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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa consistiu em comparar as alterações dentárias, 
esqueléticas e tegumentares promovidas pelo aparelho de Fränkel-2 com um grupo 
controle, além de observar a estabilidade desses efeitos promovidos pelo 
tratamento, num período médio de 7,11 anos pós-tratamento. A amostra 
compreendeu um total de 90 telerradiografias em norma lateral, sendo 54 
telerradiografias provenientes de 18 pacientes tratados com o RF-2 avaliados em 
três fases (T1:início de tratamento;T2: final de tratamento e T3: pós-tratamento) e 36 
telerradiografias de 18 pacientes-controle, observados em dois tempos. Para 
comparação entre os grupos tratado e controle foi utilizado o teste “t” de Student não 
pareado. Já para a análise dos valores do grupo tratado nos três tempos (T1, T2 e 
T3) foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) a um critério e o teste de Tukey 
(p<0,05). As principais alterações proporcionadas pelo aparelho RF-2 observadas a 
partir da comparação do grupo tratado com o controle envolveram efeitos 
mandibulares, principalmente a protrusão e aumento do comprimento mandibular 
associado com uma rotação horária, que resultou em uma maior altura facial total 
(N-Me) e ântero-inferior (AFAI), além de suave rotação anti-horária do plano palatino 
(SN.PP). Os incisivos superiores retruíram e o inferior vestibularizou. Houve uma 
distalização relativa dos molares superiores juntamente com a diminuição do 
“overjet”, desta forma a convexidade do perfil facial tegumentar melhorou. No 
período pós-tratamento (T3) observou-se uma estabilidade sagital de maxila (SNA) e 
mandíbula (SNB), das variáveis do padrão facial, da inclinação do incisivo superior, 
do ângulo nasolabial e do “overjet”. A mandíbula e a maxila continuaram a crescer 
no sentido antero-posterior, juntamente com as alturas faciais Houve também a 
extrusão de incisivos e molares. Já o plano oclusal e o ângulo goníaco diminuíram 
na fase pós-tratamento.  
 

 

 

Palavras-chave: Regulador de função Fränkel-2 - Má oclusão - Ortodontia - 
Estabilidade - Ortopedia Funcional dos Maxilares. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study consisted of comparing dental, skeletal and soft tissue effects 
promoted by Frankel-2 functional regulator with a control group, besides observing 
the stability of those effects, in an average post-treatment period of 7.11 years. The 
sample had a total of 90 lateral cephalometric radiographs, with 54 cephalometric 
radiographs of 18 FR-2 treated patients assessed in three phases (T1: treatment 
beginning; T2: treatment ending and T3: post-treatment) and 36 cephalometric 
radiographs of 18 control patients observed in two time periods (T1 and T2). To 
compare control and treated groups a Student non-paired t-test was used. The 
comparison of the treated group values in the three times (T1, T2, and T3) was done 
by the one criterion Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test (p<0.05). The 
main changes provided by the FR-2, observed, by means of comparison with treated 
and control groups, involved mandibular effects: mostly protrusion and mandibular 
length increase associated with clockwise rotation of the mandible, which resulted in 
an increased total (N-Me) and lower (AFAI) facial height, besides a soft 
counterclockwise rotation of the palatine plane (SN.PP). The maxillary incisors 
retracted and the mandibular incisors tipped to buccal side.  There was a relative 
distalization of the maxillary molars in conjunction with the overjet decrease, so, the 
convexity of the soft tissue facial profile was better. In post-treatment period, it was 
observed a sagittal stability of maxilla SNA) and mandible (SNB), of the facial pattern 
variables, of the maxillary incisor inclination, of the nasolabial angle and of the 
overjet. The maxilla and the mandible continued to grow in the anterior-posterior 
direction, together with the facial heights. There were also the incisors and molars 
extrusion. Already, the oclusal plane and the gonium angle decreased in this phase. 
 
 
 
 
KEY-WORDS: Frankel Functional Regulator Type-2 – Malocclusion – Orthodontics – 
Stability – Jaw`Functional Orthopedics 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
 

A má oclusão de Classe II pode se apresentar na população com 

acometimento esquelético e/ou dentoalveolar55. Normalmente, quando existe 

comprometimento esquelético, há protrusão maxilar e/ou retrusão mandibular. 

Segundo McNAMARA JR. (1981)55, há uma prevalência maior da retrusão. 

mandibular na população. Preconiza-se para o tratamento da má oclusão de Classe 

II, com retrusão mandibular, o tratamento ortopédico realizado por meio do avanço 

mandibular, de forma a estimular o crescimento mandibular anterior e restringir o 

crescimento anterior da maxila. De acordo com FRANCO30, a principal vantagem do 

uso dos aparelhos propulsores mandibulares reside na melhora da estética facial 

nos pacientes com má oclusão de Classe II. Para isto, foram propostos na literatura 

vários aparelhos ortopédicos para o avanço mandibular4,5,17,22,23,32,40,46,72,81,82,83, 

dentre eles o aparelho regulador de função de Fränkel. 

Segundo FRÄNKEL32, em 1969, a relação do posicionamento dentário 

associado a um equilíbrio natural de forças intrínsecas musculares seria responsável 

pelo formato adequado dos arcos dentários, seguindo os conceitos de crescimento 

da Matriz Funcional de Moss. O autor desenvolveu quatro tipos de reguladores de 

função. O RF-2 está indicado tanto para a má oclusão de Classe I com 

sobremordida profunda e padrão de crescimento horizontal, como para a Classe II, 

divisão 1, com retrognatismo mandibular e sobremordida profunda. O regulador de 

função de Fränkel (RF) atua principalmente no vestíbulo, minimizando as pressões 

anormais dos lábios e bochechas, por meio de escudos vestibulares. Para se ter 

uma reação tecidual ótima, o avanço mandibular deve ser realizado gradualmente, 3 

mm de cada vez, sendo ajustado no mesmo aparelho32.  

Os principais efeitos dentoesqueléticos promovidos pelo RF-2 encontrados na 

literatura foram: aumento no crescimento mandibular e da altura facial ântero-

inferior, assim como na inclinação para lingual dos incisivos superiores. Além disso, 

observou-se uma ligeira diminuição da protrusão maxilar e do deslocamento mesial 

dos molares superiores, com um discreto aumento da protrusão mandibular e da 

inclinação vestibular dos incisivos inferiores, associada a uma pequena rotação 

horária do plano palatino no grupo tratado. Autores como TORUÑO81, em 1997 e 
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ALMEIDA et al4, em 2002, concluíram que os maiores efeitos promovidos pelo 

aparelho de Fränkel foram dentoalveolares  

Contudo, a busca do sucesso do tratamento ortopédico-ortodôntico deve se 

basear nos resultados a longo prazo das mudanças dentoesqueléticas e 

tegumentares promovidas pelos aparelhos ortopédicos, visto que estes são 

instalados na fase de crescimento do paciente. Por isto, torna-se de grande 

interesse clínico, a avaliação da estabilidade dos resultados obtidos pelos aparelhos 

ortopédicos no tratamento da má oclusão de Classe II.  

A estabilidade da correção da má oclusão de Classe II, divisão 1 realizada por 

meio dos aparelhos funcionais ainda é muito questionada. O período de contenção, 

a severidade inicial da má oclusão de Classe II e a relação inicial dos molares não 

apresentou nenhuma correlação com a recidiva da relação molar e do trespasse 

horizontal 25,47. Desta maneira, estes trabalhos verificaram que a recidiva do 

trespasse horizontal está mais relacionada com o grau de overjet inicial e com as 

mudanças esqueléticas ântero-posteriores advindas de um crescimento adverso25,47. 

Há vários estudos na literatura ortodôntico-ortopédica sobre os efeitos 

dentários e esqueléticos promovidos pelos aparelhos ortopédicos no complexo 

craniofacial 4,5,17,39, 40, 46, 56. Entretanto, a estabilidade da correção da má oclusão de 

Classe II obtida por meio destes tratamentos tem sido pouco pesquisada 58,67. 

Sendo de suma importância ao ortodontista a determinação dos efeitos do 

tratamento ortopédico mandibular, o presente estudo tem como objetivo verificar as 

alterações esqueléticas , dentárias e tegumentares promovidas pelo aparelho de 

Fränkel-2, no tratamento da má oclusão de Classe II, bem como a estabilidade 

destes resultados no período pós-tratamento médio de 7,11 anos. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

A pesquisa na literatura científica teve como intuito levantar os artigos 

relacionados a três importantes temas que compõem as explicações para os efeitos 

promovidos pelo RF-2, destacando a interface do crescimento craniofacial na 

qualidade da manutenção das variáveis, que foram estudadas para verificar a 

estabilidade do tratamento ortopédico funcional. Desta maneira, para ficar mais 

didático o entendimento do leitor, separou-se a revisão nos seguintes tópicos: 

- Crescimento craniofacial na oclusão normal e na má oclusão de Classe I. 

- Crescimento craniofacial na má oclusão de Classe II. 

- Efeitos promovidos pelo aparelho Regulador de Função de Fränkel -2. 

- Estabilidade do tratamento ortopédico funcional. 

 

2.1 – CRESCIMENTO CRANIOFACIAL NA OCLUSÃO NORMAL E NA 

MÁ OCLUSÃO DE CLASSE I 

 

VAN DER LINDEN53, em 1960, avaliou 72 crianças dos 7 até os 11 anos de 

idade, sendo 33 meninos e 39 meninas O comprimento mandibular foi avaliado 

tendo a base do crânio (SN) como referência. Houve dimorfismo sexual no 

comprimento da base craniana, o prognatismo mandibular, a altura ântero-inferior da 

face, a altura total anterior, representada pelo aumento da face média e o 

comprimento da maxila, que foram maiores nos meninos. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre o aumento do comprimento mandibular em sua 

quantidade, entre os sexos. O ângulo goníaco tornou-se menor com o crescimento, 

proporcionando maior prognatismo mandibular.  

Para MOSS62, em 1960, a estrutura mandibular é determinada por sua 

função. A matriz funcional da mandíbula baseia-se nos músculos inseridos na 

mandíbula, vasos e nervos, glândulas salivares, a língua e as cavidades faríngeas. 

O crescimento e desenvolvimento mandibular refletirão a interação de todos estes 

fatores externos, em associação com a formação óssea. As duas porções 

mandibulares, corpo e ramo, são interdependentes no crescimento, e somente o 

ramo sofre alterações verticais caso ocorra problemas de desenvolvimento nos 

côndilos mandibulares, pois o corpo se desenvolve com o remodelamento do ramo. 
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SCHUDY77, em 1965, estudou as rotações mandibulares resultantes do 

crescimento craniofacial e avaliou as suas implicações no tratamento ortodôntico. As 

rotações mandibulares resultam de uma desarmonia entre o crescimento vertical e 

ântero-posterior, e este efeito têm resultados marcantes no tratamento ortodôntico. É 

bem conhecido que a mandíbula rotaciona tanto no sentido horário como no anti-

horário, com o desenvolvimento normal do indivíduo. Isto é particularmente verdade 

durante a aceleração do crescimento na fase pubertária. As rotações horárias são 

resultados de um excessivo crescimento vertical que tende a reduzir a mordida 

profunda. Já as rotações anti-horárias são resultados de uma deficiência vertical 

tendendo a aumentar o overbite. O autor resume suas considerações relatando que 

as variações no crescimento condilar e na área molar são responsáveis pelas 

rotações do corpo mandibular. Rotações horárias são resultados de maior 

crescimento alveolar posterior do que do crescimento condilar. Crescimento 

excessivo da região dentoalveolar posterior causa mordidas abertas. Já nas 

rotações anti-horárias, são reflexos de maior crescimento condilar do que alveolar 

posterior. O excesso disto, causa mordidas profundas significativas. 

De acordo com COBEN20, em 1966, seu conceito de crescimento pós-natal 

das suturas e sincondroses ocorre até a idade de 7 anos (primeira década de vida). 

Na segunda década de vida, o crescimento da cartilagem esfeno-occipital torna-se 

ativo na puberdade, com reflexo no crescimento condilar e ramo e finalizasse o 

crescimento do septo nasal. Nesse momento tem-se também o desenvolvimento 

facial superior e o crescimento dos processos alveolares. O crescimento condilar em 

conjunto com a aposição óssea no bordo posterior do ramo e reabsorção na sua 

porção anterior, cria espaços para o desenvolvimento dos dentes inferiores em 

direção superior e anterior e para o crescimento de seus processos alveolares. Já o 

crescimento das suturas esfenoetmoidal (se), palatomaxilar (pm) e pterigopalatina 

(ptm) permitem o desenvolvimento anterior da maxila e criam espaços para que os 

dentes superiores posteriores tenham espaço para erupcionar. 

No período de idade dos 11 anos aos 12 anos e 2 meses verificou-se um 

aumento na atividade do crescimento. Houve um desenvolvimento anterior da base 

craniana posterior, contra um crescimento vertical da face superior e a dentição 

maxilar teve seu vetor para cima e para frente, ajudando a manter o espaço no 

aumento do crescimento mandibular. A relação molar começou a mudar e houve 

uma mesialização do molar inferior, no espaço ocupado pelos molares decíduos. 
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Dos 13 aos 15 anos e meio, houve um pequeno crescimento facial. Um pequeno 

crescimento para baixo e para frente da mandíbula continuou acontecendo. Esse 

crescimento remanescente mandibular contra uma diminuição na adaptação dos 

dentes maxilares produz uma pressão lingual contra os incisivos inferiores, podendo 

levar aos apinhamentos destes. Esta é uma explicação plausível para sua 

instabilidade durante o final do desenvolvimento facial. Dos 10 aos 12 anos a 

mandíbula continua seu mesmo padrão de crescimento. A aposição na superfície da 

sutura frontonasomaxilar continua. Esse período tem uma grande vantagem na 

correção da Classe II, em função do movimento mesial dos molares inferiores, o 

crescimento da mandíbula e o crescimento mais vertical e menos horizontal da 

sincondrose esfeno-occiptal. O problema se perpetuará na Classe II, quando existir 

um baixo potencial de crescimento mandibular, ou quando este for principalmente 

vertical. 

SAVARA; TRACY75 (1967) realizaram um estudo longitudinal com 52 meninos 

leucodermas dos 3 até os 16 anos. Houve um aumento estatisticamente significante 

mandibular nos sentidos ântero-posterior e transversal, contudo menor 

verticalmente. As alterações mais significativas que aconteceram no ramo, corpo e 

comprimento total mandibular ocorreram entre a idade de 10 a 16 anos e foram, 

respectivamente, de: 1 mm; 1,18 mm e 1,59 mm. Os incrementos anuais de 

crescimento das estruturas mandibulares estudadas neste mesmo período de 

observação tiveram, como decorrência, um aumento no ritmo de aposição no ramo, 

com o corpo mandibular também crescendo. Por volta dos 15 anos houve uma 

diminuição no potencial de crescimento total mandibular.  

BJÖRK10, em 1969, estudou o crescimento facial em crianças utilizando 

implantes metálicos que foram instalados na base óssea dos maxilares e serviram 

como pontos de referência para a sobreposição dos estudos cefalométricos. O 

estudo longitudinal consistiu de 100 crianças de cada sexo, durante o período de 4 a 

24 anos. A amostra consistia de crianças normais com e sem má oclusão e também 

situação de crescimentos patológicos. Por meio dos estudos metálicos de implantes 

foi possível localizar os centros de crescimento (rotações mandibulares) e 

reabsorção nos ossos individuais e examinar as variações na direção e intensidade 

de cada indivíduo. Os sinais das rotações severas foram: inclinação da cabeça do 

côndilo, curvatura do canal mandibular, formato da borda inferior da mandíbula, 

inclinação da sínfise, angulo interincisal, altura ântero inferior da face (AFAI). Esses 
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sinais não são encontrados simultaneamente num mesmo indivíduo e podem não 

aparecer antes da puberdade. 

ENLOW; KURODA; LEWIS26, em 1971, demonstraram os conceitos da 

análise das contrapartes realizadas em teleradiografias laterais para demonstrar e 

verificar os efeitos do crescimento craniofacial nas terapias ortopédicas empregadas 

e durante o desenvolvimento normal do indivíduo. Este conceito de análise 

tridimensional tenta expressar que cada parte esqueletal, quer seja de aposição ou 

remodelação óssea está intimamente relacionada com as demais, e que qualquer 

tipo de variação, quer seja linear (comprimento) ou angular (rotação) atua somando 

fatores que vão desencadear nas alterações individuais do crescimento facial e no 

seu padrão de desenvolvimento. Desta maneira, se as partes separadas estão 

balanceadas a simetria do crescimento ocorrerá de modo constante, preservando a 

estabilidade dos resultados oriundos do tratamento funcional ou da própria 

compensação intrínseca do organismo Assim, para a má oclusão de Classe II, os 

autores subdividiram 2 tipos: o tipo (A) envolve uma protusão maxilar, devido a uma 

protusão no alinhamento da base craniana, com má rotação para trás do ramo 

mandibular, embora ocorra um efeito protusivo na mandíbula, associada com um 

comprimento aumentado da maxila. O tipo (B) resultaria numa projeção do ponto B à 

frente do ponto A, resultado de ambas protusões tanto maxilares como no 

alinhamento do ramo. Por outro lado, a dimensão do ramo, assim como sua altura 

vertical, compensaria diminuindo estes efeitos protusivos, com um corpo mandibular 

bom, reduzindo a severidade da má oclusão. 

Os picos de crescimento mandibular foram analisados por LEWIS; ROCHE; 

WAGNER52, em 1982, em 67 indivíduos. Eles aconteceram de 1 ano e meio a 2 

anos antes nas meninas, mas tiveram uma maior expressão de intensidade nos 

meninos (em torno de 30%). As relações indicaram um padrão com relação à idade 

cronológica, com a velocidade e estágio de maturação óssea, apresentando altas 

variações individuais. Um pico de crescimento foi considerado como sendo aquele 

instante que ultrapassa e aumenta a distância avaliada em 1 mm, por ano. As 

distâncias estudadas foram: Ar-Go, Ar-Gn e Go-Gn. Para cada aumento de distância 

mandibular, houve uma pequena diminuição na proporção do crescimento, seguido 

por um rápido aumento. Neste estudo, o menor aumento ocorreu para a medida Go-

Gn (corpo) para os meninos e Ar-Go (ramo) para as meninas.Esses aumentos foram 

mais comuns nos homens, embora a proporção de aumento entre os sexos tenha 
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sido a mesma antes e após o período estudado. Nos meninos o evento ocorreu com 

a idade média 13 anos e nas meninas de 11 anos e meio. 

SINCLAIR; LITTLE79, em 1985, estudaram o crescimento na oclusão normal 

em 65 telerradiografias de 33 homens e 32 mulheres (Centro de Crescimento de 

Burlington, Ontário, Canada) O crescimento craniofacial foi avaliado na dentadura 

mista (9 a 10 anos), na permanente jovem (12 a 13 anos) e na idade adulta (19 aos 

20 anos de idade). Os autores resumiram que: a quantidade e direção do 

crescimento maxilar estão relacionadas com o crescimento ântero-posterior da 

mandíbula; o crescimento tardio da mandíbula acontece devido à rotação anti-

horária no período após a puberdade, durante a redução do crescimento vertical da 

maxila; a quantidade de crescimento sagital da mandíbula está relacionada com a 

direção do crescimento condilar e o desenvolvimento vertical mandibular se 

relaciona com a quantidade total de crescimento condilar; as mudanças entre as 

bases ósseas são provenientes de alterações esqueléticas e dentárias, tanto no 

plano vertical quanto no sagital; a quantidade de erupção vertical dos molares 

superiores e inferiores está associada com a rotação mandibular para anterior; 

ocorreu dismorfismo sexual durante a avaliação do crescimento, com os homens 

apresentando maiores medidas em todos os parâmetros, maior crescimento pós 

puberal e maiores mudanças esqueléticas e dentárias. 

LOVE; MURRAY; MAMANDRAS54, em 1990, avaliaram as mudanças 

esqueléticas e dentárias do complexo craniofacial no período pós-pubertário, por 

meio de telerradiografias em norma lateral. A amostra foi constituída por 30 jovens, 

com idades de 16, 18 e 20 anos, oriundos do Centro de Crescimento de Burlington. 

Todos os pacientes apresentavam uma relação molar de Classe I esquelética e 

dentária. O crescimento mandibular ocorreu de forma mais significante entre o 

período de 16 a 18 anos, do que dos 18 aos 20 anos.Tanto a maxila, quanto a 

mandíbula desenvolveram-se em comprimento, mas o crescimento mandibular foi 2 

vezes maior, com um sentido para cima e para frente, como resultado de um 

crescimento maior da altura facial posterior em relação à anterior.  

AKI et al3, em 1994, se propuseram a verificar se a morfologia da sínfise 

mandibular poderia ser utilizada como forma de predição do crescimento da 

mandíbula e determinar o grau destas mudanças. 115 teleradiografias de pacientes 

adultos, sendo 58 mulheres e 57 homens, com idade entre 17 e 30 anos, foram 

estudados e comparados com uma outra amostra de 62 indivíduos (30 meninas e 32 



Revisão da Literatura 

 

36 
 

meninos) que foram avaliados longitudinalmente em 4 tempos: dos 4 aos 6 anos; 8 

aos 10, 12 aos 14 e 17 aos 30 anos. Todos eram brancos, da América do Norte e 

não receberam tratamento ortodôntico algum. A direção de crescimento mandibular 

foi avaliada por 7 variáveis cefalométricas que incluíram o Eixo Y, SN-Plano 

mandibular, Plano Palatal–Plano mandibular, ângulo goníaco, ângulos articular e 

goníaco de Jarabak e proporção de Jarabak, entre a altura facial anterior e posterior. 

A sínfise mandibular foi estudada na sua altura, largura, volume e ângulo em relação 

ao plano mandibular. A morfologia da sínfise foi encontrada como associação para a 

direção do crescimento mandibular, especialmente nos homens, com a variável 

volume tendo maior significância.  Uma mandíbula com direção de crescimento 

anterior foi associada com uma sínfise apresentando uma pequena altura, grande 

largura, pequeno volume e alto ângulo. Por outro lado, uma mandíbula com direção 

de crescimento para posterior foi associada com uma sínfise com grande altura, 

pequena largura, grande volume e pequeno ângulo.  

