOBSEN9.  

Em 11 pacientes foram utilizados elásticos de Classe II, mecânica bastante 

rotineira no tratamento ortodôntico fixo com extrações. Este fato não representa 

uma variabilidade no estudo, mas sim reflete o que ocorre nos consultórios 

ortodônticos durante o emprego deste tipo de mecânica. Deve ser ressaltado 

que a grande maioria dos trabalhos não cita o uso de ancoragem13,16,27 durante 

o tratamento ortodôntico com extrações dentárias, o que influencia de forma 

significativa os resultados no que concerne a quantidade de retração dos 

caninos, de perda de ancoragem e das alterações tegumentares. 

Para a realização das mensurações, utilizou-se a telerradiografia em 

norma lateral nas três fases do tratamento: inicial, após retração dos caninos e 

término do tratamento. Todas as telerradiografias foram realizadas pelo mesmo 

operador com a mesma técnica e aparelho de raios-x, o que minimiza 

alterações no posicionamento de cabeça do paciente. 

No presente estudo foram escolhidas variáveis cefalométricas 

confiáveis e já consagradas na literatura, dando uma maior confiabilidade nos 

resultados.  Para verificar a ancoragem dos molares superiores e inferiores foi 

utilizada a linha PTV, um referencial bastante confiável porque não se altera 

com o crescimento, sendo utilizada também nos estudos de KOCADERELI26, 

HAYASAKI et al19 e HEO, NAHM e BAEK20. Além das variáveis cefalométricas 

tegumentares rotineiramente empregadas, utilizou-se da variável para se 

mensurar o vermelhidão dos lábios superior e inferior, sendo a distância do 
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ponto Li até Stmi, o que refletirá a espessura dos lábios, fato bastante 

valorizado esteticamente na nossa sociedade nos dias atuais.  

Para avaliar o erro intraexaminador das medidas analisadas no estudo, 

foram medidas novamente 12 telerradiografias. Observou-se que não houve 

erro sistemático e casual significantes clinicamente nas variáveis analisadas, o 

que indica a precisão e reprodutibilidade das medidas realizadas no estudo. 

 

6.2 ALTERAÇÕES ESQUELÉTICAS, DENTÁRIAS E TEGUMENTARES 

PROMOVIDAS PELA RETRAÇÃO EM DUAS FASES. 

 

6.2.1 Efeitos esqueléticos 

 

 Das variáveis que expressam as alterações esqueléticas, o ângulo 

SNA, que representa mudanças da maxila em relação à base do crânio, não 

demonstrou qualquer alteração durante a retração dos caninos, porém com uma 

suave diminuição após a retração dos incisivos. Apesar de esta alteração ser 

clinicamente irrelevante (1,11°) isto se deveu à retração de corpo dos incisivos 

superiores4, o que promoveu o deslocamento do ápice destes dentes para 

posterior, movendo o ponto A nesta mesma direção (gráfico 1). Este fato foi 

corroborado por outros estudos.9,35 Vale ressaltar que as alterações promovidas 

pelo crescimento da maxila em relação ao ponto N em pacientes nesta faixa 

etária são bastante pequenas, o que influenciaria muito pouco neste 

resultado4,32.    

Houve também um aumento da AFAI (altura facial ântero inferior) e da 

altura facial anterior total (N-Me) no período total do tratamento (T1-T3), como já 

verificado por STAGGERS38 e KOCADERELI26. Sempre se acreditou que a 

AFAI diminuiria em pacientes tratados com a extração de pré-molares, todavia 

alguns estudos34,35,41 observaram um aumento da AFAI em pacientes tratados 

com extrações, o que corrobora com o presente estudo. Já HAYASAKI et. al19 

não verificaram alterações na AFAI nos pacientes que realizaram extrações. O 
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aumento da AFAI pode ser explicado pela ação do crescimento craniofacial no 

sentido vertical, fato observado por SCHUDY37 que relatou que a  AFAI é a 

região da face que sofre as maiores variações com o crescimento, o que 

corrobora também com outros estudos26,32,33,35. Embora não tenha ocorrido 

qualquer alteração estatisticamente significante com relação à rotação 

mandibular nos períodos avaliados, apenas o ângulo FMA demonstrou uma 

suave rotação mandibular anti-horária no período total (T1-T3) de 2,21°. 

Segundo alguns estudos32, o ângulo FMA tende a diminuir com o crescimento, 

como foi observado por MACHADO et al30 uma diminuição do ângulo FMA no 

grupo controle sem tratamento ortodôntico e em pacientes tratados com 

extração de quatro pré-molares, todos em fase de crescimento. Já HAYASAKI 

et al19 não observaram alteração significante para os valores do ângulo FMA, 

sendo porém verificada uma tendência de diminuição do mesmo. 