BLANCHETTE et al11, em 1996, avaliaram o crescimento e desenvolvimento 

longitudinal dos tecidos moles em meninos e meninas com padrões de crescimento 

vertical e horizontal, dos 7 aos 17 anos de idade. A amostra era de 32 indivíduos, 

que foram separados de maneira similar, 8 em cada grupo relacionando-se o sexo e 

o padrão facial. Todos eram brancos, do norte da Europa, e que não haviam 

passado por nenhum tratamento ortodôntico. O dimorfismo sexual foi evidente, com 

os meninos desenvolvendo-se até os 16 anos e as meninas atingindo a maturidade 

dos tecidos moles com 14 anos de idade. Uma diferença estatisticamente  

significante entre os padrões faciais foi encontrada em muitas variáveis, exceto na 

espessura do ponto A’ e a altura do lábio superior. Os meninos e as meninas com 

características verticais exibiram um tecido mole fino e mais alto. Essas diferenças 

foram interpretadas como mecanismos compensatórios nos indivíduos dolicofaciais, 

para camuflar a alteração esquelética, produzindo um perfil mais harmônico. Estes 

mesmos pacientes apresentaram-se no pico do crescimento pubertário mais cedo 

que os indivíduos braquifaciais. 
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2.2 – CRESCIMENTO CRANIOFACIAL NA MÁ OCLUSÃO DE 

CLASSE II 

 

De acordo com NELSON; HIGLEY63, em 1948, o problema da Classe II, 

divisão 1 está relacionada com a mandíbula, mas não foi mensurado em qual área 

estaria o problema: se na altura do ramo ou na deficiência do comprimento basal; no 

ângulo goníaco, numa retroposição do côndilo na fossa ou se num posicionamento 

mais para distal dos dentes inferiores. Foi estudado o comprimento total da 

mandíbula, por meio de uma tangente que passava pelo Gn comparando com uma 

linha que passava 5 mm acima do plano mandibular (Go-Me), fazendo a medida do 

Go ao Gn. Foram estudados 24 mulheres e 31 homens de 7 a 10 anos e 19 homens 

e 23 mulheres de 11 a 14 anos, sendo todos portadores de má oclusão de Classe II, 

comparados em proporções semelhantes, porém, não iguais de pacientes Classe I. 

De acordo com os resultados, houve um maior aumento no comprimento basal nos 

pacientes Classe I, exceto no grupo feminino dos 7 aos 10 anos de idade. Este 

aumento não passou, em média, de 3mm, entretanto estas pequenas alterações, 

associadas com deficiências de crescimento em outras direções, possam, 

indubitavelmente, reproduzir uma etiologia significativa, embora o comprimento 

basal estudado isoladamente não tenha representado grandes mudanças. 

A relação das estruturas maxilares em relação ao crânio, foi estudada por 

RIEDEL70, em 1952, nas más oclusões e na oclusão normal. Sua amostra se baseou 

em 52 indivíduos adultos com excelente oclusão, com idades variando de 18 a 36 

anos e 24 crianças com idade entre 7 e 11 anos. Esses grupos foram comparados 

entre si para verificar a possível existência de correlações cefalométricas entre 

indivíduos adultos e infantis. Outro grupo de má oclusão de Classe II também foi 

incluído na amostra e estudado em conjunto: eram 38 indivíduos Classe II, divisão 1, 

10 Classe II, divisão 2 e 9 Classe III. Houve uma evidente tendência de que a maxila 

ficou mais prognata influenciada pelo crescimento, assim como a mandíbula, quando 

comparados os grupos infantis e adultos. A diferença ântero-posterior A e B 

manteve-se estável em 2º, e este foi o achado mais interessante do trabalho. O 

ângulo entre a base craniana e o plano mandibular (NS-GoGn) - também 

permaneceu estável. O perfil facial diminui sua convexidade com o crescimento.(N-

A-P). Na avaliação dentária as diferenças significativas foram: a inclinação do 
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incisivo superior com a base craniana foi de 103,5º tanto em adultos quanto em 

crianças. Já a sua inclinação em relação ao plano de Frankfort, esteve em 110º, 

diferenciando-se dos pacientes Classe II, indicando uma maior vestibularização 

desses dentes em relação a esse plano. A posição ântero-posterior dos incisivos 

superiores com a base craniana não teve diferença significativa entre os de Classe I 

e Classe II, divisão 1. 

SIRIWAT; JARABAK80, em 1985, estudaram em 500 pacientes ortodônticos, 

com idade entre 8 e 12 anos, sendo 292 meninas e 208 meninos, selecionados de 

maneira randomizada a possibilidade de correlação entre as categorias oclusais da 

classificação de Angle com as dimensões faciais verticais que determinam a 

morfologia facial baseada no padrão posterior (hiperdivergência : 54 a 58%) , uma 

rotação de crescimento anterior (hipodivergência: 64 a 80%) ou neutra ( 59 a 63%). 

A fórmula para sua identificação se baseia na proporção entre a altura facial anterior 

e a posterior. Continha nesta amostra 190 Classe II, divisão 1, sendo 113 meninas e 

77 meninos. A rotação predominante neste grupo foi a neutra (48%), seguido pela 

hipodivergência (45%), que se caracteriza por uma altura vertical longa do ramo 

mandibular, alto SNB e pequenos ângulo goníaco e SN-MP. Foi encontrado, 

também, maior dimorfismo sexual nesta má oclusão. Com os meninos apresentando 

maiores medidas lineares e maior grau de prognatismo. Foi encontrada alta 

correlação entre a proporção da altura facial anterior com a posterior, tomando como 

referência os pontos cefalométricos mandibulares e suas correlações com as outras 

partes da face. 

BUSCHANG et al12, em 1986, estudaram também, pelo modelo dos 

polinômios (que são uma equação linear múltipla), as diferenças no crescimento 

facial de 40 garotos canadenses, com idades variando de 11 a 14 anos, sendo que 

20 possuíam uma má oclusão de Classe II, 12 sendo Divisão 1, 8 sendo Divisão II, e 

os outros 20 tinham uma oclusão normal. Os resultados demonstraram um 

crescimento linear nas variáveis maxilares, e seu ângulo com a base do crânio 

(SNA) permaneceu constante. As medidas mandibulares apresentaram grande 

velocidade de aceleração, indicando o pico puberal de crescimento. Para mais de 80 

% das medidas avaliadas, os garotos com oclusão normal apresentaram 

semelhanças daqueles com a má oclusão de Classe II, embora a mandíbula fosse 

menor na Classe II e a sua discrepância sagital maior. Apenas a velocidade da 

distância Ba-N foi significativamente maior naqueles portadores da má oclusão. O 
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comprimento total da mandíbula e o ângulo ANB apresentaram mudanças em seu 

tamanho, que se mantiveram constantes ao longo do período estudado. Os grupos 

foram avaliados no grau de velocidade e aceleração do crescimento, indicando que 

a diferenças de tamanho das variáveis estudadas entre os grupos, foram 

estabelecidas antes dos 11 anos de idade e mantiveram-se durante a adolescência 

KERR; ORTH; HIRST49, em 1987, determinaram o crescimento craniofacial 

de 85 crianças irlandesas que não receberam tratamento ortodôntico, estudadas nas 

idades de 5, 10 e 15 anos. Esses indivíduos foram separados em 2 grupos: um 

chamado de normal que se constituía de 16 indivíduos que possuíam uma oclusão 

“normal” e 31, Classe I de Angle. O grupo “não normal” foi constituído de 21 

pacientes Classe II, divisão 1 (10 meninos e 11 meninas) e 13 Classe II, divisão 2, 

pela classificação de Angle. O ângulo da base craniana (Ba.S-N) diagnosticou-se 

com uma diferença significativa e estável entre os grupos normal e não normal, 

determinando uma alteração oclusal em 73% dos indivíduos acompanhados neste 

período, que já apresentavam alguma alteração de base craniana aos 5 anos de 

idade. 17% dos indivíduos demonstraram um crescimento tendendo de patológico a 

normal e 9% derivaram de um crescimento favorável aos 5 anos e que 

descompensou ao atingir a idade de 15 anos. Com 15 anos, somente 8% da 

amostra demonstrou uma oclusão relacionada com seu padrão facial. Sendo assim, 

o ângulo da base craniana (Ba.S-N) pode sugerir alterações na maxila e mandíbula, 

mas em 26% da amostra, compensações dentoalveolares conseguiram modificar o 

ângulo ANB e reequilibrar a oclusão que era inicialmente patológica. 

AIDAR; SCANAVINI2, em 1989, estudaram o padrão facial, segundo os dados 

de SIRIWAT e JARABAK79, em 200 teleradiografias de brasileiros, descendentes de 

mediterrâneos, leucodermas, não tratados ortodonticamente, que foram separadas 

em 5 grupos de más oclusões, sendo que 40 eram da Classe II, divisão 1, com 20 

meninos e 20 meninas com idades entre 8 e 12 anos. Após a análise estatística das 

variáveis estudadas, verificou-se que não houve dimorfismo sexual estatisticamente 

neste grupo; com exceção das grandezas angulares e do coeficiente de jarabak 

(AFP/AFA x 100), em todas as outras grandezas foram encontradas diferenças 

significantes, com médias maiores no sexo masculino e maior prognatismo; os 

pacientes com má oclusão de Classe II, divisão 1, apresentaram um padrão de 

crescimento facial neutro, em que a direção de crescimento é para baixo e para 
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frente, com aproximadamente o mesmo desenvolvimento nas velocidades das 

alturas anterior e posterior.  

POLLARD; MAMANDRAS68, em 1995, mensuraram as mudanças do 

crescimento pós-pubertário maxilomandibular em telerradiografias obtidas de 39 

pacientes do sexo masculino, observados dos 16 aos 20 anos de idade, que não 

receberam tratamento ortodôntico prévio e exibiam características esqueléticas de 

Classe II. Aumentos significativos nas medidas maxilares (CoA) e mandibulares 

(CoGn) foram observadas, com uma taxa tripla de crescimento mandibular. O 

crescimento total mandibular neste período foi de 4,3 mm, em média. A mandíbula 

pareceu rotacionar-se no sentido anti-horário, reflexo este, da redução do plano 

mandibular em 1,47º e um grande aumento da altura vertical posterior em relação a 

anterior. Não houve mudanças estatisticamente significativas na inclinação dos 

incisivos, quer superiores ou inferiores. As mudanças ocorridas durante o 

crescimento da má oclusão de Classe II foram comparadas com uma amostra de 

indivíduos do sexo masculino, com a mesma idade e possuidores de uma má 

oclusão de Classe I, sugerindo uma similaridade no desenvolvimento pós-pubertário 

entre estes dois grupos. Este resultado comparativo, sugere que a má oclusão de 

Classe II se estabelece em idades precoces e o seu crescimento subseqüente é 

similar ao da má oclusão de Classe I. 

A proposta do estudo de BISHARA et al8, em 1997, foi comparar 

longitudinalmente o crescimento das estruturas dentofaciais da dentição decídua à 

permanente, entre pacientes Classe II, divisão 1 não tratados e indivíduos normais, 

sendo todos caucasianos. Participaram da amostra 65 pacientes, sendo 30 do grupo 

de Classe II (15 meninos e 15 meninas) e 35 do grupo normal (20 meninos e 15 

meninas). A idade média de avaliação dos pacientes nas três fases estudadas foi: 5 

anos, 7 anos e 7 meses e 12 anos e 2 meses. Comparativamente, só o comprimento 

mandibular (Ar-Pog) variou significativamente entre os grupos, principalmente nos 

estágios iniciais do tratamento. No final da avaliação, as diferenças entre os grupos 

não foram significantes, indicando que houve um surto de crescimento favorável nos 

pacientes Classe II. Na avaliação proporcional das variáveis, verificou-se que não 

houve diferenças entre elas, exceto na protrusão do lábio superior, embora as 

mudanças avaliadas relataram uma magnitude de comprimento maxilar e 

mandibular maior no grupo normal e um perfil mais convexo no grupo da Classe II, 

divisão 1. Comparando todo o período de avaliação (dos 5 aos 12 anos), o perfil 
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facial tornou-se mais convexo e a protrusão do lábio superior aumentou 

significativamente no grupo da Classe II, enquanto que no grupo normal houve 

diminuição destas variáveis. 

A proposta do estudo de BISHARA9, em 1998, foi verificar, longitudinalmente, 

as mudanças no comprimento mandibular e na relação maxilomandibular em 30 

indivíduos caucasianos Classe II não tratados, sendo 15 homens e 15 mulheres, 

além de avaliar os resultados do tratamento não extracionista para a Classe II, 

divisão 1, utilizando o aparelho fixo de Edgewise, tração extraoral e elásticos de 

Classe II, em 3 estágios de avaliação: dentição decídua (5 anos), dentadura mista 

(após erupção do primeiro molar permanente inferior e 7 anos e 7 meses) e dentição 

permanente (12 anos e 2 meses). Foram tratados com esta terapia 47 indivíduos (20 

homens e 27 mulheres), por um período de 5 anos e idade média inicial de 11 anos 

e 6 meses e foram comparadas com 35 indivíduos de oclusão normal pareado (20 

homens e 15 mulheres). As diferenças do grupo não tratado e o de oclusão normal 

foram relacionados no estágio inicial da avaliação, levando-se em consideração o 

comprimento mandibular e a posição espacial da mandíbula. Estudos comparativos 

do crescimento indicaram que o crescimento facial foi muito similar entre o grupo 

não tratado de Classe II e o normal, se apresentando com um perfil mais convexo no 

do grupo II, acompanhado por uma maior tendência de retrusão mandibular, embora 

a magnitude do crescimento mandibular tenha sido maior no grupo de 

desenvolvimento normal.  

KARLSEN; KROGSTAD48, em 1999, estudaram dois grupos de mulheres, 

sendo 18 com relação equilibrada de bases ósseas (oclusão normal) e outro 

constituído por 14 com relação de Classe II. Estas foram avaliadas longitudinalmente 

dos 6 aos 18 anos, para estudar as características morfológicas e os fatores que 

contribuíram para a relação de Classe II e, posteriormente, para avaliar o 

crescimento nos 2 grupos. Um comprimento do corpo mandibular pequeno e um alto 

ângulo SN-MP foram as únicas variáveis significantes entre os grupos, que se 

diferenciou na Classe II. Normalmente no grupo da Classe II o crescimento  piorou 

com o tempo. Um inadequado aumento do corpo mandibular dos 6 aos 12 anos 

contribuiu para prejudicar a relação sagital, além de o crescimento mandibular ter 

tido um vetor mais vertical, no grupo da Classe II, após os 12 anos de idade, quando 

comparado ao grupo de equilíbrio das bases ósseas. 
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MITANI60 (2000) explicou como se comporta a má oclusão de Classe II 

durante a fase de crescimento craniofacial naqueles pacientes que não receberam o 

tratamento ortopédico/ortodôntico. Para o autor é importante avaliar o tipo de 

crescimento do indivíduo antes da escolha de qualquer aparelho, pois o aparelho 

não produzirá um determinado efeito, mas sim será o intermediador para que a 

condição individual do crescimento se expresse normalmente. Existe, portanto, 

diversos tipos de morfologia para a Classe II. Sem um tratamento, uma mandíbula 

Classe II apresentará: 

1 - A mesma quantidade de crescimento em relação à Classe I. 

2 - Uma variação na direção do crescimento, podendo crescer para frente e 

para baixo, bem como para baixo e para trás. Na Classe I, a direção do crescimento 

não varia tanto, possuindo somente a direção para baixo e para frente. 

3 - A época do pico de crescimento também não apresenta diferença 

estatisticamente significante. 

Desta forma, o autor conclui que não deve haver uma abordagem única para 

o tratamento, sendo que as condições biológicas individuais deveriam ser 

consideradas primeiramente. 

 

ROTHSTEIN; PHAN74, em 2001, compararam o crescimento pubertário 

ântero-posterior e vertical em 335 indivíduos Classe II, divisão 1, oriundos do Centro 

de Crescimento da Filadélfia, que foram separados em meninos e meninas, em três 

diferentes faixas de idade: 10, 12 e 14 anos, comparando-os com 273 crianças 

controle de Classe I. Houve uma variação significativa na direção do crescimento 

entre os sexos. A maxila das meninas desenvolveu-se mais horizontalmente, com 

seus incisivos superiores proclinando mais anteriormente, com a mandíbula também 

se desenvolvendo mais horizontalmente, e tendo um menor aumento da AFAI. Já 

nos meninos, a convexidade da face média aumentou no período avaliado, quando 

comparado ao controle, assim como o desenvolvimento horizontal do ponto A. Tanto 

os incisivos superiores, quanto inferiores proclinaram para vestibular. Ambos os 

sexos apresentaram uma diminuição do ângulo goníaco. Como implicação clínica 

destes resultados, os autores sugerem que a correção feminina da Classe II é mais 

favorável, em função deste maior desenvolvimento horizontal mandibular, durante 

este período de 10 a 14 anos. Nos homens, seria mais desejável restringir o 
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desenvolvimento anterior da maxila, em função de, neste grupo, o componente 

vertical do crescimento ser mais acentuado. 

CHUNG; WONG19, em 2002, estudaram 85 indivíduos (45 homens e 40 

mulheres) Classe II, divisão 1, não tratados ortodonticamente que foram 

selecionados dos Centros de Crescimento de Bolton e Burlington e subdivididos em 

3 grupos de acordo com os valores do ângulo formado entre a base do crânio e o 

plano mandibular (SN.GoMe), sendo considerados valores baixos quando este 

índice era < que 27º; médios quando estava entre 27º - 36º e altos quando era > que 

36º. Radiografias foram avaliadas dos 9 aos 18 anos de idade. Os resultados 

demonstraram que as crianças na idade de 9 anos com ângulos altos apresentaram 

maior convexidade, ângulos goníacos e altura facial anterior e ângulo ANB 

aumentados, enquanto que o grupo com ângulos baixos obteve maiores ângulos de 

SNA e SNB, em função do crescimento anterior do Násio, com aumentos da base 

craniana posterior, suavemente do corpo mandibular, da altura do ramo e altura 

facial posterior aumentada. Durante a fase de observação dos 9 aos 18 anos, todos 

os grupos demonstraram uma diminuição do grau de convexidade e uma rotação 

anti-horária da mandíbula, com uma diminuição do ângulo entre a base do crânio e o 

plano mandibular; isto não aconteceu somente em 7% da amostra total. Isto sugere 

que como ocorre a diminuição deste ângulo diminui com o tempo, deve-se ter 

atenção para que as mecânicas ortodônticas não ext ruam os dentes posteriores, 

aumentando demasiadamente este ângulo nesta região. É importante, contudo, 

perceber que mesmo com estas diminuições este ângulo , eles apresentaram-se 

altos em todos os grupos, com maior diferença naqueles pacientes que já 

apresentavam características de hiperdivergência.  

KLOCKE et al51, em 2002, avaliaram longitudinalmente indivíduos brancos, as 

características iniciais de um padrão de crescimento favorável (horizontal, n=13) e 

não favorável (vertical, n=10). Dois grupos de indivíduos possuindo uma má oclusão 

de Classe II não tratados ortodonticamente foram formados, oriundos de Denver, 

Colorado, com ANB até 2,5º. A idade inicial era de 5 anos e foram avaliados até os 

12 anos de idade. As características iniciais desfavoráveis no grupo vertical foram: 

aumento do plano mandibular (FMA), aumento do ângulo goníaco inferior, aumento 

da altura facial total anterior e diminuição da proporção entre a altura facial anterior e 

posterior. Ao longo da avaliação longitudinal até os 12 anos os dois grupos 

demonstraram diferenças significativas do SNB e ANB. O aumento sagital da base 
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óssea mandibular no grupo favorável de crescimento foi resultado de uma mudança 

na posição mandibular (rotação). Uma rotação posterior morfogenética (horária) 

parece ocorrer precocemente no grupo da Classe II e naqueles com crescimento 

desfavorável, sendo um mecanismo compensatório pelo baixo e insuficiente 

crescimento mandibular. 

RIESMEIJER et al71, em 2004, compararam longitudinalmente o crescimento 

craniofacial nas más oclusões de Classe I e Classe II, por meio de amostras 

oriundas do Centro de Michigan e do Centro da Holanda. A idade dos sujeitos da 

amostra era de 7 a 14 anos para as mulheres e de 9 a 14 anos para os homens. As 

amostras foram subdivididas em Classe I (aqueles com ANB < a 4º) e Classe II 

(ANB > ou igual a 4º). Os resultados demonstraram que a amostra de Classe II 

apresentou maior SNA (maior protrusão da maxila) e SN-GoMe (maior tendência 

vertical). Quando comparado ao grupo de Classe I, as mandíbulas eram mais curtas 

no início da avaliação. Não foram encontradas diferenças no comprimento 

mandibular total nem no seu corpo. Desta maneira, as mudanças ocorridas pelo 

tratamento ortopédico parecem ser resultado da modificação e redirecionamento do 

próprio padrão de crescimento normal e biológico do paciente. Estes resultados 

sugerem que o maior comprimento mandibular no grupo de Classe II (que neste 

trabalho foi de 3,5mm) pode ter contribuído para o sucesso do tratamento, nos 

estudos em que pacientes de Classe I eram utilizados como controle.  

 

 

2.3 – EFEITOS PROMOVIDOS PELO APARELHO REGULADOR DE 

FUNÇÃO DE FRÄNKEL-2 (RF-2)  

 

De acordo com FRÄNKEL32 (1969) o ajuste básico dos dentes envolveria uma 

modificação no equilíbrio das forças que são responsáveis pelo formato dos arcos 

dentoalveolares. Ele afirmou ainda que exames de estabilidade revelaram que as 

mudanças morfológicas que aconteceram com o uso do aparelho só ficariam 

estáveis se as forças biomecânicas prevalecessem sobre as patológicas. O autor 

acredita que em certas condições no período de contenção, haveria uma 

espontânea adaptação do tecido mole. A principal terapêutica do RF é baseada em 

recursos ortopédicos puros. O primeiro objetivo é modificar as estruturas do tecido 
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mole por fisioterapia, e a segunda é reeducar as funções motoras do tônus muscular 

por exercícios. O afastamento dos tecidos na área do fundo de sulco vestibular, por 

meio dos escudos vestibulares, estimula a aposição óssea na área da base apical. A 

direção do crescimento dos dentes pode ser alterada pelas mudanças das 

condições biomecânicas dos alvéolos. O dente vai invariavelmente erupcionar na 

direção da menor resistência encontrada. Utilizando o plano de referência occipital 

para sobrepor telerradiografias antes e após o tratamento dos 6 aos 8 anos de 

idade, verificou-se que a mandíbula se moveu para frente sem alterações na maxila, 

após o uso do RF-2. Com relação aos aspectos faciais da má oclusão de Classe II, 

divisão 1, houve uma melhora significativa no sulco mentolabial, causada por uma 

hiperatividade do músculo mentalis e uma reeducação no processo neuromuscular. 

Pareceu ocorrer um desenvolvimento na área labial, especialmente na região do 

lábio inferior. Houve uma pequena distalização do molar superior e os inferiores se 

moveram mesialmente . As recidivas indesejáveis encontradas estão relacionadas ao 

crescimento esquelético adverso e no comportamento muscular que não foi 

reequilibrado e que poderia sofrer influência das tensões dos músculos que são 

produzidas pelo sistema neural , quer por fatores de “stress” ou emocionais.  

HOTZ44 (1970) discutiu as aplicações e a manipulação das forças funcionais 

musculares, que possuem menores efeitos diretos nos dentes e maiores 

estimulações do crescimento alveoalar. O princípio dos aparelhos funcionais é guiar 

o crescimento e a erupção dos dentes de maneira funcional, sem o auxilio de forças 

mecânicas. A lógica é alterar o tônus muscular para que esta força seja transmitida 

aos dentes e ossos, promovendo mudanças no formato das arcadas. Na dentadura 

mista o tratamento tem a influência de diversos fatores e não exclusivamente do 

aparelho. O tratamento da má oclusão de Classe II com aparelhos funcionais 

relaciona-se com forças intermaxilares provocadas pelo avanço mandibular sobre a 

maxila. Os músculos retratores mandibulares “transmitem sua força para a maxila“ 

por meio do aparelho, impedindo seu desenvolvimento para anterior e retruindo os 

incisivos superiores. Na mandíbula, os efeitos são contrários. Os dentes inferiores 

mesializam-se e a base óssea é guiada para anterior, estimulando o crescimento do 

seu corpo e ramo. Esse resultado dependerá em parte da força muscular do 

indivíduo. Sendo assim, em musculaturas hipotônicas, a estabilidade dos resultados 

é menor. 
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FREELAND35, em 1979, se propôs a estudar se existiria alguma alteração na 

atividade dos músculos nos diferentes tipos faciais, se o padrão muscular poderia 

ser alterado na má oclusão de Classe II pelo Regulador de Função além de verificar 

se a queda da atividade muscular estaria relacionada com a quantidade das 

alterações dentárias e ósseas. Foi utilizado o aparelho RF-1 para a correção da má 

oclusão de Classe II. Os pacientes estavam na dentição mista e o grupo tratado 

consistiu de 18 indivíduos com idade média de 9 anos, que foi comparado a um 

controle de Classe I, com idade média de 9 anos e 7 meses. Foi realizada 

eletromiografia nos músculos: masseter, orbicular superior, orbicular inferior e os 

músculos supra-hióideos, todos com padronização do lado direito da face. As 

aferições no grupo controle aconteceram após 6 meses e no grupo tratado ocorreu 

após 3, 6 e 12 meses, da instalação do aparelho. Os resultados foram: as Classes II 

apresentaram uma atividade diferente em relação à Classe I. Normalmente nos 

movimentos de mastigação o lábio inferior se contraiu primeiro, seguido do lábio 

superior e dos elevadores mandibulares, na Classe II. Durante a deglutição não 

houve alteração no padrão de contração muscular entre os músculos estudados. A 

função do masseter foi praticamente inexistente, nessas duas fases avaliadas. 

Quando avaliados o grupo controle e tratado, após 6 meses, o padrão da atividade 

muscular entre os períodos não se alterou muito, exceto com relação ao lábio 

superior que diminui sua atividade no grupo tratado. Por outro lado, ao se verificar 

todos os músculos estudados, as suas atividades diminuíram durante o tratamento  

ao invés de aumentar. As maiores mudanças esqueléticas e dentárias ocorreram 

nos pacientes de Classe II, especialmente , no ângulo ANB e as mudanças no plano 

oclusal, os quais também tiveram as maiores mudanças na atividade muscular. 

Esses resultados parecem suportar a hipótese que os Reguladores Funcionais 

podem realmente afetar a atividade muscular. 

O posicionamento condilar e as mudanças no comprimento da mandíbula 

foram estudados por GIANELLY et al37, em 1983, por meio de 10 pacientes, com 

idade entre 9 e 13 anos, tratados por 1 ano com o aparelho de Fränkel. Esta 

amostra foi comparada a um grupo de 15 pacientes com idade de 10 a 13 anos, 

também portadora de má oclusão de Classe II, divisão 1, tratados com o aparelho 

extrabucal de tração cervical e aparelho ortodôntico fixo. No grupo do RF-2 foi 

observado que o côndilo estava anteriorizado em relação ao centro da eminência e 

com espaço supracondilar aumentado em 4 casos. Grandes variações foram 
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encontradas no crescimento mandibular, sem significativas diferenças daqueles que 

utilizaram arco extrabucal e aparelho fixo. O crescimento mandibular anual ocorrido 

nos 2 grupos foi similar aos de pacientes não tratados este período de observação 

(em média 2,6mm). As mudanças observadas no aumento do SNB em 3º podem ter 

sido conseguidas por esta posição anteriorizada da mandíbula na fossa glenóide, e 

não necessariamente porque houve um crescimento aposicional no côndilo ou na 

mandíbula que acabarão levando a sua porção posterior para dentro da fossa 

novamente.  

RIGHELLIS72, em 1983, estudou os efeitos do aparelho RF-2 em 16 pacientes 

Classe II, divisão 1, que não possuíam extrações, nem haviam usado aparelho fixo 

prévio, comparado a 50 pacientes que serviram como controle. A idade média das 

amostras era de 8 anos e 6 meses. O grupo tratado foi avaliado após um período de 

1 ano e 3 meses, tinha um SNA inicial de 79,6º e um ângulo do plano mandibular de 

29,6º. O grupo controle foi observado após 2 anos e 1 mês e possuía um SNA de 

80,4º iniciais e um ângulo mandibular de 25,5º. Os resultados encontrados pelo 

autor foram: o aparelho de Fränkel não foi capaz de restringir o desenvolvimento da 

maxila e nem alterar o plano palatino; o crescimento mandibular no grupo tratado foi 

significativamente maior que no controle; a altura facial ântero-inferior não se 

diferenciou entre os grupos e a extrusão do molar superior foi menor no grupo do 

RF-2 ; já os molares inferiores extruíram mais no grupo tratado que no controle. 

ROBERTSON73, em 1983, por meio de um caso clínico de Classe II, divisão 

1, tratado com o RF-2, comparou os resultados antes e após 2 anos de terapia. A 

idade inicial era de 11 anos e a final de 13. Ele detectou que as maiores mudanças 

promovidas pelo tratamento foram de origem dentoalveolar e não afetou as bases 

ósseas. Houve redução do “overjet” de 11 para 4,2mm e do “overbite” de 5 para 

3,6mm. Os incisivos inferiores inclinaram para vestibular e os superiores para 

palatino, auxiliados pela extrusão dos molares inferiores. A mandíbula continuou 

crescendo após o tratamento.  

Foram estudadas por HAYNES40, em 1983, 87 crianças que possuíam má 

oclusão de Classe II, divisão 1 . Quarenta e seis crianças foram tratadas (sendo 32 

dos 6 aos 10 anos e 14 dos 11 aos 14 anos) e 41 integraram o grupo controle (28 

para comparação com o 1º grupo e 13 para comparação com o 2º grupo). A altura 

facial anterior superior não foi afetada pelo uso do aparelho. Já a altura facial total 

no grupo tratado excedeu em 2 mm em relação ao controle de idade mais avançada. 
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Este aumento relativo da altura facial total ocorreu em função do aumento da altura 

facial ântero-inferior. 

Foi feito um estudo por CREEKMORE; RADNEY23, em 1983, com diversas 

propostas; entre elas, buscou-se saber da diferença de resposta no crescimento 

mandibular nas correções da Classe II e na Classe I tratadas com os aparelhos de 

Fränkel; da influência do RF no crescimento do complexo craniofacial comparadas 

com amostras que não receberam tratamento. Nove (9) pacientes Classe I e 11 

Classe II, foram tratados pelo regulador de função de Fränkel e analisados 

cefalometricamente. As mudanças ortopédicas e ortodônticas foram comparadas 

com uma amostra controle , constituída de 30 mulheres e 32 homens, com idade 

média de 10 anos e 2 meses, com tempo médio de 2 anos e 5 meses; desses 62 

indivíduos, 50 possuíam Classe I e 12 Classe II. Não foi realizada nenhuma extração 

dentária nos grupos. Os resultados sugerem que: não houve diferenças significativas 

nas mudanças ortopédicas entre os pacientes Classe II, tratados com avanço 

mandibular de 4 mm e aqueles Classe I com mínimos avanços. Quando os 

resultados do RF foram comparados com grupos não tratados, a mandíbula 

aumentou em 1mm no grupo tratado (21%), como resultado do crescimento condilar 

para cima e para trás, aumento na AFAI, diminuição do crescimento anterior da 

maxila (16%), lingualização e extrusão dos incisivos superiores (37%), distalização 

dos molares superiores, vestibularização dos incisivos inferiores (26%) e extrusão 

dos molares inferiores. Neste estudo, o avanço mandibular não refletiu diretamente 

no crescimento da mandíbula, quando comparados aos casos de Classe I. Sugeriu-

se que mandíbula não se tornou prognata com seu aumento, apenas resultou numa 

face mais vertical.  

McNAMARA JR.56, em 1985, estudou a alteração promovida pelo RF 100 

pacientes, por um período de 2 anos e comparou-os com um grupo de indivíduos 

não tratados, da Universidade de Michigan, que possuíam uma má oclusão de 

Classe II. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos: um contendo 51 pacientes, 

sendo 20 sexo masculino e 31 feminino ; com  idade média inicial de 8 anos e 8 

meses, tratados  durante 23 meses; o outro contendo 49 pacientes (23 sexo 

masculino e 26 feminino) iniciou seu tratamento com a idade média de 11 anos e 6 

meses e seu tempo de tratamento compreendeu 25 meses. Cada grupo foi 

comparado com um grupo controle  de Classe II. 
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O principal efeito esquelético foi o avanço mandibular na direção do seu eixo 

y de crescimento facial. Este resultado foi possível em função do aumento no 

comprimento mandibular (4 mm em relação ao controle) e na altura vertical facial. 

Houve um pequeno efeito entre as estruturas maxilares, exceto o ponto A que se 

moveu para trás. Adaptações dentoalveolares fizeram parte do tratamento, como a 

diminuição do movimento do molar superior em sua trajetória normal para mesial, 

mas não impediu o seu crescimento vertical; e aumento na extrusão dos molares 

inferiores, com pouco movimento destes dentes para mesial. O lábio superior 

moveu-se 2 mm para trás e existiram mudanças mínimas na inclinação dos incisivos 

inferiores. O plano mandibular não se alterou e a AFAI aumentou em 2 mm, em 

relação ao controle . Houve uma pequena extrusão dos incisivos superiores e uma 

diminuição da extrusão dos incisivos inferiores, provavelmente em função de sua 

ligeira inclinação para vestibular. 

HAYNES41, também em 1986, comparou cefalometricamente as mudanças do 

grupo tratados pelo RF com um grupo controle. Quinze meninos e 16 meninas foram 

tratados com o RF-1 durante 3 anos e 6 meses de terapia. O grupo controle não 

tratado, envolveu 9 meninos e 19 meninas, com idades que variavam dos 6 aos 10 

anos, em ambas as amostras. Foi encontrado que as alterações promovidas pelo RF 

são de origem dental e labial. Nenhum efeito foi encontrado no crescimento 

mandibular, ou se a mudança espacial da mandíbula tivesse relação com um perfil 

mais prognata. 

HAYNES; ORTH42, em 1986, num estudo cefalométrico, avaliou as mudanças 

promovidas pelo Regulador de Função RF-1 modificado. Os resultados foram 

comparados com uma amostra controle de pacientes Classe II, Divisão 1. Ambos os 

grupos possuíam em sua amostra 29 pacientes, sendo 16 meninos e 13 meninas 

com idade inicial de 9 anos e final de tratamento de 12 anos. Mudanças 

estatisticamente significantes foram encontradas no grupo tratado, nas seguintes 

variáveis: aumento do comprimento mandibular total e no seu corpo Os aumentos 

observados foram em média de 2 a 3 mm, nas variáveis comparadas. Embora estes 

aumentos representem um pequeno aumento linear, clinicamente eles são 

significantes. Foi verificado um movimento mesial de todo o arco dentário inferior. O 

comprimento mandibular foi levemente aumentado pela terapia funcional. Desta 

maneira, as dimensões mandibulares foram, no mínimo, afetadas nos comprimentos 
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anterior e posterior de sua borda, tanto do corpo, como na largura do seu ramo 

ascendente.  

OWEN66, em 1986, avaliou 50 pacientes possuindo má oclusão de Classe II, 

sendo 26 sexo feminino e 24 masculino , com idade média de 9 anos e tratados por  

21 meses, utilizando-se o aparelho de Fränkel-2. Este grupo foi comparado com 

outro, composto também por 50 pacientes, que se submeteram ao tratamento 

ortodôntico fixo, num período de tratamento de 27 meses, sendo 25 do sexo 

feminino e 25 do masculino. Em 33 pacientes foram extraídos 4 pré-molares e em 6, 

somente 2 pré-molares. Neste sentido é que foi observado que o lábio superior 

protruiu durante o uso do RF, apesar da retrusão dos incisivos superiores, 

produzindo menores efeitos indesejáveis no perfil tegumentar, em relação aos casos 

de extração.  

CARELS; VAN DER LINDEN13, em 1987, relataram que a interação das 

diferentes estruturas orofaciais, incluindo língua, lábios, músculos mastigatórios, 

ligamentos e o periósteo são os agentes responsáveis pela cura ou etiologia de 

determinada má oclusão. A filosofia de Fränkel esta baseada, primariamente, nas 

regiões dentárias e linguais, utilizando-se do vestíbulo como base operacional. Esse 

sistema de trabalho afeta o nível de atividade muscular, pelo exercício forçado que o 

paciente é obrigado a realizar, tencionando o periósteo e estimulando o crescimento 

na área apical subperiostal e guiando a erupção dentária. As evidências clínicas 

indicam que as adaptações dentoalveolares contribuem para a correção da má 

oclusão de Classe II utilizando-se aplicativos funcionais, por meio de diversos 

fatores como: impedindo a mesializaçào dos dentes maxilares, impedindo o aumento 

da altura vertical dentoalveolar superior, mudança no posicionamento dos incisivos 

superiores e inferiores, intrusão dos incisivos maxilares e mandibulares e auxiliando 

no movimento para mesial dos dentes inferiores. Mesmo que os estudos 

cefalométricos sugiram um avanço para anterior das estruturas mandibulares, muitos 

não acreditam na hipótese do crescimento mandibular, embora já se sabe que existe 

relocação da fossa glenóide após o avanço mandibular, indicando que a mandíbula 

pode ter se reposicionado no espaço, e não necessariamente que seu comprimento 

tenha aumentado. A hipótese é que durante a primeira fase utilizando recursos 

funcionais, os reflexos musculares são levados a uma nova situação de 

instabilidade. Este momento pode servir de gatilho para que a mandíbula adquira 

uma nova posição, o que invariavelmente irá levar a uma mudança na sua 
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morfologia. Existe também a importância de existir uma referência para que o 

paciente mantenha a posição anteriorizada da mandíbula, como uma espécie de 

informação sensorial. Deve-se considerar também que o crescimento individual do 

paciente colabora muito para a resposta e estabilidade do tratamento funcional. 

McNAMARA JR.; BRYAN57, em 1987, verificaram a estabilidade do avanço 

mandibular, num estudo experimental envolvendo 23 macacas rhesus juvenis. Os 

avanços foram realizados em 11 macacas e monitorados cefalometricamente, 

enquanto as outras 12 foram utilizadas como controle. O aparelho promoveu um 

avanço sagital de 5 mm para anterior e com uma altura vertical de 3 mm, que foi 

instalado na fase de dentadura mista, posteriormente avaliado na dentadura 

permanente jovem, onde os caninos superiores ainda não tinham erupcionado (2 

anos de observação) e na dentadura permanente adulta, com a erupção do terceiro 

molar já presente (3 anos).Após um ano de observação, houve um aumento 

significativo de crescimento no côndilo e em todo o comprimento mandibular. Após o 

final da avaliação, que envolveu 3 anos; o grupo tratado apresentou um aumento 

mandibular 5 a 6 mm maior que o controle. Os resultados do estudo não suportam a 

hipótese de que a mandíbula tem um comprimento longitudinal determinado 

geneticamente. No primeiro ano , estas mudanças condilares representaram 60% de 

aumento posterior e 30% em direção póstero-superior. Já no segundo ano, houve 

um aumento só posterior condilar, em relação ao grupo controle de 34%.  Contudo, 

no 3º ano não aconteceram mudanças significativas no comprimento mandibular.   

FRÄNKEL33, em 1987, relatou que um dos principais problemas ortopédicos 

consiste em se tentar uma performance de uma nova postura mandibular sem a 

realização de um programa de treinamento muscular que deve ser instruído aos 

pacientes quando do uso do RF-2. No tratamento da retrusão mandibular, a postura 

dos músculos elevadores da mandíbula é que determinariam a posição mandibular. 

Contudo, este objetivo só é alcançado com o treinamento dos músculos que 

suspendem a mandíbula, principalmente os protatores. Se for realizada uma 

mordida construtiva muito acentuada, por exemplo de 5 mm, esses mesmos 

músculos protatores se relaxam à noite e a mandíbula irá tropeçar no aparelho e 

retornar a sua posição posterior, com o toque dos incisivos superiores no arco 

vestibular e dos incisivos inferiores no escudo lingual. Este tropeço irá provocar, 

desta maneira, uma lingualização dos incisivos superiores e a vestibularização dos 

inferiores, alterações encontradas por diversos autores. Neste sentido, preconiza-se 
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um avanço gradual de no máximo 3 mm. Essa compensação dentoalveolar, 

impedirá a mandíbula de se desenvolver e posturar numa posição mais 

anteriorizada.  

HAMILTON; SINCLAIR; HAMILTON39, em 1987, avaliaram as alterações 

esqueléticas, dentárias e do posicionamento condilar induzidas pelo uso do RF-2, 

em 25 pacientes, sendo 15 meninos e 10 meninas, com idade média inicial de 9 

anos e 9 meses, que foram tratadas por um período de 2 anos, com o aparelho 

funcional. Cada paciente tinha como critério um ANB > 4,5º, degrau oclusal mesial 

nos molares superiores (Classe II) e seu FMA era menor ou igual a 25º. A mordida 

construtiva para o avanço mandibular foi de 5 mm. Os resultados foram comparados 

após o tratamento em relação a um grupo controle de oclusão normal da 

Universidade de Michigan. Os resultados demonstraram que inicialmente, a 

mandíbula no grupo tratado era menor e seus incisivos inferiores estavam inclinados 

para lingual. Com relação às alterações ântero-posteriores, o aparelho RF-2 

promoveu um pequeno efeito na redução do ANB, por meio de um crescimento 

anual mandibular de 2 mm. Mesmo assim, no final do período de observação a 

mandíbula apresentava uma deficiência em relação ao controle. Houve uma 

pequena rotação mandibular horária e um maior ângulo goníaco. que no grupo 

controle. Houve uma retração e inclinação para lingual dos incisivos superiores e 

uma protrusão e vestibularização dos incisivos inferiores, com relação ao controle. 

Por meio destes resultados, verificou-se que a correção da Classe II, divisão 1 

ocorreu principalmente decorrentes de alterações dentoalveolares, não sendo 

encontradas mudanças condilares. O aparelho também não foi capaz de restringir o 

crescimento maxilar . 

MOORE; IGEL; BOICE61, em 1989, avaliaram os efeitos verticais e 

horizontais, num estudo piloto, com 9 meses de duração, em 16 crianças, com 

idades entre 8 e 12 anos, que estavam na dentadura mista, após uma desoclusão 

promovida por 2 aparelhos funcionais: o batente anterior (9 crianças) e o Regulador 

de Função de Fränkel (7 crianças, sendo 4 meninos e 3 meninas). No grupo do 

Fränkel houve uma combinação de crescimento mandibular para anterior (4 mm: 

CoGn) e inferior (4 mm: N-Me), os incisivos inferiores protruíram e os superiores 

retruíram. Os molares também extruíram e houve menor rotação horária da 

mandíbula neste grupo. Os resultados sugerem que é preciso uma força de protação 
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constante da mandíbula, além da sua abertura (desoclusão), para que ocorra um 

aumento significativo no comprimento mandibular. 