 

 Gráfico 1 – Médias das medidas esqueléticas em T1, T2 e T3. 
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6.2.2 Medidas dentárias 

 

 

Observou-se uma inclinação dos incisivos superiores e inferiores para 

lingual após a retração dos caninos (T1- T2) sem que os braquetes  destes 

dentes estivessem colados. Isto ocorreu porque os incisivos acompanharam a 

retração dos caninos, devido à ação das fibras transeptais (Gráfico 2). Este fato 

foi corroborado por HEO, NAHAM e BAEK et al.20 que compararam a retração 

em massa com a retração em duas fases,  verificando que na mecânica de 

retração em duas fases, houve uma retração descontrolada dos incisivos, sem o 

controle de torque durante a retração dos caninos. Esta inclinação para lingual 

dos incisivos representou uma retrusão estatisticamente significante dos 

incisivos inferiores, sem significância estatística para os incisivos superiores 

após a retração dos caninos. 

Na fase de retração dos incisivos, houve uma retrusão significante dos 

incisivos superiores e inferiores no período total de tratamento (T1-T3), o que foi 

corroborado por outros estudos, contudo avaliando a retração dos incisivos e 

caninos conjuntamente9,13,16,27 Verificou-se uma inclinação para vestibular dos 

incisivos inferiores no período após a retração dos incisivos (T2-T3), 

provavelmente devido à ação dos elásticos de Classe II, apesar do uso destes 

associados aos arcos retangulares.  A grande maioria dos autores não 

especifica em seus trabalhos o uso de elástico em pacientes com má oclusão 

de Classe I16 e Classe II35 de forma semelhante aos dispositivos de ancoragem. 

Em termos verticais, não se observou alterações significantes dos 

incisivos superiores e inferiores, exceto por uma suave extrusão dos incisivos 

superiores após a retração dos caninos (T1-T2), provavelmente devido ao efeito 

proporcionado pela inclinação para lingual destes dentes35.  

Em relação aos molares superiores e inferiores, não foi observada uma 

perda de ancoragem estatisticamente significante, fato confirmado por HEO, 

NAHAM e BAEK et al.20 A  maioria dos estudos avaliou a retração em massa e 

não  verificou a perda de ancoragem de forma estatisticamente 

significante13,27,40. É importante salientar que nenhum dispositivo de ancoragem 
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foi empregado nos arcos dentários superior e inferior. Porém, KOCADERELI27 

nem mesmo menciona o uso ou não dos aparelhos de ancoragem, o que 

compromete a compreensão dos resultados. Por outro lado, HAYASAKI et al19 

observaram uma perda de ancoragem nos molares superiores e inferiores em 

pacientes com má oclusão de Classe I e II após extrações de pré-molares com 

o uso de ancoragem superior e inferior. Da mesma forma, KOCADERELLI27 

verificou uma perda de ancoragem significativa dos molares superiores em 

pacientes com má oclusão de Classe I tratados com extrações de pré-molares, 

porém sem o emprego de  dispositivos de ancoragem. Ao comparar esses 

resultados com os do presente estudo, visto que não foi verificada perda de 

ancoragem estatisticamente significante, sugere-se que a retração em duas 

fases tenha uma perda menor de ancoragem em relação à retração em massa, 

embora HEO, NAHAM e BAEK20 não tenham verificado diferença 

estatisticamente significante ao comparar a retração em massa e em duas 

fases, contudo utilizando mecânicas distintas entre os grupos.     

 
           Gráfico 2 – Médias das medidas dentárias em T1, T2 e T3 
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6.2.3 Medidas tegumentares 

 

Quanto às alterações tegumentares, observou-se mudanças somente 

na posição anteroposterior dos lábios superior e inferior, em que se verificou 

uma retração destes em relação à linha E, no período após a retração dos 

caninos (T1-T2); e somente para o lábio inferior no período após a retração dos 

incisivos (T2-T3)(Gráfico 3).Esta retração dos lábios superior e inferior se deu  

pela lingualização e retrusão dos incisivos,  verificada no período de retração 

dos caninos, corroborando com vários outros  estudos5,9,27,40 que observaram  

este efeito no período total do tratamento (após a retração dos incisivos).  

 
          Gráfico 3 – Médias das medidas tegumentares em T1, T2 e T3. 
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nos dois grupos (deslize para a retração em massa e alças, para a retração em 

duas fases) podem ter influenciado nos resultados.   