Já FALCK; FRÄNKEL27, em 1989, mensuraram os efeitos do avanço gradual 

utilizando-se o aparelho RF-2, em pacientes com retrognatia mandibular, que 

tiveram um tratamento ativo de 14 meses e que estavam na dentadura mista 

precoce. Cento e vinte indivíduos foram avaliados e divididos em 2 grupos de 60. O 

grupo A (idade média de 7 anos) recebeu um avanço mandibular até a relação de 

topo dos incisivos; já o grupo B (idade média de 8 anos), teve um posicionamento 

para anterior da mandíbula em etapas de 3 mm cada, buscando desenvolver o 

princípio de exercício muscular. Cinqüenta (50) pacientes não tratados, com idade 

semelhante e má oclusão também, participaram como controle . Os resultados 

indicaram que a mandíbula cresceu mais nos 2 grupos tratados em relação ao 

controle (2,5 mm em média). O aumento do comprimento mandibular nestes casos 

aconteceu em função do ponto Pog (1,6 mm) ter se movimentado inferiormente, que 

foi acompanhado por um aumento significativo no ângulo do plano mandibular, que 

piorou o prognóstico da má oclusão. Por outro lado, no grupo B o ponto Pog 

movimentou-se mais para anterior que o controle, diminuindo a discrepância entre 

maxila e mandíbula. Outro detalhe interessante é que no grupo A o côndilo 

movimentou-se para anterior na fossa glenóide, não ocorrendo esta variação no 

grupo B. Estes resultados parecem sugerir que existe uma relação direta entre a 

quantidade de avanço mandibular e os efeitos dentoesqueléticos promovidos pelo 

RF-2. 

BISHARA; ZIAJA7, em 1989, por meio de uma revisão da literatura sobre os 

aparelhos funcionais, descreveram que as forças musculares alteram a posição 

sagital e vertical mandibular, resultando em mudanças ortodônticas (63%) e 

ortopédicas (37%). O método de ação dos aparelhos funcionais foi desenvolvido 

para atuar por meio de exercícios permanentes de avanço da posição da mandíbula 

Estes exercícios afetarão o desenvolvimento dos tecidos ósseos. Este avanço 

pequeno (3mm) e gradativo (a cada 6 meses) previne que a musculatura se tencione 

ou trabalhe sobrecarregada demasiadamente. Os escudos linguais de acrílico 

funcionam como um indutor da resposta proprioceptiva e evitam que a mandíbula 

retorne a sua posição posterior, principalmente durante o sono noturno. Como 

limitações os aparelhos funcionais estão associados com extrusão do molar superior 

e inferior. As mudanças esqueletais são melhores obtidas nos pacientes com uma 
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direção de crescimento favorável esperada. O aparelho precisaria ser usado entre 

1,5 a 2 anos de tratamento para promover mudanças adaptativas condilares. Os 

clínicos devem conhecer e se familiarizar previamente com o aparelho que ele 

estará utilizando, incluindo seus benefícios em potencial e as suas limitações, 

individualizando, deste modo, um plano de tratamento específico para cada 

paciente. 

As mudanças no perfil facial após o tratamento ortodôntico/ortopédico foram 

examinadas por BATTAGEL6, em 1989, em 62 crianças que apresentavam uma má 

oclusão de Classe II, divisão 1, com um overjet em média de 11 mm. Destas, 32 

foram tratadas pelo aparelho RF-2 e RF-1, numa opção não extracionista, sendo 16 

sexo masculino e 16 feminino. A idade média no início de tratamento era de 11 anos 

e 2 meses. A duração do tratamento envolveu, em média, 1 ano e 9 meses. O perfil 

após o tratamento com o aparelho funcional, em comparação com os casos 

extracionistas, mostrou-se mais harmonioso, com uma posição mais favoráve l dos 

lábios ao plano estético. As estruturas dentoalveolares maxilares mantiveram-se 

numa posição mais proeminente, assim como a face e as estruturas mandibulares 

posicionaram-se mais à frente. Alguns pacientes não tiveram um bom vedamento 

labial, mas a grande maioria obteve este selamento passivo, juntamente com a 

abertura do ângulo nasolabial, decorrentes da redução do “overjet”, mantendo o 

ângulo nasolabial mais reto, do que aqueles que ficaram mais côncavos no grupo 

tratado com extração e aparelho fixo ortodôntico . 

KERR; TENHAVE; McNAMARA JR.50, em 1989, estudaram radiografias que 

foram realizadas antes e após o tratamento (1 ano e 9 meses) com o RF-2 em 99 

pacientes, sendo 43 do sexo masculino e 56 do feminino, com idade média de 10 

anos e 2 meses. Os resultados foram comparados com uma amostra controle da 

Universidade de Michigan, que continha 61 pacientes, sendo 24 do sexo masculino 

e 37 do feminino, com idade média de 10 anos e 4 meses, com características de 

Classe II e Classe III. O maior efeito esquelético do aparelho, em relação ao grupo 

controle, aconteceu na mandíbula, demonstrando um significante aumento no seu 

comprimento total e na altura do seu ramo. O aumento anual na altura facial ântero-

inferior, foi acompanhado pela redução do “overbite”. As mudanças mais favoráveis 

na melhora do “overjet” resultaram de alterações na inclinação dos incisivos 

superiores e inferiores.  
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Em 1990, SESSLE et al78, avaliaram os efeitos musculares dos aparelhos 

funcionais sobre as bases ósseas em 6 macacas fêmeas, que estavam na 

dentadura mista, por meio de eletrodos implantados na parte superior e inferior do 

múculo pterigóideo lateral, superficial do masseter, e porção anterior do digástrico. 

As avaliações foram realizadas pré e pós o uso dos aparelhos, sendo que 2 

macacas foram tratadas por meio do aparelho de Hersbst, 2 receberam aparelhos 

funcionais protrusivos, com 4mm de avanço sagital e 4mm de abertura vertical e 

duas serviram como controle. Foi observada uma diminuição na atividade postural 

muscular nas cadeias musculares, nos 2 grupos tratados com avanço mandibular, 

que se persistiu por 6 semanas, com um retorno gradual do nível de atividade 

muscular ao pré-tratamento após um período subseqüente de 6 semanas. Avanços 

progressivos de 1,5mm a 2mm, a cada 15 dias, não evitou esta diminuição da 

atividade muscular eletromiográfica postural. Ao contrário do grupo tratado, a 

atividade muscular permaneceu constante, durante todo o período de avaliação que 

englobou 18 meses, no grupo controle As possíveis causas, desta alteração nos 

grupos tratados, podem estar relacionadas com os mecanismos neuromusculares 

envolvidos no reflexo miostático dos músculos, assim como, na sua atividade motora 

de resistência a tração que é capaz de alterar e remodelar o periósteo, por meio de 

sua característica viscoelástica. 

Por meio de uma meta-análise que envolveu 8 trabalhos com o aparelho de 

Fränkel e 4 trabalhos com grupos de Classe II não tratados, MILLS e ORTH59, em 

1991, avaliaram os resultados cefalométricos obtidos entre as amostras, que 

compreendeu, desde 1983 a 1989, chegando à conclusão que o aparelho funcional 

não foi capaz de restringir o crescimento para anterior da maxila, embora tenha 

ocorrido uma pequena diminuição no SNA, provavelmente como resultado da 

lingualização dos incisivos superiores. Houve um discreto aumento no crescimento 

mandibular (em média 3,6 mm com o RF-2, em 62 indivíduos avaliados), 

principalmente na direção vertical (rotação horária). Foi observada também uma 

grande variação individual no crescimento das bases ósseas. 

NELSON; HIGLEY63, em 1993, observaram num estudo retrospectivo as 

mudanças na posição e no tamanho da mandíbula em 16 crianças tratados pelo RF-

2, sendo 10 meninos e 6 meninas, com idade média de 11 anos e 6 meses, que 

apresentavam uma má oclusão de Classe II, divisão 1. Estas foram comparadas 

com um grupo controle randomizado, com pareamento de idade e sexo, não 
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havendo diferenças significativas entre os grupos no início de tratamento. Após 18 

meses de tratamento, verificou-se que o aparelho promoveu um maior 

desenvolvimento vertical dos molares inferiores, aumentando, desta forma, a altura 

facial ântero-inferior. Não foi encontrada evidência para afirmar que o aparelho foi 

capaz de alterar o comprimento da mandíbula. 

RUSHFORTH et al75, em 1994, realizaram um estudo retrospectivo avaliando 

os resultados do aparelho RF-2 em 63 crianças com má oclusão de Classe II, 

divisão 1, sendo 42 meninas e 21 meninos, com idade média de 10 anos e 7 meses, 

que foram comparados com uma amostra não tratada de Classe II, divisão 1, com 

58 indivíduos, sendo 19 meninos e 39 meninas, todos caucasianos. Os critérios de 

inclusão foram: possuir um “overjet” maior ou igual a 6mm, não apresentar inclinação 

para lingual dos incisivos superiores e não apresentar extrações dentárias. O tempo 

de tratamento envolveu 16 meses e o “overjet” e “overbite” finais foi de 2 a 3 mm. A 

maioria das alterações foi dentoalveolar (54%), com um índice mais significativo da 

inclinação para lingual dos incisivos superiores, que foi em média de 4,1 mm, e uma 

vestibularização do inferior, que foi em média de 2,2 mm.Esqueleticamente, não 

houve alterações estatisticamente significativas na maxila, com um crescimento não 

significativo também para anterior da mandíbula, equiparando-se ao grupo controle. 

COURTNEY; HARKNESS; HERBISON21, em 1996, estudaram as alterações 

na base craniana e na maxila, decorrentes do uso do Regulador de Função de 

Fränkel, em 13 pacientes Classe II, divisão 1, sendo 7 meninos e 6 meninas, com 

idade média de 11 anos e 6 meses, comparando o resultado, com um grupo controle 

não tratado de 17 crianças (11 meninos e 6 meninas), que foram pareados em idade 

e sexo. As radiografias laterais foram tomadas no início do tratamento, após 6, 12 e 

18 meses, quando o tratamento se encerrou. O grupo tratado apresentou uma 

redução do “overjet” por meio da lingualização dos incisivos superiores e 

vestibularização dos inferiores Um aumento na altura facial ântero-inferior de 1,3mm 

também foi observado. Os autores determinaram este aumento em função da 

extrusão do molar inferior. O aparelho não controlou a posição vertical e horizontal 

dos molares superiores, talvez em função do pouco uso por parte do paciente e por 

sua idade.Pequenas, mas mudanças significativas ocorreram no ângulo da base 

craniana (SN.Ba) com a sua redução,melhorando a convexidade facial. O aparelho 

não teve efeito na posição da maxila (SNA). 
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GRABER; RAKOSI; PETROVIC 38, em 1997, prescreveram o uso do RF-2 

para casos com FMA moderados, “overbites” reduzidos tendendo à normalidade, de 

média a moderada discrepância esqueletal, arcos dentários relativamente alinhados 

e perfil convexo. Os efeitos do RF-2 foram: restringir o crescimento sagital maxilar 

anterior; aceleração no crescimento do corpo mandibular de aproximadamente 1 a 

1,5mm por ano, durante a fase ativa do tratamento; aumento de 2% na altura facial 

ântero-inferior, proporcionalmente à altura facial total; expectativa de inclinação para 

vestibular dos incisivos inferiores de 5º e da lingualização dos superiores em torno 

de 10º;. Os autores afirmaram que quanto mais o inferior estiver verticalizado no 

inicio do tratamento, mais ele irá vestibularizar-se, em comparação com um incisivo 

que já apresente vestibularização. Além disto, o RF-2 promove uma substancial 

mudança dentoalveolar e uma pequena alteração esquelética. 

TORUÑO et al81, em 1997, determinaram cefalometricamente a influência do 

RF-1 e do RF-2 após um ano de tratamento sobre os componentes craniofaciais, 

dentários e de tecido mole, em 27 pacientes jovens brasileiros, na dentadura mista, 

entre 9 e 10 anos de idade, com Classe II, divisão 1 (23) e divisão 2 (4). Os 

resultados mostraram que ocorreu um aumento do comprimento mandibular e da 

AFAI, assim como lingualização dos incisivos superiores. Evidenciou-se, também, 

uma ligeira restrição da protrusão maxilar e do deslocamento anterior dos molares 

superiores, um discreto aumento da protrusão mandibular e da inclinação para 

vestibular dos incisivos inferiores. Embora o tamanho da amostra não considere uma 

conclusão definitiva do ponto de vista da estabilidade do tratamento, o RF-1 

apresentou efeitos semelhantes ao RF-2, diferenciando-se unicamente pela 

vestibularização dos incisivos superiores.  

GHAFARI et al36, em 1998, conduziram um estudo clínico randomizado, com 

63 crianças, com idade entre 7 e 12 anos e 5 meses, para avaliar o tratamento 

precoce da Classe II, divisão 1, na época pré-puberal. Mudanças faciais e oclusais 

após o uso do RF-2 (em 43 crianças) e do AEB conjugado foram descritas como 

satisfatórias para a correção da má oclusão. O tratamento no final da dentadura 

decídua (antes de 10 anos), foi tão efetivo quanto no período da dentadura mista 

(após 10 anos de idade). O uso do RF foi de 16 horas por dia, o avanço realizado de 

4mm, com aumento do SNB decorrente da posição anterior da mandíbula. Ocorreu, 

também, inclinação vestibular dos incisivos superiores e lingual dos inferiores. Isto 

sugere que o tempo de tratamento no desenvolvimento da má oclusão pode ser 
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otimizado no final da dentadura mista, evitando uma fase de retenção prévia antes 

do estágio de tratamento ortodôntico fixo, reduzindo o tempo total da terapia. 

Entretanto, uma série de condições irá ditar uma intervenção precoce 

individualizada. 

As terapias com aparelhos funcionais tinham saído de uso nos Estados 

Unidos da América por problemas relacionados com as variações individuais dos 

resultados, afirmou WOODSIDE85, em 1998. Como fatores ele cita: necessidade de 

cooperação do paciente; protocolos de uso do aparelho funcional não formatizados; 

possibilidade de um aumento no crescimento mandibular durante o tratamento, 

seguido de uma diminuição do crescimento depois do tratamento; em função do 

crescimento sazonal e ondulatório ( épocas de intensidade e diminuição) mandibular 

que possui momentos de aceleração e inatividade; a verdadeira causa da má 

oclusão é camuflada por rotações mandibulares no sentido horário e anti-horário que 

afetam o posicionamento de fechamento mandibular; dificuldade do profissional 

controlar um tratamento em duas fases e manter o controle  do potencial de 

crescimento do paciente . O uso dos aparelhos funcionais se baseia nas correções 

da Classe II relacionada com os seguintes fatores: mudanças dentoalveolares, 

restrição do crescimento anterior da face média, estimulação do crescimento 

mandibular, redirecionamento do crescimento condilar para cima e para frente, 

deflexão do formato do ramo, expressão horizontal do crescimento mandibular para 

baixo e para frente, mudanças na anatomia e função neuromuscular que irá induzir 

remodelação óssea e mudanças adaptativas na cavidade glenóide, localizando-se 

numa posição mais anterior (frente) e vertical (baixo). 

URSI et al83, em 1999, avaliaram cefalometricamente as alterações 

craniofaciais advindas do tratamento com 3 tipos de aparelhos: Extrabucal Cervical, 

Fränkel e Herbst, para a má oclusão de Classes II, comparando a um grupo 

controle. O grupo de Fränkel tinha 35 indivíduos, com idades iniciais entre 9 e 12 

anos. O crescimento mandibular foi significativamente maior no grupo do RF (CoGn: 

3,8mm) em relação ao controle, resultando em um aumento no grau de protrusão 

mandibular, oriundos do crescimento mais posterior dos côndilos, que desencadeou 

o aumento do ângulo goníaco. Houve um aumento nas dimensões mandibulares, na 

altura do ramo mandibular (Co-Go), de até 2,5 vezes maior que o controle e o corpo 

em 1,5 mm. O RF não influenciou decisivamente o padrão de crescimento 

craniofacial do paciente, nem na restrição do desenvolvimento maxilar anterior. As 
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alturas faciais totais anterior e posterior demonstraram aumentos significantes, 

principalmente nos terços inferiores dos pacientes tratados. O efeito dentoalveolar 

superior mais significante foi a retração dos incisivos, com moderada 

vestibularização dos incisivos inferiores; observou-se também o efeito de 

mesialização e extrusão dos molares inferiores. 

TOTH; McNAMARA JR.82, em 1999, realizaram um estudo cefalométrico 

retrospectivo para comparar os efeitos do RF, utilizado por 16 meses, em 40 

crianças, com idade média de 10 anos e 2 meses, tratadas pelo aparelho, com 40 

crianças não tratadas com má oclusão de Classe II, divisão 1, com idade média de 9 

anos e 11 meses, oriundas da amostra do Centro de Crescimento de Michigan. 

Significantes diminuições no “overjet“e “overbite” foram observadas e houve um 

aumento do crescimento mandibular de 1,9 mm, em comparação com o grupo 

controle. Não se observou restrição ao crescimento da face média no grupo tratado, 

embora tenha sido evidente o aumento da altura facial ântero-inferior neste grupo. O 

aparelho RF-2 promoveu maiores alterações de tecidos moles e de base óssea, 

demonstrando uma associação com pequenas mudanças dentoalveolares por meio 

de uma significante inclinação para lingual e dos incisivos superiores e uma discreta 

vestibularização dos inferiores e extrusão dos molares inferiores. 

O’NEILL et al65, em 2000, estudaram as mudanças no perfil facial de 13 

crianças (8 meninos e 5 meninas) da Nova Zelândia, todas possuindo uma má 

oclusão de Classe II, divisão 1, após 18 meses de terapia com o Regulador de 

Função de Fränkel. A atratividade do perfil foi avaliada por estudantes de artes 

plásticas, estudantes de Odontologia e parentes dos pacientes tratados. Os 

avaliadores primeiramente determinaram qual o perfil mais harmônico do início até o 

final do tratamento, para posteriormente estipular uma escala subjetiva de avaliação 

do pior perfil até aquele mais equilibrado. Foi feita também uma avaliação 

comparativa com 17 crianças controle (11 meninos e 6 meninas). Não foram 

detectadas diferenças entre homens e mulheres sobre as mudanças observadas. 

Desta maneira, não foram encontradas mudanças na harmonia facial entre o grupo 

tratado e o grupo controle de indivíduos não tratados. Os autores concluem que o 

uso do RF-2 não promoveu mudanças atrativas no perfil facial.  

Por meio de um estudo retrospectivo, CHADWICK et al17, em 2001, 

procuraram observar as mudanças esqueléticas e dentárias promovidas pelo RF-2, 

num grupo de 70 jovens, sendo 37 meninas e 33 meninos, com idade média de 11 
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anos e 2 meses, na correção da má oclusão de Classe II, em comparação com um 

grupo controle de 68 indivíduos, sendo 37 meninas e 31 meninos, não tratados com 

idade média de 10 anos e 8 meses. Radiografias pré e pós-tratamento foram 

analisadas e comparadas. As variáveis esqueléticas no grupo tratado que 

demonstraram diferença estatística foram: SNB, ANB, BaNA e ANS-Me. O 

comprimento mandibular total aumentou em 0,6 mm no grupo tratado, embora sem 

diferença estatisticamente significante, durante o período observado que foi, em 

média, de 1 ano e 9 meses. As variáveis dentárias demonstraram diferenças 

estatisticamente significantes, com a lingualização de 10º do incisivo superior e 

vestibularização de 3º dos incisivos inferiores no grupo tratado. Desta maneira, o 

RF-2 foi considerado efetivo para produzir melhora oclusal na maioria dos pacientes 

tratados (62% do grupo tratado obtiveram redução do overjet em mais de 5mm). 

CHEN et al18, em 2002, testaram a hipótese dos aparelhos funcionais 

induzirem um aumento no crescimento mandibular no tratamento da má oclusão de 

Classe II, divisão 1. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, buscando 

trabalhos clínicos controlados e randomizados. A base de busca foi a MEDLINE, 

entre os anos de 1966 a 1999. Seis artigos foram selecionados e 12 variáveis 

clínicas comparadas, entre elas: Co-Pg, Ar-Pg, Co-Gn, Ar-Gn, S-Go, Ar-Go, Go-Me, 

Co-Go, Go-Pog e a variável SNB. Para as variáveis SNB e Co-Gn não foram 

encontradas diferenças significativas, embora para as variáveis Ar-Pg e Ar-Gn 

tenham ocorrido variações importantes entre os grupos tratados e o controle. Esses 

resultados sugeriram a necessidade de se reavaliar o uso dos aparelhos funcionais, 

dentre eles Bionator, RF-2 e Twin-Block avaliados nestes trabalhos, como 

mecanismo de intensificar o crescimento mandibular. Como conclusão, fica difícil 

obter uma definição precisa a respeito da eficácia dos aparelhos funcionais, em 

função da inconsistência dos trabalhos, da não padronização dos grupos 

comparados, da variação da resposta individual dos indivíduos tratados, da variação 

no tempo de uso dos aparelhos, associada à necessidade de cooperação do 

tratamento que poderá interferir nos resultados do tratamento. 

FRANCO30, em 2000, e FRANCO et al31, em 2002, realizaram um estudo 

prospectivo para avaliar os efeitos do Regulador de Função de Fränkel-II (RF-2) no 

formato e no posicionamento do disco articular na articulação temporomandibular. A 

amostra incluiu 112 ressonâncias magnéticas de 56 brasileiros brancos que estavam 

no início do crescimento pubertário. Estes foram selecionados entre 800 crianças de 
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escolas do município. A protrusão mandibular no grupo tratado não afetou o 

posicionamento e até melhorou o formato do disco na articulação 

temporomandibular; 100% dos pacientes apresentaram uma posição superior e 

interposta do ligamento articular, com um formato bicôncavo em 100% dos casos 

tratados após o período de 18 meses do uso do aparelho. , enquanto no grupo 

controle este valor chegou em 82,1%. Estes resultados demonstraram que o 

aparelho não produziu complicações no disco articular e pode até ajudar aqueles 

pacientes que apresentem incipientes desordens mandibulares, quando tratados 

neste período puberal, pelo RF-2. 

ALMEIDA et al5, em 2002, propuseram uma avaliação comparativa para dos 

efeitos dentoalveolares e esqueléticos promovidos pelo aparelho de Fränkel 2 e o 

Bionator em indivíduos com má oclusão de Classe II, divisão 1. Telerradiografias em 

norma lateral foram avaliadas de 66 pacientes que foram subdivididos em 3 grupos 

de 22 pacientes cada. O grupo controle possuía uma idade média de 8 anos e 7 

meses, o grupo RF-2 tinha uma idade inicial de 9 anos e foram tratados por um 

período de 17 meses e o grupo bionator foi tratado por 16 meses e tinham idade 

inicial de 10 anos e 8 meses. O grupo RF não apresentou mudanças 

estatisticamente significativas na maxila, durante o período avaliado. Ocorrerou 

aumentos significativos na protrusão mandibular, melhorando desta maneira o ANB. 

A direção do crescimento não se alterou, mas o AFAI aumentou, embora o ângulo 

mandibular não tenha se alterado, principalmente em função da proporção entre a 

altura facial anterior e posterior. Ocorreu vestibularização dos incisivos inferiores e 

lingualização e retrusão dos incisivos superiores, com significante aumento na altura 

dentoalveolar posterior (1,1mm). As maiores alterações no tratamento com o RF-2 

foram dentoalveolares com pequeno, mas significante, efeito esquelético. 

Ainda em 2002, ALMEIDA et al4, investigaram os efeitos dentoalveolares e 

esqueléticos do tratamento da má oclusão de Classe II, divisão 1, obtido com o 

aparelho de RF-2, por um período de 17 meses, sendo que os indivíduos da amostra 

(22) estavam com idade inicial de 9 anos. Estes resultados foram comparados com 

uma amostra controle de indivíduos não tratados com má oclusão de Classe II, 

oriundos da Universidade de São Paulo, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 

Não se observaram mudanças no crescimento maxilar, embora um aumento 

significativo, mas não significante no crescimento mandibular tenha sido encontrado, 

melhorando, desta maneira, a relação maxilomandibular (ANB). Não se observaram 
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alterações no crescimento craniofacial, com o plano palatino rotacionando-se no 

sentido horário. Ocorreram inclinações para vestibular dos incisivos inferiores e para  

lingual dos incisivos superiores, em conjunto com o aumento da altura dentoalveolar 

posterior. Os resultados demonstraram maiores mudanças dentoalveolares e 

menores, mas significativas, embora não estatisticamente, de alterações 

esqueléticas. 

JANSON et al49, em 2003, avaliaram em um estudo retrospectivo os efeitos 

do tratamento com o RF-1 sobre os componentes dentofaciais após um período de 

28 meses de tratamento. A amostra consistiu de 18 pacientes com má oclusão de 

Classe II, divisão 1, com média de idade inicial de 9 anos e 3 meses. O grupo 

tratado foi comparado com um controle, constituído de 23 pacientes. Os resultados 

demonstraram que o RF promoveu um maior crescimento do corpo mandibular e 

aumento da AFAI. Ocorreu também a extrusão dos molares inferiores, com redução 

do “overjet” e do “overbite”. Não ocorreu restrição ao crescimento maxilar anterior, 

com a retrusão e lingualização dos incisivos superiores. Como resultado, concluiu-se 

que as mudanças são primariamente dentoalveolares, com pequena participação 

esquelética.  

Para avaliar como o RF-2 induz as rotações do crescimento mandibular em 

relação ao complexo nasomaxilar posterior e a fossa craniana média, é que 

CEVIDANES et al14, em 2003, verificaram as mudanças cefalométricas em 28 

pacientes brasileiros tratados e comparados com 28, não tratados. Foi utilizada a 

Análise de Contrapartes de Enlow, sendo que os 2 grupos apresentavam-se 

inicialmente similares com relação ao alinhamento inicial do ramo mandibular. No 

grupo tratado, todas as crianças tiveram uma redução no “overjet”, com correção da  

má oclusão de Classe II, em 26 dos 28 pacientes, com mudanças na maxila e 

mandíbula. No grupo tratado, ocorreu uma anteriorização do alinhamento do ramo 

mandibular e um aumento na sua dimensão vertical. As maiores mudanças 

ocorreram naqueles pacientes que apresentavam uma rotação para trás (horária) 

prévia ao avanço da mandíbula induzida pelo RF-2 e que ainda não estavam 

intrinsecamente compensadas. A resposta esquelética do grupo tratado foi 

significativamente diferente daquelas ocorridas no crescimento do grupo da má 

oclusão de Classe II não tratado. Este estudo encontrou 14 % dos pacientes com 

retrusão mandibular, associadas ao alinhamento do ramo (pacientes com uma 

mandíbula posteriorizada, embora com um tamanho normal) e 11% com reduções 
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do ramo (Ar-Go) na sua dimensão vertical, como apresentando as maiores 

mudanças protusivas da mandíbula. Em 89% do grupo tratado inicialmente, houve 

uma rotação para trás e para baixo do alinhamento do ramo; estas foram 

características de predomínio de crescimento vertical. No grupo controle não tratado, 

46% da amostra apresentavam uma retrusão mandibular não favorável, enquanto 36 

% possuíam características mais favoráveis a protusão mandibular. Com relação a 

melhor época de tratamento, na presença de condições não favoráveis, que podem 

piorar com o crescimento, a má oclusão deve ser tratada o mais precocemente 

possível. 

CEVIDANES et al.15, em 2005, verificaram o desenvolvimento do ramo 

mandibular e da cartilagem condilar em muitas direções, relacionando-as com as 

características anatômicas e do crescimento da nasomaxila e da fossa craniana 

média, após o tratamento com o RF-2. O grupo tratado apresentou diferenças 

significativas de aumento nos vetores de remodelação do gônio e da fissura 

pterigomaxilar quando relacionada ao condílio Já o ponto Gônio apresentou um alto 

vetor na direção inferior. Estudos futuros para avaliar o significado clínico da 

estabilidade do tratamento deverão ser conduzidos para comprovar a estabilidade, 

ou novas remodelações, destes resultados. A relativa pequena magnitude dos 

vetores de crescimento observadas na imagem 3D, pode explicar o porquê dos 

estudos cefalométricos convencionais não perceberem ou captarem estes 

resultados. 

Ainda em 2005, CEVIDANES et al16 desenvolveram uma metodologia, por 

meio de imagens 3D de ressonância magnética, para avaliar o crescimento e as 

mudanças morfológicas e morfogenéticas dos tratamentos ortopédico-ortodônticos. 

O estudo consistiu de 28 pacientes brasileiros Classe II, divisão 1 tratados pelo RF-

2, com uma amostra de Classe II não tratada (n=28) e com um grupo de pacientes 

de oclusão normal (25). Foram localizadas marcações no ramo mandibular e em 

outras partes do complexo craniofacial, especialmente aquelas relacionadas ao 

crescimento mandibular (como a fossa craniana média e a parte posterior bilateral 

da nasomaxila). Estas marcações permitiram visualizar o volume destas estruturas e 

transportá-las ao programa 3D. Foram 4 marcações no ramo, incluindo o Condílio e 

as bordas inferiores da mandíbula e o ponto Gônio; um ponto  na parte mais inferior 

da fissura pterigomaxilar e um ponto interno na região da fossa craniana média, 

entre a asa maior do esfenóide, com a parede lateral da órbita. Foram encontradas 
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grandes diferenças entre o grupo tratado e o não tratado. As maiores diferenças 

envolveram o aumento vertical do ramo mandibular e uma maior anteriorização do 

mesmo, em relação ao complexo nasomaxilar e a fossa craniana média. De acordo 

com o conceito das contrapartes, a largura posterior do ramo se adapta ao espaço 

faríngeo; já a dimensão vertical do ramo mandibular se ajusta ao crescimento 

vertical do complexo nasomaxilar e ao comprimento da fossa craniana média. Desta 

maneira, se o formato da cabeça do côndilo ou ocorrerem hábitos incorretos e 

desequilíbrios de respiração ou deglutição regionais, pode ocorrer uma 

compensação do ramo melhorando/aumentando o crescimento mandibular. 

O objetivo do estudo de COZZA et al22, em 2006, foi realizar uma revisão 

sistemática da literatura para verificar a evidência científica da eficácia dos 

aparelhos ortopédicos funcionais em aumentar o crescimento mandibular nos 

indivíduos com má oclusão de Classe II. Foi selecionada a base de dados da 

Pubmed, entre janeiro de 1966 até janeiro de 2005. Os tipos de estudos 

selecionados foram: estudos clínicos randomizados (RCT) e estudos clínicos 

longitudinais retrospectivos e prospectivos controlados (CCT) com amostras de 

pacientes com má oclusão de Classe II, não tratados. Essa estratégia de busca 

resultou em 704 artigos, dos quais somente 22 (sendo 7 que foram tratados com o 

RF-2) foram selecionados nestes critérios apresentados acima, sendo 4 

randomizados e 18 longitudinais. Em aproximadamente 70% das amostras avaliadas 

e comparadas nos estudos houve um maior aumento mandibular total de 2 mm, 

quando comparados com amostras controle não tratadas. Este aumento 

suplementar no comprimento mandibular pareceu ser significativamente maior 

quando o tratamento funcional estava na fase de pico pubertário de crescimento 

esquelético. Nenhum dos 4 trabalhos de RCT demonstrou diferenças no crescimento 

mandibular, embora 3 destes foram avaliados no período pré-puberal. A média de 

tempo de tratamento dos grupos que utilizaram o RF-2 foi de aproximadamente 22 

meses, com um aumento do comprimento mandibular em média de 1,72 mm. 

 

2.4 – ESTABILIDADE DO TRAT AMENTO ORTOPÉDICO FUNCIONAL 

 

Os efeitos da estabilidade a longo prazo (3 anos e 4 meses) do Ativador 

foram avaliados por AHLGREN; LAURIN1 , em 1976, em 50 pacientes, com idade 
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média de 12 anos e 9 meses. Destes, 35 possuíam uma má oclusão de Classe II, 

divisão 1, os quais 25 conseguiram obter um sucesso na correção e 10 , não. Os 

outros 15 eram Classe II, divisão 2. O avanço mandibular realizado foi de 5mm. Isto 

levou a uma porcentagem de 75% dos tratamentos atingirem seus resultados. A 

recidiva de 25% esteve associada, segundo os autores, aos seguintes fatores: - 

baixa cooperação no uso do aparelho ortopédico funcional, respiração bucal, 

irritações na orofaringe e crescimento desfavorável. Os resultados da fase final de 

tratamento demonstraram uma restrição no crescimento maxilar e uma aceleração 

do crescimento mandibular, com uma conseqüente melhora da relação sagital das 

bases ósseas. As alterações dentoalveolares consistiram na inclinação para lingual 

dos incisivos superiores e na inclinação para vestibular dos inferiores. Houve uma 

pequena recidiva a longo prazo, de 1,5º dos incisivos superiores que se inclinaram 

para vestibular. O crescimento maxilomandibular seguiu seu curso normal de 

desenvolvimento no período de contenção no grupo tratado com sucesso, com a 

diminuição do ângulo goníaco e um aumento estatisticamente significante na altura 

facial anterior inferior. Já no grupo que não obteve sucesso na melhora da relação 

sagital, o padrão de crescimento para baixo e para frente foi constante e não 

alterado pelo efeito do ativador, embora as alterações dentoalveolares foram 

semelhantes no grupo com melhor resultado. Contudo, com relação à altura facial 

anterior inferior, não ocorreu um aumento estatisticamente significante nesta 

dimensão no grupo de recidiva. Nos dois grupos, não aconteceram tendências 

prejudiciais como numa rotação horária da mandíbula. 

WIESLANDER; LAGERSTRÖM84, em 1979, avaliaram 30 pacientes, meninos 

e meninas, com idade média inicial de 10 anos, que utilizaram o Ativador para 

correção da má oclusão de Classe II, divisão 1, por um período diário de 10 horas, 

durante 3 anos e 3 meses de tratamento. Estes pacientes foram comparados a um 

grupo controle de 30 pacientes. Como forma de estudar a estabilidade dos casos, 23 

pacientes de cada grupo foram acompanhados após 4 anos do final do tratamento 

ativo, os quais estavam com idade média de 17 anos. As sobreposições 

radiográficas foram feitas sobre a linha S-N. A estabilidade na área dentoalveolar 

maxilar foi mais evidente, não tendendo a recidiva. Os efeitos no ângulo do plano 

mandibular e da altura facial anterior inferior não apresentaram diferenças 

estatisticamente significante  entre os grupos, ao longo dos 4 anos de observação.  



Revisão da Literatura 

 

66 
 

DRAGE; HUNT25, em 1990, realizaram um estudo cefalométrico em 49 

indivíduos com má oclusão de Classe II, divisão 1, sendo que 30 utilizaram o 

Ativador e 19 o Bionator, durante um período médio de 1 ano e 6 meses, 

comparando-os com uma amostra controle não tratada de 24 pacientes. Ambas as 

amostras tinham idade média inicial de 12 anos. A redução do “overjet” aconteceu 

principalmente devido aos fatores dentoalveolares. A média de recidiva do “overjet”, 

foi avaliada após 1 ano e 8 meses de tratamento, sendo considerada pequena 

(0,8mm), mas variações individuais foram significativas, desde +5,2 a -3,7mm. As 

mudanças na inclinação dos incisivos, ao invés das alterações ântero-posteriores, 

contribuíram mais para a recidiva. Nenhuma evidência foi encontrada para sugerir 

que o padrão de crescimento vertical possa ter influenciado a estabilidade do 

tratamento, embora se saiba que a quantidade de indivíduos, com características 

verticais na amostra, tenha sido reduzida. Pequenas, mas estatisticamente 

significantes correlações foram encontradas entre a quantidade da recidiva do 

“overjet” e a sua redução durante o tratamento. A quantidade de inclinação para 

lingual dos incisivos superiores, obtidas durante o tratamento também apresentou 

uma correlação, sofrendo uma ligeira inclinação para vestibular na fase de 

contenção.  

FALCK28, em 1991, analisou cefalometricamente 88 crianças levando-se em 

consideração as mudanças esqueléticas e dentárias durante um período de 10 anos. 

Destas, 50 (19 homens e 31 mulheres, com idade média de 7 anos e 3 meses) 

foram tratadas com o Regulador de Função e 38 (18 homens e 20 mulheres, com 

idade média de 7 anos e 4 meses) participaram como controle. O período de 

tratamento foi de 2 anos e 7 meses. No início não existiram diferenças significativas 

entre os grupos, mas ao final da avaliação quando os pacientes estavam, em média, 

com 17 anos de idade, aqueles indivíduos do grupo tratado apresentaram um maior 

crescimento mandibular, em relação ao controle, que variou de 4 a 4,5mm. Isso 

significa que após um período de pós-tratamento de 7 anos, as mudanças de 

crescimento mandibular se mantiveram maiores no grupo tratado, embora o grupo 

controle tenha também apresentado seu crescimento mandibular.  

DeVINCENZO24, em 1991, avaliou as mudanças no comprimento mandibular 

antes, durante e após uma correção satisfatória da má oclusão de Classe II, usando 

um aparelho funcional modificado pelo autor. Quarenta e sete meninas foram 

tratadas com sucesso com seu aparelho funcional, durante um período de 3 anos, 
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dos 7 aos 10 de idade. Para serem incluídas neste grupo, a taxa de crescimento 

mandibular induzida pelo aparelho deveria ser o dobro de um outro grupo controle, 

de 20 meninas, selecionado como controle no pré-tratamento. A média de 

crescimento mandibular foi de 6mm ao longo do uso do aparelho. Foram feitas 

radiografias em 5 diferentes momentos, incluindo uma fase de pausa do tratamento  

ortopédico, o início da fase de mecânica fixa, após 9 e 20 meses do tratamento  

ortodôntico corretivo e um ano de contenção do tratamento realizado em 2 fases. O 

período total de observação compreendeu 6 anos, com os pacientes apresentando 

em média 13 anos e 7 meses. Após o período de tratamento  ortopédico funcional a 

taxa de crescimento mandibular foi drasticamente reduzida, quando comparada com 

a das 47 meninas-controle que foram pareadas em idade, sexo e semelhança no 

ângulo entre a base do crânio e o plano mandibular. Houve uma grande variação 

individual entre os grupos. Foi encontrada uma alta diminuição no crescimento 

mandibular após 2 anos de tratamento, diminuindo, após 3 anos e não apresentando 

diferenças estatísticas entre o 4º ao 6º ano do tratamento, sendo igual o valor total 

do comprimento mandibular entre os grupos. 

PERILLO; JOHNSTON; FERRO67, em 1996, estudaram as mudanças 

esqueléticas produzidas pelo aparelho RF-2, em pacientes com má oclusão de 

Classe II, divisão 1, portadores de retrusão mandibular e avaliaram a estabilidade 

dos resultados obtidos após 5 anos do final do tratamento. Foram comparados com 

uma amostra controle de 14 pacientes, sendo 6 homens e 8 mulheres, com idade 

média inicial de 8 anos e 7 meses. O tratamento do grupo tratado transcorreu no 

mínimo 1 ano, chegando com uma idade média de 10 anos e 2 meses. Os critérios 

de inclusão da amostra foram: mandíbula retruída, avaliada pela tabela proporcional 

de Schwartz, com o comprimento maxilomandibular na proporção 2:3, 

respectivamente; “overjet” maior que 4 mm, ANB maior que 4º e SNA e SNB 

menores que 82º e 78º, respectivamente. A última radiografia do pós-tratamento 

destes indivíduos, que já estavam com idade média de 15 anos e 4 meses, foi 

comparada com uma amostra do Centro de Crescimento de Michigan. Em relação 

ao grupo controle, o ANB diminuiu significativamente no grupo tratado, assim como 

houve um aumento na taxa de crescimento mandibular anual, sem efeitos na maxila. 

Durante o período de pós-tratamento, a taxa de crescimento mandibular não 

apresentou declínio compensatório ou interrupções no seu desenvolvimento, com 

valores similares ao crescimento do grupo controle de desenvo lvimento normal.  



Revisão da Literatura 

 

68 
 

Este estudo suportou a conclusão de que a terapia com o RF-2, seguida no pós-

tratamento com a associação de terapias removíveis de suporte, quando comparado 

a um grupo Controle, foi capaz de promover a manutenção de um maior ganho no 

comprimento mandibular, neste grupo tratado, após 5 anos. 

MALTAGLIATI et al58, em 2002, estudaram a estabilidade do tratamento com 

o RF-2 por meio da descrição de um caso clínico, após um período de 4 anos de 

tratamento. O paciente apresentava uma idade inicial de 10 anos e 9 meses, com 

1/2 Classe II bilateral , mesofacial e falta de selamento labial. Foi realizado um 

avanço de 4mm por um período de uso do aparelho de 17 meses. As alterações 

cefalométricas observadas logo após a terapia foram: posicionamento mandibular  

para anterior, retrusão maxilar, aumento dos comprimentos efetivos maxilares e 

mandibulares, com a proporção do dobro na mandíbula, aumento do ângulo 

nasolabial, diminuição do ângulo do plano mandibular, denotando uma rotação anti-

horária da mandíbula, inclinação para lingual dos incisivos superiores e inclinação 

para vestibular para os incisivos inferiores com aumento da AFAI. Na avaliação da 

estabilidade, o comprimento maxilar e mandibular continuou aumentando, 

juntamente com a AFAI. Os incisivos inferiores tiveram suas inclinações mantidas 

para vestibular com aumento de somente 1º, juntamente com a estabilidade da 

inclinação dos incisivos superiores, exceto o ângulo nasolabial que diminuiu 

sensivelmente. A estabilidade do tratamento com a Ortopedia Funcional dos 

Maxilares é vantajosa, principalmente no aspecto facial, independente da perda ou 

não dos valores e parâmetros avaliados no período pós-contenção, se tratados em 

idades precoces e em épocas de surto de crescimento puberal.  

JANSON et al47, em 2004, avaliaram a estabilidade do tratamento com o 

Ativador Conjugado, seguido por mecânica ortodôntica fixa Edgewise, após 5 anos e 

9 meses do tratamento concluído. Este grupo tratado constituía-se de 23 pacientes, 

que foram avaliados durante e após a terapia. Dois grupos controle  de 15 pacientes 

cada e um grupo de 24 pacientes de oclusão normal foram comparados entre si. Os 

resultados demonstraram que as mudanças dentoalveolares ântero-posteriores e as 

posições maxilares e mandibulares permaneceram estáveis a longo prazo. 

Entretanto, ocorreu uma pequena recidiva na relação maxilomandibular (ANB), 

provavelmente em função de a maxila continuar seu processo de desenvolvimento 

normal e da proporção e taxa do crescimento mandibular ter sido mais baixa do que 

no grupo controle. O “overbite” demonstrou uma estatisticamente significante 
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recidiva, proporcionalmente ao grau e à quantidade da sua correção. Houve uma 

verticalização dos incisivos superiores e vestibularização dos inferiores. O tempo de 

contenção empregado, o tempo da estabilidade avaliado, a severidade da má 

oclusão de Classe II, medida pelo ANB e por Wits e a quantidade do “overjet” inicial, 

apresentaram uma baixa, mas estatisticamente significante correlação com a 

recidiva da relação molar e do “overjet”. 
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3 – PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar, longitudinalmente, pacientes 

tratados com o regulador de função Fränkel-2, por meio de telerradiografias em 

norma lateral, realizadas ao início (T1), final do tratamento (T2) e após o período de 

contenção (T3), a fim de determinar: 

1- As alterações dentárias, esqueléticas e tegumentares promovidas pelo 

aparelho de Fränkel-2, comparadas a um grupo controle de pacientes possuindo má 

oclusão de Classe II, não tratados. 

          2- Observar a estabilidade dos efeitos dentários, esqueléticos e tegumentares 

promovidos pelo tratamento, num período médio de 7,11 anos pós-tratamento . 
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4 – MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 – MATERIAL 

 

4.1.1 – Amostra 

Pré-seleção (Franco, 2000)30 

Estes pacientes foram selecionados previamente por um aluno do curso de 

Pós-graduação em Odontologia, área de concentração em Ortodontia, da 

Universidade Metodista de São Paulo.  

Os critérios de seleção consistiram em:  

- possuir má oclusão bilateral de Classe II divisão 1, de Angle, associada a 

uma retrusão mandibular, avaliada clinicamente; 

- os pacientes não poderiam apresentar história de tratamento ortodôntico 

prévio; 

- a discrepância de modelo que, por ventura, estivesse presente (positiva ou 

negativa) não poderia comprometer o avanço mandibular inicial de 2 a 3 mm; 

- ausência de mordida cruzada posterior.  