 Neste estudo verificaram-se alterações dentoesqueléticas e tegumentares 

em pacientes com má oclusão de Classe I tratados com a extração de quatro pré-

molares. O presente trabalho demonstrou que a mecânica de retração de caninos 

e posteriormente dos incisivos foi eficaz para a correção da má oclusão de Classe 

I, com a correção do apinhamento e melhora da protrusão dentária, o que 

repercutiu na melhora da convexidade tegumentar sem, entretanto afetar a 

espessura dos lábios superior e inferior.  É interessante notar que esta melhora da 

convexidade facial foi observada já no período após a retração dos caninos, 

apesar dos incisivos não estarem inseridos na mecânica. Este fato com certeza 

facilita bastante o tratamento ortodôntico posteriormente e sugere que a inserção 

tardia dos incisivos à mecânica em casos com apinhamento e mesmo com 

protrusão dentária seria preferida, com vantagens ao tratamento ortodôntico fixo 

total. Esta melhora da convexidade facial foi obtida graças à retração dos incisivos 

superiores e inferiores, apesar da ausência de emprego de qualquer dispositivo de 

ancoragem.  

A relação entre a quantidade de retração dos incisivos e a perda de 

ancoragem superior apresentou-se em aproximadamente 2:1, e a inferior em 1,5:1, 

sendo que o uso dos elásticos de Classe II pode ter promovido uma maior perda 

de ancoragem inferior. Esta relação se mostrou inferior àquela observada por 

HEO, NAHAM e BAEK20 na retração em duas fases (no arco superior de 3:1), 

provavelmente devido a diferenças na mecânica empregada (mecânica de deslize 

versus mecânica com alças).  

É importante salientar que clinicamente a relação entre perda de 

ancoragem e a quantidade necessária de retração depende fundamentalmente da 

quantidade de apinhamento existente, e da necessidade da correção da 

convexidade do perfil tegumentar, o que consiste em uma avaliação 

fundamentalmente subjetiva do clínico. A informação de que haverá 

provavelmente 1 mm de perda de ancoragem para cada 2 mm de retração dos 

incisivos sem nenhum dispositivo de ancoragem for utilizado contribui para que o 

clínico possa fazer uma projeção da necessidade ou não do emprego de 
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dispositivos de ancoragem, dependendo da quantidade de apinhamento ou da 

convexidade facial que o paciente apresentar. Diante destes resultados, observa-

se que caso não possa ocorrer nenhuma perda de ancoragem devido a uma 

convexidade facial acentuada ou mesmo apinhamento dentário severo, há a 

necessidade do emprego dos dispositivos de ancoragem representados pelos 

mini-implantes, ou mesmo Botão de Nance, arco lingual, placa lábio-ativa, 

aparelho extrabucal.  

Futuros estudos se fazem necessários comparando a mecânica de 

retração em duas fases e em massa utilizando a mesma mecânica, assim como a 

retração em duas fases realizada empregando-se diferentes tipos de mecânica. 

Isto se faz necessário, a fim de esclarecer qual a mecânica de retração mais 

eficiente, proporcionando a maior quantidade de retração dos incisivos com a 

menor perda de ancoragem, sem a necessidade do emprego de dispositivos de 

ancoragem que representam maior custo ao paciente, cirurgias (no caso dos mini-

implantes) e em muitos casos, a necessidade da sua colaboração durante o 

tratamento ortodôntico fixo. 
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7 CONCLUSÕES    

                   

Com base na metodologia e diante da análise e discussão dos resultados 

obtidos, conclui-se que o tratamento com extração de quatro pré-molares e 

retração sequencial dos caninos incisivos (retração em duas fases) promoveu as 

seguintes alterações: 

    - Retrusão suave do ponto A no período da retração dos incisivos e total 

do tratamento; 

    - Aumento na quantidade de crescimento mandibular no período da 

retração dos caninos e total do tratamento; 

    - Rotação mandibular no sentido anti-horário ao longo do tratamento; 

    - Aumento da AFAI no período total do tratamento; 

    - Aumento da altura facial anterior total no período total do tratamento; 

- Aumento do ângulo Interincisivo; 

- Inclinação para lingual e retrusão dos incisivos superiores e inferiores no 

período total avaliado; 

- Não houve perda de ancoragem dos molares em todos os períodos 

avaliados; 

- Houve uma retração dos lábios superior e inferior no período após a 

retração dos caninos e total do tratamento. 
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