- dentadura mista (em crescimento). 

Seleção da amostra 

A amostra compreendeu um total de 90 telerradiografias em norma lateral, 

sendo 54 telerradiografias provenientes de 18 pacientes tratados avaliados em três 

fases e 36 telerradiografias de 18 pacientes-controle, observados em dois tempos. 

Todos os pacientes possuíam má oclusão de Classe II, divisão 1. Este projeto foi 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Metodista de São 

Paulo, em 28 de setembro de 2006 (Protocolo 106301/06). 
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GRUPO TRATADO FRÄNKEL-2: O tratamento realizado consistiu na 

instalação do aparelho Fränkel-2, em 28 pacientes, com idade média inicial de 10,9 

anos (máximo de 12,1 e mínimo de 9,6 anos) 15 do sexo masculino e 13 do 

feminino, ambos necessitando da correção da má oclusão de Classe II, durante um 

período médio de 18 meses. Foram realizadas telerradiografias em norma lateral ao 

início e final do tratamento ortopédico.  

Decorridos 7,11 anos, 18 pacientes foram localizados e reexaminados, sendo 

10 homens e 8 mulheres, com idade média de 19,56 anos (máxima de 20,75 e 

mínima de 18,50), para a verificação da possível estabilidade dos resultados obtidos, 

por meio da requisição de nova telerradiografia em norma lateral. Desta forma 

convencionou-se que o início de tratamento fosse classificado como T1, o final do 

tratamento como T2 e o pós-tratamento como T3. 

GRUPO CONTROLE: composto inicialmente de 28 pacientes, 14 do sexo 

feminino e 14 do masculino, com idade cronológica média de 10,3 anos no início da 

observação (12,5 máxima e mínima de 9,1 anos), que não foram submetidos a 

qualquer tratamento durante o acompanhamento longitudinal de 18 meses. Destes 

foram selecionados aleatoriamente 18 pacientes, sendo igualmente 10 homens e 8 

mulheres, com idade média de 10,7 anos (máxima de 12,66 e mínima de 9,08 anos) 

para avaliação comparativa com o grupo tratado. 

 

Tabela 4.1 – Idade média inicial e ao final de tratamento dos grupos Tratado e 

Controle, além da idade pós-tratamento do grupo Tratado (anos). 

Idade Inicial Idade Final Tempo médio 
Idade pós-
tratamento  

GRUPOS Média Média de avaliação da estabilidade 

Tratado 10,78 12,45 1,5 19,56 

Controle 10,6 12,08 1,5       ----------- 
 

 

                              



Material e Método 

 

74 
 

 

4.2 – MÉTODO 

 

4.2.1 – Tratamento ortopédico da má oclusão de Classe II, divisão 

1.39 

 

Todos os pacientes foram tratados por meio do aparelho regulador de função 

2. Este aparelho constitui-se por dois escudos laterais inferiores e 2 escudos labiais 

juntamente com uma estrutura metálica de fios ortodônticos vestibulares de 

conexão, arco vestibular, alça palatina, apoio nos caninos, dois arcos linguais 

inferiores e um arco de protrusão palatino superior (figura 4.1- A, B e C)  

 

  

 
Figura 4.1 – A, B e C – Aparelho Regulador de Função de Fränkel 2, vista frontal, 

lateral esquerda e direita, utilizado no Grupo Tratado. 

 

O avanço mandibular promovido pelo aparelho de Fränkel 2 visou a, 

inicialmente, promover exercícios ortopédicos sobre a musculatura propulsora, de 

forma a permitir a realização de um programa de “treinamento forçado”, corrigindo as 

alterações funcionais. O avanço mandibular foi mantido pela ação do escudo lingual 

do RF-2, o qual criou uma propriocepção na face lingual do processo alveolar inferior 

sempre que houvesse a tendência da mandíbula se posicionar para posterior, ou 

seja, na sua posição original mais posterior. 

A 
B 

C 
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O uso do aparelho foi preconizado por 22 horas por dia, sendo removido 

somente durante as refeições e higienizações, utilizado durante um período de 

tratamento ativo de 18 meses. Ao final do período de tratamento, os pacientes 

utilizaram o RF-2 em período noturno, com a finalidade de contenção, durante 6 

meses. 

Decorridos 7,11 anos pós-tratamento, estes pacientes foram reexaminados.e 

documentados. Portanto, os pacientes foram analisados em três fases: inicial (T1), 

final de tratamento  (T2) e pós-tratamento (T3) (figuras 4.2, 4.4 e 4.6 extrabucais e 

figuras 4.3, 4.5 e 4.7 intrabucais). 

                                                   
Figura 4.2 – Vista extrabucal lateral inicial       Figura 4.3 – Vista intrabucal lateral 

                                                                                          inicial 

                                                                                   

                                       
Figura 4.4 – Vista extrabucal lateral                               Figura 4.5 – Vista intrabucal 

                          pós RF-2                                                                 lateral após RF-2 
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Figura  4.6 – Vista extrabucal lateral 

pós- tratamento (7,25 anos) 
 

 

4.2.2 – Obtenção das telerradiografias em norma lateral 

 

Todas as telerradiografias em norma lateral foram realizadas por um mesmo 

operador, técnico em Radiologia da UMESP. As telerradiografias foram realizadas 

em dois aparelhos de raios x, devido ao tempo extenso decorrido entre as fases 

estudadas. As telerradiografias em norma lateral, obtidas ao início e final do 

tratamento foram realizadas no aparelho de raios-X “Panoura 10-SCU” da UMESP, 

existente naquela época. Já as telerradiografias em norma lateral realizadas na fase 

pós-tratamento, por meio do aparelho “Villa System Medical – modelo Rotograph 

Plus, com fator de exposição de 73 a 75 Kvp, 15mA, tempo de exposição de menos 

de 1 segundo (0.64”). Devido a isto, foram calculados os fatores de magnificação 

para ambos os aparelhos, e as telerradiografias foram comparadas mediante os 

mesmos, ou seja, de 8,75% para o aparelho Panoura e de 10%, para o Villa System 

Medical, que foram realizados com a demarcação de um objeto projetado na película 

de Rx e verificado a porcentagem de aumento da imagem real. 

Além disso, foram utilizados filmes extrabucais T-MAT G, de dimensão 18 x 

24cm, da marca Kodak e chassi de metal, tamanho 20,8 x 26,8cm, equipado com 

ecran intensificador Lanex Regular. A distância foco-filme foi de 1,52m. Adicionado a 

isto, a justaposição de um filtro de alumínio de 90mm ao chassi permitiu uma 

visualização bastante satisfatória do perfil mole nas radiografias obtidas. Para o 

correto posicionamento da cabeça dos pacientes durante a realização radiográfica, 

utilizou-se um cefalostato. A revelação das radiografias ocorreu pelo método de 

 
Figura 4.7 – Vista intrtrabucal lateral pós-  

tratamento (7,25 anos) 
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processamento automático, em câmara escura, sob luz de segurança. Para 

padronização dos pacientes foi utilizado o plano de Frankfurt paralelo ao solo, e 

durante as 3 fases de avaliação do estudo um mesmo operador técnico em 

radiologia procedeu a obtenção e organização dos pacientes na sala do raios x.  

 

4.2.3 – Digitalização das telerradiografias 

 

As telerradiografias em norma lateral obtidas foram digitalizadas no scanner 

UMAX, modelo Powerlook 1000 (Techville, Dallas / USA), com uma resolução de 

imagem de 300dpi. Posteriormente, foram marcados pontos cefalométricos, e as 

medidas cefalométricas foram realizadas com o auxílio do programa de cefalometria 

Radiocef 2.0, da empresa Radio Memory. (Belo Horizonte, Minas Gerais- Brasil). 

 

 

4.2.4 – Elaboração do cefalograma 

 

 Após a obtenção da imagem digitalizada pelo scanner, o cefalograma foi 

realizado com o auxílio do Programa Radiocef 2.0, por meio da demarcação dos 

pontos cefalométricos.  

 

 Pontos cefalométricos 

 

 1- Sela (S): ponto que representa o centro geométrico da sela turca, 

determinado por inspeção visual. 

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

 3- Orbitário (Or): ponto mais inferior da margem infraorbitária. 

 4- Pório (Po): ponto mais superior do meato acústico externo. 

 5- Subespinhal (A): ponto mais profundo da concavidade anterior da maxila. 

 6- Supramentoniano (B): ponto mais profundo na concavidade anterior da 

mandíbula. 

 7- Ponto D: ponto situado no centro do contorno interno da secção tranversal 

da sínfise mandibular. 

 8- Pogônio (Pog): ponto mais anterior do contorno da sínfise mandibular. 



Material e Método 

 

78 
 

 

 9- Gnátio (Gn): ponto mais inferior e anterior do contorno do mento, definido 

pela bissetriz do ângulo formado pela linha NP e pelo plano mandibular (GoMe). 

 10- Mentoniano (Me): ponto mais inferior do contorno da sínfise mentoniana. 

 11- Gônio (Go): ponto mais inferior e posterior do contorno do ângulo 

goníaco, definido pela bissetriz do ângulo formado pela tangente à borda inferior do 

corpo mandibular e outra tangente à borda posterior do ramo ascendente da 

mandíbula. 

 12- Espinha nasal anterior (ENA): ponto mais anterior da maxila na direção do 

palato. 

 13- Espinha nasal posterior (ENP): ponto mais posterior da maxila na direção 

do palato. 

 14- Fissura pterigomaxilar (PTM): ponto mais posterior da fissura 

pterigomaxilar. 

 15- Lábio superior (Ls): ponto na região mais anterior do lábio superior. 

 16- Lábio inferior (Li): ponto localizado na região mais anterior do lábio 

inferior. 

 17- Pogônio mole (Pog’ ): ponto mais anterior no contorno do mento mole. 

 18- Pronasal ( Pr): ponto mais anterior do nariz. 

 19- Subnasal (Sn): ponto em que a columela intersecta-se com o lábio 

superior no plano sagital médio. 

 20- Condílio (Co): ponto mais póstero-superior da cabeça da mandíbula. 

 21- Ponto incisal superior (Is): ponto mais incisal do incisivo central superior. 

 22- Ponto incisal inferior (Ii): ponto mais incisal do incisivo central inferior. 

 23- Articular (Ar): ponto da intersecção da asa maior do esfenóide com a 

borda posterior do ramo mandibular. 

 24- Molar superior (MS): ponto mais inferior da cúspide mesiovestibular do 

primeiro molar superior. 

 25- Molar inferior (MI): ponto mais superior da cúspide mesiovestibular do 

primeiro molar inferior. 

 26- Ápice do incisivo central superior (AIs): ponto no ápice radicular do 

incisivo central superior. 

 27- Ápice do incisivo central inferior (AIi): ponto no ápice radicular do incisivo 

central inferior. 
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28 – Ponto de intercuspidação dos pré-molares: necessário para a construção 

do plano oclusal funcional. 

 

 

 

 
 

                     Figura 4.8  –  Pontos cefalométricos utilizados 

 

Estabelecimento das linhas e planos 

 

As linhas e planos empregados como referência para as medidas foram: 
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1- Plano Palatino: plano que passa pelos pontos ENA e ENP. 

2- Plano Oclusal Funcional: linha que passa entre a intercuspidação dos pré-

molares e molares. 

3- Plano Mandibular (Go-Gn): plano que passa pelos pontos Go e Gn. 

4- Plano horizontal de Frankfurt (Po – Or): plano que une os pontos Po e Or. 

5- Linha SN: linha que une os pontos S e N. 

6- Linha NA: linha que une os pontos N e A. 

7- Linha NB: linha que une os pontos N e B. 

8- Linha ND: linha que une os pontos N e D. 

9- Linha Vertical Pterigóide (PTV): linha tangente ao ponto PTM e 

perpendicular ao plano horizontal de Frankfurt. 

Linha E: une os pontos Pog, e Pr, definindo o grau de protusão/retrusão dos 

lábios superior e inferior. 

10-  Linha ENA e Me: plano que passa pelos pontos ENA e Me, representando 

a altura ântero-inferior da face. 

11-  Linha que se estende do ponto subnasal (Sn) até o ponto Ls. 

12-  Longo eixo do incisivo central superior: linha que passa pelo ápice e pelo 

ponto incisal do incisivo central superior, terminando no plano palatino. 

13-  Longo eixo do primeiro molar superior: linha que passa pela cúspide 

mesiovestibular seguindo o longo eixo da raiz mesiovestibular do molar superior até 

o plano palatino. 

14-  Longo eixo do primeiro molar inferior: linha que passa pela cúspide 

mesiovestibular seguindo o longo eixo da raiz mesial do primeiro molar inferior, 

terminando no plano mandibular. 

15-  Linha SGn (Eixo Y de Crescimento): linha que une os pontos S e Gn. 

16-  Linha do comprimento maxilar (Co-A): linha que une os pontos Co e ª 

17-  Linha do comprimento mandibular (Co-Gn): linha que une os pontos Co e 

Gn. 

18-  Longo eixo do incisivo inferior (/1.GoMe): linha que passa pelo longo eixo 

do incisivo inferior, cruzando a mandíbula. 

19-  Altura Facial Anterior (N-Me): linha que vai do ponto N ao Me. 

20-  Altura Facial Posterior (S-Go): linha que vai do ponto S ao Go. 

21-  Comprimento do ramo mandibular: linha que vai do ponto Ar ao Go. 

22-  Comprimento do corpo mandibular: linha que vai do ponto Go ao Me. 
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23-  Linha que vai do ponto S ao ponto Ar. 

24- Linha Nperp: linha perpendicular ao plano de Frankfurt que passa pelo 

ponto N. 

           25- Linha H: linha que passa pelo Ls e pelo Pog’. 

 

4.2.5 – Obtenção das medições cefalométricas 

 

 Para a realização das medições cefalométricas, foi utilizado um computador 

Dell – PC, processador Pentium e o programa Radiocef Studio 2.0. A partir da 

marcação dos pontos, o programa Radiocef Studio 2.0, realizou as medições 

angulares e lineares determinadas em análise cefalométrica criada especialmente 

para a realização do presente estudo.  

 As variáveis avaliadas foram divididas didaticamente em: 

a- Grandezas angulares esqueléticas. 

b- Grandezas lineares esqueléticas. 

c- Grandezas angulares do padrão facial. 

d- Grandezas tegumentares. 

e- Grandezas dentárias. 

 

 4.2.6  – Grandezas angulares esqueléticas 

 

- Ângulo SNA: determina a posição ântero-posterior da maxila em relação à 

base do crânio, expressando o grau de protrusão ou retrusão maxilar. 

- Ângulo SNB: determina a posição ântero-posterior da mandíbula em relação 

à base do crânio, expressando o grau de protrusão ou retrusão mandibular. 

- Ângulo ANB: estabelece a relação sagital entre a maxila e a mandíbula, em 

relação à base do crânio.  

- Ângulo SN. POcl: determina a inclinação do plano oclusal em relação à base 

do crânio. 

- Ângulo SN.PP: mensura a inclinação do plano palatino em relação à base do 

crânio. 



Material e Método 

 

82 
 

 

 
Figura 4.9  –  Grandezas angulares esqueléticas 

 
 

 

4.2.7  – Grandezas lineares esqueléticas 

 

- Co-A: distância linear dos pontos Co e A. Determina o comprimento maxilar. 

- Co-Gn: distância linear dos pontos Co e Gn. Mensura o comprimento 

mandibular total. 

- AFAI (ENA-Me): medida linear dos pontos ENA e Me. Representa a altura 

ântero-inferior da face. 

- Ar-Go: distância linear dos pontos Ar e Go. Representa o comprimento do 

ramo mandibular. 
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-- Go-Gn: distância linear dos pontos Go e Gn. Representa o comprimento do 

corpo mandibular incluindo a espessura da sínfise mentoniana. 

- N-Me: distância linear dos pontos N e Me. Determina a altura facial anterior 

total. 

- S-Go: medida linear dos pontos S e Go. Determina a altura facial posterior 

total. 

 

 

Figura 4.10  –  Grandezas lineares esqueléticas 

 

 

 

 

 



Material e Método 

 

84 
 

 

4.2.8 – Grandezas angulares do padrão facial 

 

- FMA: representa o ângulo formado pelo plano de Frankfurt com o plano 

mandibular (GoMe). 

- Ângulo SN.GoGn: representa o ângulo formado pela base do crânio (SN) e o 

corpo mandibular (GoMe). Indica uma rotação horária ou anti-horária da mandíbula 

em relação à base do crânio.  

- Ângulo SN.Gn (eixo Y de crescimento): ângulo formado pela base do crânio 

(SN) e uma linha diagonal partindo do ponto Sela, em direção ao Gnátio. Define a 

resultante vetorial do crescimento ântero-inferior da mandíbula no plano vertical. 

- Ângulo Articular (SArGo): ângulo formado pela linha (ArGo) com a (S-Ar). 

Define o padrão de crescimento e as características musculares do paciente, de 

acordo com Jarabak 113, incluindo as tendências esqueléticas de rotações da 

mandíbula. 

- Ângulo goníaco (ArGoMe): ângulo formado pelas linhas ArGo e GoMe. 

Define as direções de crescimento do corpo em relação ao ramo mandibular. 
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Figura 4.11 – Grandezas angulares do padrão facial 

 

 

 

4.2.9 – Grandezas tegumentares lineares e angulares  

 

- Ângulo nasolabial: ângulo formado pelas linhas Sn-Pr e Sn-Ls. Define o grau 

de protrusão ou retrusão do lábio superior em relação à base do nariz.  

 - E-Ls: distância linear do ponto Ls até a linha E. 

- E-Li: distância linear do ponto Li até a linha E. 

- H-nariz – distância do ponto Pr à linha H. 

- H.NB – ângulo formado entre as linhas H e NB. 
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                    Figura 4.12  –  Grandezas tegumentares lineares e angulares 

 

4.2.10  –  Grandezas dentárias lineares e angulares 

 

- IS.PP: ângulo do longo eixo do incisivo superior com o plano palatino; 

expressa uma inclinação para vestibular ou lingual. 

- IS-PP: distância da borda do incisivo superior perpendicular ao plano 

palatino; expressa uma relação de intrusão/extrusão. 

- II-PM: distância da borda do incisivo inferior perpendicularmente ao plano 

mandibular; expressa uma relação de intrusão/extrusão. 



Material e Método 

 

87 
 

 

- IMPA: ângulo formado pelo longo eixo do incisivo inferior com o plano 

mandibular; expressa uma inclinação para vestibular ou lingual. 

- MS.PP: ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar superior com o 

plano palatino; indica uma inclinação para distal ou mesial. 

- MS-PP: distância do ponto Ms perpendicular ao plano palatino; expressa 

uma relação de intrusão/extrusão. 

- MI.PM: ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar inferior com o 

plano mandibular e indica uma inclinação para distal ou mesial.  

- MI-PM: distância do primeiro molar inferior perpendicular ao plano 

mandibular e expressa uma relação de intrusão/extrusão. 

- PTV-IS: distância do incisivo superior à linha vertical pterigóide. Define a 

posição ântero-posterior do incisivo superior. 

- PTV-II: distância do incisivo inferior à linha vertical pterigóide. Define a 

posição ântero-posterior do incisivo inferior. 

- PTV-MS: distância mais proeminente da superfície mesial do primeiro molar 

superior à linha vertical pterigóide. Define a posição ântero-posterior do primeiro 

molar superior. 

- PTV-MI: distância mais proeminente da superfície mesial do primeiro molar 

inferior à linha vertical pterigóide. Define a posição ântero-posterior do molar inferior. 

- “Overjet”: distância horizontal entre os pontos Is e II; Relação sagital entre os 

arcos dentários, ou seja, o trespasse horizontal. 
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                       Figura 4.13  –  Grandezas dentárias lineares e angulares 

 

Todas essas medidas foram realizadas no grupo tratado nas três fases 

estudadas e no grupo controle, nas duas primeiras fases. Os valores obtidos para as 

medidas angulares e lineares das estruturas esqueléticas, dentárias, tegumentares e 

do padrão facial foram dispostas em tabelas do programa Excel, realizada a análise 

estatística. 
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4.3  –  ERRO DO MÉTODO 

 

Para a obtenção do erro intra-examinador foram retraçadas e remedidas 25 

telerradiografias em norma lateral, selecionadas aleatoriamente, após um período 

mínimo de 15 dias, referentes a 5 pacientes de cada grupo, nos seus respectivos 

tempos, com a finalidade de eliminar o erro sistemático para os valores obtidos na 

amostra e dar mais fidelidade aos valores, excluindo, desta maneira, qualquer viés 

de observação. Assim, foram obtidos dois conjuntos de medidas para os pacientes-

controle e três conjuntos para o grupo tratado, estes realizados sob as mesmas 

condições, porém, em tempos diferentes.  

 

 

4.3.1  –  Análise Estatística 

 

Para a análise do erro do método, foi empregado o teste t pareado, para a 

determinação do erro sistemático e a fórmula de Dahlberg, para o erro casual, como 

segue: 

 

n
erro d

2

2∑
=             

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

n = número de radiografias retraçadas 

 

Serão considerados erros casuais, os valores finais lineares de Dahlberg 

maiores que 1mm e angulares, maiores que 1,5° (HOUSTON, 1983)44. 

 

Para comparação dos valores do grupo tratado nos três tempos (T1, T2 e T3) 

foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) a um critério para medidas repetidas.  

Quando a ANOVA indicou diferença estatisticamente significante foi utilizado 

o teste de Tukey para as comparações múltiplas.  

Para comparação da variação entre T1 e T2 entre os grupos tratado e 

controle foi utilizado o teste “t” de Student não pareado. 
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Em todos os testes estatísticos foi adotado nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

 Os procedimentos estatísticos foram executados no programa Statistica 

versão 5.1 (StatSoft Inc.; Tulsa, USA). 
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5  –  RESULTADOS 

 

5.1  –  ANÁLISE DOS DADOS 

 

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

pareado, e do erro casual medido pela fórmula de Dahlberg constam nas Tabelas 

5.1, 5.2 e 5 .3. 

Dentre as variáveis que apresentaram o erro sistemático nestas Tabelas 

encontram-se 5 medidas lineares (S-Go; H-Nariz; II-PM; MI-PM; PTV-IS), com uma 

diferença máxima entre as medições de 0,9mm e 2 variáveis angulares (H.N-B e 

MI.PM) com uma variação de no máximo 1º entre as duas medições. 

Já na avaliação do erro casual, também detectados nas Tabelas 5.1, 5.2 e 

5.3, foram detectadas 7 variáveis no total, sendo 2 lineares (S-Go e PTV-IS), e 5 

angulares (Ocl.Sn; ângulo nasolabial; IS.PP; MS.PP e MI.PM), utilizando o critério de 

diferença entre as medições maior do que 1,5º e 1 mm. 
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Tabela 5.1 – Erro do método - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg para avaliar o 

erro sistemático e o erro casual, respectivamente nos componenentes maxilares e 

mandibulares. 

 

 

 
1ª medição   2ª medição     

Medida 
média dp   média dp   

t p 
  

Erro 

Componentes Maxilares 

SNA 80,61 3,20  80,84 3,46  1,251 0,223 ns  0,65 

Co-A 83,34 5,61  83,43 5,78  0,454 0,654 ns  0,69 

           

Componentes Mandibulares 

SNB 76,50 3,29  76,41 3,25  0,499 0,622 ns  0,62 

Co-Gn 104,50 8,30  104,62 8,46  0,606 0,550 ns  0,72 

Ar-Go 40,56 6,29  41,00 6,52  1,992 0,058 ns  0,83 

Go-Gn 68,44 4,93  68,01 5,04  1,939 0,064 ns  0,82 

Pog-N perp. -1,61 4,74  -1,57 4,22  0,200 0,843 ns  0,59 

Âng. Goníaco 128,01 6,66  128,21 6,47  0,573 0,572 ns  1,21 

Âng. Articular 141,62 8,90  141,38 8,95  0,636 0,531 ns  1,29 
    ns – diferença estatisticamente não significante 
    *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Tabela 5.2 – Erro do método - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg para avaliar o 

erro sistemático e o erro casual, respectivamente na relação maxilomandibular e nos 

componentes do padrão facial e dentoalveolar. 

 

 
 

1ª medição   2ª medição     
Medida 

média dp   média dp   
t p 

  
Erro 

Relação Maxilomandibular 

ANB 4,17 1,42  4,43 1,30  1,594 0,124 ns  0,58 

           

Componentes do padrão facial 

SN.GoGn 32,85 3,94  33,02 4,12  0,579 0,568 ns  1,00 

SN.Gn 68,66 2,42  68,75 2,54  0,506 0,617 ns  0,61 

SN.Ocl. 18,96 4,82  18,51 5,38  0,934 0,360 ns  1,72 

SN.PP 5,39 2,56  5,46 2,79  0,341 0,736 ns  0,68 

AFAI 62,77 5,89  63,02 6,11  1,077 0,292 ns  0,83 

N-Me 107,99 7,41  108,26 7,92  0,980 0,337 ns  0,97 

S-Go 68,59 6,13   69,31 6,94   2,813 0,010*   1,02 

FMA 23,96 4,60  24,10 4,39  0,706 0,487 ns  0,70 

           

Componente Dentoalveolar 

Overjet 5,41 2,41  5,26 2,24  1,021 0,318 ns  0,52 
 ns – diferença estatisticamente não significante 
 *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Tabela 5.3 – Erro do método - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg para avaliar o 

erro sistemático e o erro casual, respectivamente nos componentes dentoalveolar 

superior, inferior e tegumentares. 

 
1ª medição   2ª medição     

Medida 
média dp   média dp   

t p 
  

Erro 

Dentoalveolar Superior 

IS.PP 109,74 5,84  110,14 6,10  0,802 0,431 ns  1,72 

IS-PP 28,24 3,16   28,34 3,27   0,560 0,580 ns   0,67 

MS.PP 88,81 5,87  88,38 5,93  0,922 0,366 ns  1,65 

MS-PP 17,56 3,26  17,20 3,15  1,515 0,143 ns  0,87 

PTV-IS 55,21 4,75  54,62 4,66  2,179 0,039*  1,03 

PTV-MS 24,20 4,27  23,89 4,10  1,420 0,168 ns  0,78 

           

Dentoalveolar Inferior 

MI.PM 92,70 3,85  93,71 3,89  2,213 0,037*  1,72 

MI-PM 23,61 3,07  23,94 3,04  2,168 0,040*  0,58 

II-PM 35,79 2,86  36,19 3,17  2,159 0,041*  0,70 

IMPA 95,53 6,55  94,83 6,87  1,829 0,080 ns  1,41 

PTV-II 49,31 5,39  49,24 5,32  0,294 0,771 ns  0,86 

PTV-MI 23,62 5,10  23,34 4,75  1,371 0,183 ns  0,73 

           

Componentes tegumentares 

  

Ângulo nasolabial 101,82 9,77  102,35 8,61  0,769 0,450 ns  2,42 

E-Ls (mm) -0,35 2,85  -0,37 2,90  0,297 0,769 ns  0,26 

E-Li (mm) 0,83 2,44  0,93 2,62  1,007 0,324 ns  0,35 

H-Nariz 0,46 5,10  0,82 4,99  2,653 0,014*  0,54 

H. NB . 14,25 4,12  13,68 4,04  2,607 0,015*  0,87 
ns – diferença estatisticamente não significante 
 *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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5.2  – COMPATIBILIDADE ENT RE OS GRUPOS CONTROLE E 

TRATADO 

 

 A verificação da compatibilidade entre os grupos tratado e Controle, em 

relação às idades inicial e final de tratamento apresentam-se na Tabela 5.4. 

Observou-se que ambas as idades foram compatíveis entre os grupos, sem 

diferença estatisticamente significante, o que permitiu a comparação entre eles.  

 

Tabela 5.4 – Idades iniciais e finais dos grupos Tratado e Controle – teste t não 

pareado  

 

    Idades   

 Tratado Controle p 
T1 (início) 10,78 10,6 0,455 

T2 ( pós RF-2) 12,45 12,08 0,09 
 

 

 Foi realizada, igualmente, uma comparação inter-grupos no inicio do 

tratamento para verificar a homogeneidade das amostras controle e  tratada (T1), 

com relação a todas as variáveis cefalométricas estudadas, entre seus componentes 

maxilares, mandibulares, do padrão facial, tegumentares e dentários. A semelhança 

entre os grupos foi um fator determinante e instigante com relação aos resultados 

dos efeitos do aparelho e sua estabilidade no pós-tratamento. Por meio da avaliação 

das Tabelas 5.5, 5.6 e 5.7, pode-se verificar que somente duas, das 36 variáveis 

comparadas apresentaram significância estatística e se expressaram nos 

componentes do padrão facial: SN-GoGn e FMA. Em ambas, o grupo Controle  

possuía características levemente mais divergentes, com um aumento de suas 

médias de valores obtidas em relação ao grupo tratado. 
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Tabela 5.5 – Comparação do grupo Controle e Tratado no início de tratamento (T1), 

pelo teste “t” de Student, considerando os componentes maxilares, mandibulares 

e maxilomandibulares. 

 

 

Tratado   Controle   
Medida 

média dp   média dp   
t P 

Componentes maxilares 

SNA 82,07 4,09   80,77 3,14   1,070 0,292ns 

Co-A 82,13 4,40   81,53 3,64   0,443 0,661ns 

Componentes mandibulares 

SNB 76,28 3,29  75,19 2,23  1,173 0,249ns 

Co-Gn 100,80 5,07  100,73 3,44  0,048 0,962ns 

Ar-Go 39,61 3,41  38,63 3,55  0,848 0,402ns 

Go-Gn 65,15 3,19  65,97 3,17  -0,768 0,448ns 

Âng. Goníaco 128,11 5,37  129,24 4,93  -0,657 0,516ns 

Ãng. Articular 142,92 7,33  139,84 7,46  1,250 0,220ns 

Componentes maxilomandibulares 

ANB 5,86 1,59   5,59 1,70   0,503 0,618ns 
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Tabela 5.6 – Comparação do grupo Controle e Tratado no início de tratamento (T1), 

pelo teste “t” de Student, considerando os componentes do padrão facial e 

tegumentares. 

 

 

Tratado   Controle   
Medida 

média dp   média dp   
t p 

Componentes do padrão facial 

SN.GoGn 32,14 3,83   34,98 4,23   -2,117 0,042* 

SN.Gn 68,57 2,86   69,31 3,51   -0,700 0,488ns 

SN.Ocl. 19,81 3,12   19,16 5,26   0,454 0,653ns 

SN.PP 6,41 3,46  6,19 2,50  0,221 0,827ns 

AFAI 60,12 4,38  59,51 4,41  0,412 0,683ns 

N-Me 105,59 4,74  104,62 5,75  0,550 0,586ns 

S-Go 67,53 3,60  65,26 4,17  1,752 0,089ns 

FMA 22,61 4,15   26,06 4,03   -2,533 0,016* 

Componenentes tegumentares 

Ângulo 
nasolabial 99,39 8,70   103,89 11,62   -1,315 0,197ns 

E-Ls (mm) 0,78 2,03  0,39 1,70  0,638 0,528ns 

E-Li (mm) 1,09 2,51  1,05 2,78  0,047 0,963ns 

H-Nariz -1,27 3,11  -1,41 2,82  0,141 0,889ns 

H. NB . 17,19 4,15   16,91 3,57   0,219 0,828ns 
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Tabela 5.7 – Comparação do grupo Controle e Tratado no início de tratamento 

(T1), pelo teste “t” de Student, considerando os componenentes dentoalveolar 

superior e inferior. 

 

 

Tratado   Controle   
Medida 

média dp   média dp   
t p 

Componente dentoalveolar 

Overjet 6,41 1,60  5,73 1,86  1,179 0,246ns 

Dentoalveolar Superior 

IS.PP 113,90 6,10   109,77 7,28   1,846 0,074ns 

IS-PP 26,62 2,66   26,47 2,18   0,185 0,854ns 

PTV-MS 23,90 3,19   23,50 3,42   0,363 0,718ns 

MS.PP 89,07 5,79  87,50 5,35  0,844 0,404ns 

MS-PP 16,64 1,92  15,96 2,46  0,923 0,363ns 

PTV-IS 55,19 4,06   52,96 4,05   1,643 0,110ns 

Dentoalveolar Inferior 

II-PM 34,44 2,45   35,03 2,63   -0,691 0,494ns 

IMPA 97,95 6,66   96,60 5,81   0,649 0,521ns 

PTV-MI 22,39 2,88  21,63 3,51  0,710 0,483ns 

PTV-II 47,91 3,64  47,46 4,17  0,349 0,729ns 

MI-PM 93,72 4,31  92,09 4,01  1,172 0,250ns 

MI.PM 23,05 2,23   22,31 2,78   0,872 0,389ns 
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5.3 ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO APARELHO RF-2 

COMPARADAS AO GRUPO CONTROLE 

 

 Os efeitos promovidos pelo aparelho RF-2 comparados ao grupo controle , ou 

seja, pacientes apresentando a má oclusão de Classe II, não tratados, na mesma 

fase de crescimento, constam nas tabelas 5.8, 5.9 e 5.10.  

 

Tabela 5.8 – Comparação dos resultados obtidos nos grupos Tratado e Controle - 

teste “t” não pareado para os componentes maxilares, mandibulares e 

maxilomandibulares. 

 
Tratado (T2-T1)   Controle (T2-T1)   

Medida 
média dp   média dp   

T P 

Componentes maxilares 

SNA 0,23 1,24   0,46 0,67   -0,689 0,495 ns 

Co-A 2,02 1,56  2,92 1,37  -1,844 0,074 ns 

Componentes mandibulares 

SNB 1,22 0,70  0,62 0,53  2,910 0,006* 

Co-Gn 4,97 1,73  3,70 1,84  2,123 0,041* 

Ar-Go 2,58 1,55  1,89 1,35  1,437 0,160 ns 

Go-Gn 2,69 1,56  2,04 1,31  1,352 0,185 ns 

Âng. Goníaco 1,56 3,88  -0,23 2,31  1,674 0,103 ns 

Ãng. Articular -1,52 2,84  -0,86 2,50  -0,742 0,463 ns 

Componentes maxilomandibulares 

ANB -1,27 0,86  -0,16 0,87  -3,846 0,001* 
  ns – diferença estatisticamente não significante 
  *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Tabela 5.9 – Comparação dos resultados obtidos nos grupos Tratado e Controle - 

teste “t” não pareado para os componentes do padrão facial e tegumentares. 

 
Tratado (T2-T1)   Controle (T2-T1)   

Medida 
média dp   média dp   

T p 

Componentes do padrão facial 

SN.GoGn 1,64 1,52  -1,18 1,57  5,478 <0,001* 

SN.Gn 0,89 1,05  0,23 1,46  1,554 0,129 ns 

SN.Ocl. -0,37 2,56  -1,13 2,06  0,981 0,334 ns 

SN.PP -0,54 1,82  0,61 0,65  -2,516 0,017* 

AFAI 4,02 1,82  1,93 1,17  4,088 <0,001* 

N-Me 4,92 2,05  3,51 1,59  2,297 0,028* 

S-Go 3,40 1,82   2,97 1,01   0,877 0,387 ns 

FMA 2,98 2,59  -1,00 0,92  6,145 <0,001* 

Componenentes tegumentares 

Ângulo nasolabial 5,26 7,56  2,02 6,44  1,384 0,175 ns 

E-Ls (mm) -1,47 1,25  -0,59 1,43  -1,976 0,056 ns 

E-Li (mm) -0,35 1,62  -0,26 1,73  -0,168 0,867 ns 

H-Nariz 2,38 1,93  1,01 2,23  1,967 0,057 ns 

H.NB . -2,36 2,22  0,03 3,19  -2,608 0,013* 
  ns – diferença estatisticamente não significante 
  *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Tabela 5.10 – Comparação dos resultados obtidos nos grupos Tratado e Controle - 

teste “t” não pareado para os componentes dentoalveolar superior e inferior. 

Tratado (T2-T1)   Controle (T2-T1)   
Medida 

média dp   média dp   
T p 

Componente dentoalveolar 

Overjet -2,90 1,01  0,09 0,95  -9,178 <0,001* 

Dentoalveolar Superior 

IS.PP -5,97 3,64  1,42 1,58  -7,886 <0,001* 

IS-PP 2,10 1,35   1,21 0,89   2,339 0,025* 

PTV-MS -0,93 1,77  1,60 1,02  -5,255 <0,001* 

MS.PP 0,66 6,59  -2,38 3,28  1,755 0,088 ns 

MS-PP 1,39 0,90  1,36 0,97  0,087 0,931 ns 

PTV-IS -1,39 1,24  1,70 1,08  -7,984 <0,001* 

Dentoalveolar Inferior 

II-PM 1,50 1,03   0,95 0,62   1,923 0,063 ns 

IMPA 1,77 3,28  -0,19 2,17  2,113 0,042* 

PTV-MI 1,94 1,26  2,36 1,43  -0,952 0,348 ns 

PTV-II 2,36 1,51  1,31 2,58  1,483 0,147 ns 

MI-PM 1,49 0,66  1,59 1,12  -0,322 0,749 ns 

MI.PM -0,49 3,56  -0,55 3,35  0,047 0,963 ns 
  ns – diferença estatisticamente não significante 
  *    - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 
 

As principais alterações proporcionadas pelo aparelho RF-2 observadas a 

partir da comparação do grupo tratado com o Controle  foram: 

ü Protrusão e aumento do comprimento mandibular (SNB, CoGn), com 

conseqüente melhora da relação maxilomandibular (ANB). 

ü Rotação horária mandibular (FMA, Sn.GoGn, que resultou em uma maior 

altura facial total (N-Me) e ântero-inferior (AFAI). 

ü Suave rotação anti-horária do plano palatino (SN.PP). 
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ü Inclinação para vestibular dos incisivos inferiores (IMPA). 

ü Inclinação dos incisivos superiores para lingual , retrusão e extrusão      

(IS-PTV, IS.PP). 

ü Distalização relativa dos molares superiores, com ausência de 

mesialização dos mesmos no grupo tratado (MS-PTV). 

ü Melhora da relação dentária ântero-posterior, com a diminuição do 

“overjet”. 

ü Melhora da convexidade do perfil facial tegumentar (H.NB). 
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5.4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O RF-2 E SUA 

ESTABILIDADE 

 

Os efeitos promovidos pelo RF-2 e sua estabilidade decorridos 7,11 anos pós-

tratamento constam nas tabelas 5.11, 5.12 e 5.13. 

 

Tabela 5.11 – Avaliação das alterações promovidas pelo RF-2 e sua estabilidade - 

Análise de Variância e teste de  Tukey, considerando os componentes maxilares e 

mandibulares. 

 
 

T1   T2   T3 
Medida 

média dp   média dp   média dp p 

Componentes maxilares   

SNA 82,07 a 4,09   82,30 a 4,00   81,61 a 4,38 0,313ns 

Co-A 82,13 a 4,40  84,15 b 4,73  87,19 c 5,02 <0,001* 

         

Componentes mandibulares 

SNB 76,28a 3,29  77,50b 3,47  78,23b 3,58 <0,001* 

Co-Gn 100,80 a 5,07  105,76 b 5,30  112,69 c 6,55 <0,001* 

Ar-Go 39,61 a 3,41  42,29 b 3,61  45,67 c 5,21 <0,001* 

Go-Gn 65,15 a 3,19  67,84 b 3,53  72,14 c 3,54 <0,001* 

Âng. Goníaco 128,11 ab 5,37  128,94 a 5,51  126,53 b 6,65 0,011* 

Ãng. Articular 142,92 a 7,33  141,49 a 6,87  143,27 a 8,05 0,062 ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
Tempos com letras iguais não possuem diferenças estatisticamente significantes entre si. 
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Tabela 5.12 – Avaliação das alterações promovidas pelo RF-2 e sua estabilidade - 
Análise de Variância e teste de Tukey, considerando os componentes da relação 
maxilomandibular e do padrão facial. 
 

T1   T2   T3 
Medida 

média dp   média dp   média dp p 

 

Relação maxilomandibular 

ANB 5,86a 1,59  4,60 b 1,66  3,36 c 1,91 <0,001* 

         

Componentes do padrão facial 

SN.GoGn 32,14 a 3,83  33,46 a 3,80  32,47 a 5,30 0,068 ns 

SN-Gn 68,57 a 2,86  69,29 a 3,14  69,25 a 4,08 0,173 ns 

SN.Ocl 19,81 a 3,12  19,38 a 3,48  15,83 b 4,49 <0,001* 

SN.PP 6,41 a 3,46  6,25 a 3,22  6,39 a 2,75 0,931ns 

Afai 60,12 a 4,38  64,06 b 4,98  67,88 c 6,15 <0,001* 

N-Me 105,59 a 4,74  110,43 b 5,09  116,25 c 6,60 <0,001* 

S-Go 67,53 a 3,60   71,06 b 3,17   75,75 c 4,18 <0,001* 

FMA 22,61 a 4,15  25,59 b 4,65  24,29 ab 5,46 0,001* 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
Tempos com letras iguais não possuem diferenças estatisticamente significantes entre si. 
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Tabela 5.13 – Avaliação das alterações promovidas pelo RF-2 e sua estabilidade - 

Análise de Variância e teste de Tukey, considerando os componentes dentoalveolar 

superior, inferior e os tegumentares. 

T1   T2   T3 
Medida 

média dp   média dp   média dp p 

Componente dentoalveolar 

Overjet 6,41 a 1,60  3,50 b 1,31  3,63 b 1,80 <0,001* 

Superior 

IS.PP 113,90 a 6,10  108,78 b 6,06  110,81 b 8,12 <0,001* 

IS-PP 26,62 a 2,66   28,52 b 3,07   30,01 c 3,28 <0,001* 

MS.PP 89,07 a 5,79  89,07 a 5,58  79,78 b 5,54 <0,001* 

MS-PP 16,64 a 1,92  18,03 b 2,28  20,87 c 2,57 <0,001* 

PTV-IS 55,19 a 4,06  54,06 a 4,07  57,46 b 5,33 <0,001* 

PTV-MS 23,90 a 3,19  23,25 a 2,90  28,06 b 3,59 <0,001* 

Inferior 

II-PM 34,44 a 2,45   35,89 b 2,86   38,20 c 2,81 <0,001* 

IMPA 97,95 ab 6,66  99,71 a 6,85  97,33 b 6,17 0,038* 

MI.PM 93,72 a 4,31  93,43 a 5,26  92,10 a 5,58 0,338 ns 

MI-PM 23,05 a 2,23  24,54 b 2,40  26,76 c 3,08 <0,001* 

PTV-II 47,91 a 3,64  50,27 b 3,85  53,62 c 4,47 <0,001* 

PTV-MI 22,39 a 2,88  24,46 b 2,79  29,95 c 4,20 <0,001* 

Componentes tegumentares 

Ângulo nasolabial 99,39 a 8,70  105,09 b 7,83  103,82 ab 11,16 0,047* 

E-Ls (mm) 0,78 a 2,03  -0,69 b 1,84  -3,10 c 2,58 <0,001* 

E-Li (mm) 1,09 a 2,51  0,74 a 2,08  -0,92 b 3,11 <0,001* 

H-Nariz -1,27 a 3,11  1,12b 3,44  5,18 c 4,63 <0,001* 

H. (N-B) gr. 17,19 a 4,15  14,83 b 4,62  12,50 c 4,87 <0,001* 

  * - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significanteTempos com letras iguais não possuem diferenças 
estatisticamente significantes entre si. 



                                                                                                                                       Resultados                                                                               

 

107 

As principais alterações observadas foram: 
 

ü Não houve efeito ântero-posterior do tratamento na maxila e esta 

permaneceu estável no período pós-tratamento em relação à base do crânio (SNA).  

ü Houve um aumento da protrusão, do comprimento e do corpo mandibular 

durante o tratamento e estes continuaram a aumentar no período pós-tratamento 

(SND e GoGn), exceto a protrusão que se manteve estável (SNB). 

ü A AFAI e a altura facial total anterior (N-Me) aumentaram durante o 

tratamento e continuaram a aumentar no período pós-tratamento.  

ü O ramo mandibular (Ar-Go) aumentou T2, e continuou a aumentar em T3. 

ü O padrão facial não foi afetado durante o tratamento e no período de pós-

tratamento (SN.PP; SN.GoGn; Sn.Gn; e Ângulo Articular). 

ü Houve rotação horária mandibular durante o tratamento e esta 

permaneceu estável em T3 (FMA). 

ü Houve extrusão dos incisivos superiores e inferiores, assim como dos 

molares superiores e inferiores durante o tratamento e no período pós-tratamento 

(IS-PP; II-PM; MI-PM; MS-PP). 

ü Observou-se uma melhora da relação maxilomandibular (ANB) nos dois 

períodos avaliados (tratamento e pós-tratamento).  

ü Os Incisivos superiores inclinaram-se para lingual durante o tratamento, 

permanecendo estáveis no T3 (IS.PP). 

ü Os Incisivos inferiores inclinaram para vestibular durante o tratamento e 

retruíram no T3 (IMPA). 

ü Houve uma protusão dos incisivos inferiores (PTV-II) no tempo 2 e no 

período de pós-tratamento. 

ü Houve uma distalização relativa do molar superior após o aparelho e este 

se inclinou para mesial no pós tratamento (MS.PP), juntamente com a sua distância 

em relação à linha PTV, que aumentou no T3 (PTV-MS) 

ü O molar inferior apresentou um aumento cont;inuo de sua distância em 

relação à linha PTV. (PTV-MI) 

ü O ângulo nasolabial-(Prn.Sn-Ls) aumentou com o tratamento e 

permaneceu estável até a fase T3. 

ü Houve uma melhora da convexidade com o crescimento contínuo do nariz 

(H-Nariz). 
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ü Tanto o crecimento maxilar (CoA), como as alturas posterior total (S-Go) e 

ântero-inferior (AFAI) aumentaram após o tratamento como no período de pós- 

tratamento. 

ü O plano oclusal (SN.Ocl) e o ângulo goníaco permaneceram estáveis após 

o uso do RF-2 e diminuíram no pós-tratamento, denotando uma rotação anti-horária 

destas variáveis angulares. 

ü O overjet diminui com o tratamento e permaneceu estável no período de 

pós-tratamento (T3). 
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6 – DISCUSSÃO 
 

A fim de uma melhor compreensão dos resultados obtidos frente à literatura 

consultada, a discussão será dividida em tópicos, como consta a seguir: 

6.1. Metodologia. 

6.2. Alterações promovidas pelo aparelho RF-2 em relação ao grupo controle . 

6.3. Estabilidade dos efeitos promovidos pelo RF-2. 

6.4. Considerações clínicas. 

 

 

6.1 – METODOLOGIA 

  

A amostra estudada compreendeu 90 telerradiografias em norma lateral, 

sendo 54 provenientes de 18 pacientes, 10 do sexo masculino e 8 do feminino, 

tratados e avaliados em 3 fases distintas: início de tratamento (T1 - idade média de 

10,78 anos), após o uso do aparelho RF-2 (T2 - média de 12,45 anos), que envolveu 

18 meses e a fase de pós-tratamento (T3), que relaciona a estabilidade dos efeitos, 

após 7,11 anos (a média de idade dos pacientes neste momento era de 19,56 anos). 

O grupo controle também contou com 18 pacientes, 10 do sexo masculino e 8 do 

feminino, que foram avaliados em duas fases, originando 36 telerradiografias ao 

início de tratamento (T1: idade média de 10,5 anos) e após 18 meses de 

proservação (T2), chegando nesta fase com 12,08 anos. Estes pacientes com má 

oclusão de Classe II, não tratados foram comparados com aqueles que receberam o 

aparelho RF-2. A amostra inicialmente teve um caráter prospectivo, em que os 

paciente foram selecionados e tratados por um único profissional, com uma divisão 

aleatória entre os grupos tratado e controle. Foram utilizados também somente dois 

aparelhos de raios-x, e devido a isto todas as medições foram compensadas pelo 

fator de magnificação, sendo que as obtenções radiográficas foram feitas pelo 

mesmo operador técnico.  

Observou-se que ambas as idades iniciais e finais foram compatíveis entre os 

grupos, sem diferença estatisticamente significante, o que permitiu a comparação 

mais fiel entre eles, pois desta maneira, ambos os grupos se encontravam na 

mesma fase do crescimento craniofacial. Além disso, buscou-se o mesmo número 
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de indivíduos do sexo masculino e feminino em ambos os grupos, visto o dimorfismo 

sexual presente no crescimento craniofacial dos pacientes no período avaliado12,52. 

A comparação da amostra tratada pelo RF-2 com um grupo controle formado 

por pacientes possuindo má oclusão de Classe II é de fundamental importância, 

para que os reais efeitos promovidos pelo RF-2 pudessem ser analisados de forma 

distinta das alterações proporcionadas pelo crescimento craniofacial normal em 

pacientes possuindo má oclusão de Classe II. É importante a utilização de um grupo 

controle de pacientes Classe II, já que há diferenças entre o crescimento craniofacial 

em pacientes apresentando oclusão normal10,20,26,53,75,79, má oclusão de Classe I54,70, 

e má oclusão de Classe II8,12,48,60,63,68,71,74. 

Foi realizada uma comparação inter-grupos no inicio do tratamento para 

verificar a homogeneidade das amostras controle e tratada (T1), com relação a 

todas as variáveis cefalométricas estudadas, quer entre seus componentes 

maxilares, mandibulares, do padrão facial, tegumentares e dentários. A semelhança 

entre os grupos foi um fator determinante e instigante com relação aos resultados 

dos efeitos do aparelho e sua estabilidade no pós-tratamento. No estudo de COZZA 

et al22, em 2006, que verificou a eficácia dos aparelhos funcionais, os artigos 

selecionados procuraram também se preocupar com a compatibilidade inicial entre 

os grupos, assim como no trabalho de PERILLO; JOHNSTON; FERRO67, em 1996. 

Na presente pesquisa pode-se verificar que somente duas (Tabela 5.6), das 36 

variáveis comparadas apresentaram significância estatística e se expressaram nos 

componentes do padrão facial: SN-GoGn e FMA. Em ambas, o grupo Controle 

possuía características levemente mais divergentes, com um aumento de suas 

médias de valores obtidas em relação ao grupo tratado.  

Este grupo controle foi comparado ao experimental no início e término de 

tratamento, porém não na fase pós-tratamento, em função do comprometimento 

ético envolvido, o que resultou no tratamento ortodôntico/ortopédico necessário a 

estes pacientes após o período de acompanhamento de 18 meses. 

Para avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos, foram analisados os 

erros sistemático e casual de todas as medições cefalométricas. Foram retraçadas e 

remedidas 25 telerradiografias, após um período mínimo de 15 dias. Foram 

considerados erros casuais, valores finais lineares maiores que 1 mm e angulares 

maiores que 1,5º45, obtidos pela fórmula de Dahlberg. Assim, observou-se erro 

casual em 7 variáveis no total, sendo 2 lineares (S-Go e PTV-IS) e 5 angulares 
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(SN.Ocl; ângulo nasolabial; IS.PP; MS.PP e MI.PM). O erro casual observado não 

denota tendenciosidade do pesquisador e sim, uma variabilidade nas medições, que 

na média, tende a comprometer menos os resultados que o erro sistemático. O erro 

no ângulo nasolabial, por exemplo, é comum, devido principalmete a dificuldade na 

marcação dos pontos (marcação mais subjetiva). A maioria das variáveis que 

apresentaram o erro casual foram dentárias, provavelmente devido à possibilidade 

de uma maior sobreposição dos dentes na telerradiografia, dificultando a marcação 

dos mesmos. Dentre as variáveis que apresentaram o erro sistemático por meio do 

teste “t” pareado, encontram-se 5 medidas lineares (S-Go; H-Nariz; II-PM; MI-PM; 

PTV-IS), com uma diferença máxima entre as medições de 0,9mm e 2 variáveis 

angulares (H.NB e MI.PM) com uma variação de no máximo 1º entre as duas 

medições, ou seja, não há qualquer implicação clínica dos erros avaliados. É 

interessante observar que estes erros apesar de existirem, representam pouco 

clinicamente e, desta maneira, não inviabilizam os resultados e a credibilidade do 

presente estudo, representando aproximadamente 20% da variáveis pesquisadas. 

 A importância da avaliação da estabilidade dos resultados obtidos com o 

aparelho RF-2 está relacionada com a possibilidade de se prever e planejar um caso 

de Classe II, ainda precoce, que necessitará de tratamento.  

 

6.2 ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO APARELHO RF-2 EM 

RELAÇÃO AO GRUPO CONTROLE 

 

Para a verificação dos reais efeitos promovidos pelo RF-2, o grupo tratado foi 

comparado a um grupo controle, não tratado, compatível em relação à idade e às 

características cefalométricas, de forma semelhante a outros estudos da 

literatura4,6,21,22,32,56,61,64,69,72,73,82,83,84,85.  

Observou-se que no componente maxilar (tabela 5.8, figura 6.1), não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos. Este leve controle do foi 

discordado por demais pesquisadores 4,21,46,50,72,83. Outra possibilidade explicativa 

para a manutenção maxilar estaria na idade dos pacientes da amostra, ao início da 

avaliação (10,78 e 10,6 anos) e no tempo de tratamento empregado, visto nesta 

época o surto de crescimento propiciar maiores alterações na mandíbula, e a maxila 

já ter tido seu maior desenvolvimento até a primeira década de vida20. 
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Os efeitos nos componentes mandibulares (tabela 5.8. gráfico da figura 6.1) 

consistiram em protrusão e aumento do comprimento mandibular (SNB e CoGn), 

com uma conseqüente melhora da relação maxilomandibular (ANB), como 

corroborado por diversos autores4,5,7,17,22,27,32,33,35,37,38,46,50,56,59,61,72,81,83. Todos estes 

estudos foram realizados comparados a um grupo controle. Este aumento do 

crescimento mandibular ocorre pelo estímulo do avanço, promovendo maior 

crescimento mandibular pelo do ramo, na área do seu sítio de crescimento 

condilar8,10,26,53. Em contrapartida, CREEKMORE; RADNEY23 (1983); HAYNES; 

ORTH41 (1986); NELSON; HARKNESS.; HERBISON, (1993)64 e RUSHFORTH75 et 

al (1994) não encontraram evidências para afirmar que o aparelho RF-2 foi capaz de 

alterar o comprimento mandibular, ocorrendo primariamente alterações 

dentoalveolares. Isto provavelmente ocorreu pois nestes grupos a idade das 

amostras já estava mais avançada, podendo até já ter ultrapassado o surto , ou pela 

comparação com um grupo controle que já possuía um maior comprimento 

mandibular ao início da observação. 
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Grafico 6.1 - Comparação entre grupo tratado e controle – variáveis esqueléticas. 

 
Em relação ao padrão de crescimento facial, o presente estudo corrobora com 

URSI et al83 (1999) e ALMEIDA et al4 (2002), que não encontraram influências do 

RF-2 sobre o padrão de crescimento dos pacientes (SN.Gn, SN.Ocl, SN.PP – tabela 
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5.9, gráfico da figura 6.2). Contudo, houve uma rotação horária mandibular (FMA e 

Sn.GoGn), que resultou em uma maior altura ântero-inferior da face (AFAI), 

associado com o aumento da  altura anterior total (N-Me), concordando com outros 

estudos5,23,39,40,46,50,56,81,82,83, embora em outros4,56 o plano mandibular não tenha se 

alterado e somente um aumento da AFAI foi observado. Esta rotação mandibular  

horária poderia estar relacionada com a quantidade do trespasse horizontal e 

vertical, decorrente da mordida construtiva do aparelho RF-2 que foi realizada, 

associada as características do posicionamento do seu ramo aliado ao potencial de 

desenvolvimento vertical deste14,15, visto a falta de controle alveolar posterior do 

aparelho, em função das características de não uso do acrílico interoclusal.  
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Gráfico 6.2 - Comparação entre grupo Tratado e Controle – variáveis do padrão facial 

e tegumentares. 
 

Tanto o tratamento ortodôntico como o ortopédico podem modificar o perfil 

tegumentar do paciente, a partir de alterações no posicionamento dos incisivos e/ou 

dos maxilares6. Esta é uma grande vantagem para o tratamento da má oclusão de 

Classe II, com componentes esqueléticos, que normalmente apresenta um perfil 

facial bastante insatisfatório esteticamente e na grande maioria dos casos está 

relacionado com deficiências na mandíbula55. No presente estudo, verificou-se que 

somente o ângulo H.NB, que representa a convexidade do perfil tegumentar, foi 

afetado pelo tratamento com o RF-2, com sua diminuição e conseqüente melhora do 
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perfil tegumentar. Este resultado foi possível, em decorrência do avanço mandibular, 

que promoveu uma protrusão e aumento do comprimento mandibular em relação ao 

controle. Estes fatores diminuíram a convexidade facial dos indivíduos tratados, 

como encontrado na literatura, que utilizou-se somente do aparelho RF-2 6,41,56.  

Com relação às variáveis dentárias que sofreram influência estatisticamente 

significante do aparelho RF-2, verificou-se uma vestibularização dos incisivos 

inferiores (IMPA), e inclinação para lingual, retrusão e extrusão dos incisivos 

superiores (IS.PP, IS-PTV e IS-PP), em concordância com outros 

estudos4,5,13,17,21,23,36,38,46,50,56,66,75,81,82,83. A retrusão dos incisivos superiores estaria 

relacionada com a possibilidade de ocorrência de algum toque do arco vestibular 

nestes dentes durante o sono, ou ao impedimento que este arco e mesmo os 

escudos vestibulares atuariam no lábio inferior para impedir que o incisivo superior 

continuasse a se vestibularizar, além do efeito do avanço que impede a interposição 

labial inferior. Já a vestibularização dos incisivos inferiores poderia ter acontecido em 

decorrência do equilíbrio entre língua e lábio ter sido alterada pelos escudos 

vestibulares de acrílico inferior. Estes efeitos dentoalveolares promoveram a redução 

do “overjet”, juntamente com a protrusão mandibular já citada acima, favorecendo a 

correção da má oclusão de Classe II, divisão 1, no grupo tratado.  

Outro fator interessante a considerar são os efeitos na região dos molares. O 

aparelho promoveu uma “distalização relativa” nos molares superiores, visto que os 

mesmos não mesializaram, como aconteceu no grupo controle, em função 

provavelmente do arco palatino que se apóia na ameia mesial dos primeiros molares 

superiores. Outra explicação seria dada por HOTZ43 (1970) dizendo que esta 

restrição do desenvolvimento da maxila seria em função das forças intermaxilares 

promovidas pela mordida construtiva de avanço mandibular, em que os músculos 

retratores mandibulares “transmitiriam” sua força para a maxila e restringiriam seu 

crescimento para anterior. Este resultado foi semelhante aos de CREEKMORE; 

RADNEY23 (1983) e McNAMARA; BOOKSTEIN; SHAUGHNESSY56 (1985), 

diferenciando-se de outros autores que observaram uma mesialização do molar 

superior.24,83. Por outro lado, as diferenças verticais entre os molares superiores e 

inferiores não foram significativas estatisticamente, em relação ao grupo controle. 

Este resultado foi semelhante ao de HAMILTON; SINCLAIR; HAMILTON39 (1987), 

onde o aparelho não promoveu uma extrusão dos molares além do crescimento 
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craniofacial normal, diferentemente dos dados obtidos por outros 

autores4,5,23,24,45,56,63,72,82,83. 

 

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

O
ve

rje
t

IS
.P

P

IS
-P

P

P
TV

-
M

S

M
S

.P
P

M
S

-P
P

P
T

V
-I

S

II-
P

M

IM
P

A

P
TV

-
M

I

P
T

V
-I

I

M
I-

P
M

M
I.

P
M

Comp.
Dento-
alveo-

lar

Dentoalveolar Superior Dentoalveolar Inferior

Tratado

Controle

 
Gráfico 6.3 - Média das diferenças entre T2 e T1 para os grupos Tratado e Controle, 

para as variáveis dentoalveolares superiores e inferiores. 
 

 

6.3 – ESTABILIDADE DOS EFEITOS PROMOVIDOS PELO RF-2 

 

A busca por resultados estáveis compreende o principal objetivo 

ortodôntico/ortopédico do ortodontista no decorrer do tempo.  

A correção da má oclusão de Classe II por meio dos aparelhos ortopédicos 

funcionais é uma realidade comprovada na literatura por diversos 

estudos4,5,6,18,21,22,32,35,44,45,56,61,64,69,72,73,75,78,82,83,84,85. Contudo, a estabilidade destes 

efeitos no decorrer do tempo tem sido pouco estudada24,28,67. A estabilidade dos 

efeitos promovidos pelo RF-2 foi avaliada somente FALCK28, em 1991 e PERRILO 

et al67 , demonstrando a necessidade de mais estudos e o porquê da realização do 

nosso trabalho.  
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A existência de um grupo controle para avaliação da estabilidade é muito 

importante, para se verificar se os efeitos advindos do tratamento permanecem no 

decorrer do tempo ou se eles se “perdem”, em decorrência do próprio crescimento 

natural do indivíduo, como observado no trabalho de DeVINCENZO24 , em 1991, em 

que o comprimento mandibular observado ao final do período de pós-tratamento foi 

igual entre os grupos tratado e controle, ou seja, o ganho advindo no comprimento 

do grupo tratado foi” alcançado” pelo controle, mais a frente, embora o autor tenha  

relatado que esta amostra de Classe II, envolvia somente meninas com idade média 

inicial de 12,5 anos, que talvez já estivessem passado do seu pico de crescimento e 

foram comparadas com um grupo controle , com pacientes portadores de más 

oclusões tanto de Classe I como de Classe II. Além disso, as radiografias deste 

grupo controle foram obtidas em diferentes aparelhos e vários técnicos e um 

tratamento ortodôntico precoce já havia sido realizado em muitos deles. Em nossa 

pesquisa não utilizamos grupo controle no período de pós-tratamento, por situações 

éticas que exigiam o tratamento destes pacientes após o período de uso do RF-2. 

Desta forma, devido a isto procuramos comparar os resultados com outros estudos 

de crescimento craniofacial nesta fase. 

Para efeitos comparativos da estabilidade em nossa pesquisa (tempo de pós-

tratamento-T3), utilizou-se daqueles estudos que se relacionam ao crescimento e 

desenvolvimento da má oclusão de Classe II, divisão 1 ao longo do tempo. Isto 

ocorreu, pois nossa amostra tratada era possuidora inicialmente, deste tipo de má 

oclusão e, embora, grande parte de seus integrantes tenham tido uma correção 

oclusal satisfatória e sem comprometimento das estruturas articulares30,31, alguns 

autores já relataram que o padrão de crescimento facial não varia com o 

tempo1,9,60,70. O estudo de de DeVINCENZO24 , em 1991, utilizou-se de um grupo 

controle misto para sua comparação (Classe I e Classe II); já PERRILO et al67, em 

1996, a sua amostra era comparada somente com indivíduos Classe II. 

Verificou-se que a maxila permaneceu estável em relação à base do crânio no 

período pós-tratamento  (SNA - tabela 5.11 e o gráfico 6.4). Por outro lado, o 

comprimento maxilar (CoA) aumentou no período pós-tratamento, de forma 

estatisticamente significante, denotando um crescimento ântero-posterior maxilar, 

como igualmente encontrado nos artigos de crescimento na má oclusão de Classe 

II9,12,60,63,68,70,74.  
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Com relação aos componentes mandibulares, notou-se o aumento do 

comprimento mandibular total (Co-Gn) no período pós-tratamento, como relatado na 

literatura2,8,9,12,60,70,71,74 e, conseqüentemente, do ramo (Ar-Go)60 e corpo (Go-

Gn)48,60. Todavia, a relação da mandíbula com a base do crânio (SNB) manteve-se 

estável na fase pós-tratamento. Provavelmente, isto ocorreu devido a diversos 

fatores, dentre eles: o crescimento da base craniana anterior (S-N)53,68, redução do 

ângulo goníaco19,68,74, fazendo com que o ponto B não mudasse sua orientação no 

espaço, apesar do crescimento mandibular para anterior ter se pronunciado.  

 Contudo, o que este crescimento mandibular para anterior no período pós-

tratamento significa? Por meio da análise criteriosa dos estudos sobre crescimento 

em pacientes possuindo má oclusão de Classe II, divisão 12,8,9,12,60,70,71,74, verificou-

se que neste período, o crescimento mandibular acontece nestes indivíduos 

normalmente. Entretanto, o grande questionamento reside se o incremento de 

crescimento mandibular perdurará no período pós-tratamento ou se ele irá se 

“perder” neste mesmo período, igualando-se ao crescimento total do grupo controle. 

No estudo de PERILLO et al67, em 1996, foram avaliados pacientes tratados com o 

RF-2, decorridos 5 anos findo o tratamento e de FALCK28, em 1991, que envolveu 

um período pós-contenção de 5,5 anos, em que se observou-se uma manutenção 

no ganho do crescimento mandibular no grupo tratado pelo RF-2. Por outro lado,  

DeVINCENZO24 , em 1991, encontrou um valor total semelhante  do comprimento 

mandibular entre os grupos, após 6 anos de acompanhamento total das amostras, 

embora este autor tenha utilizado um aparelho modificado por ele24 e não tenha 

utilizado o RF-2. 

 Em função da quantidade de crescimento mandibular ocorrida no período de 

pós-tratamento (CoGn em média de 7 mm), ao longo do 7,11 anos de pós-

tratamento e da época de início da colocação do aparelho (10,78 anos), ou seja, 

próxima ao pico de crescimento pubertário, e comparando-se com os resultados das 

amostras controle de DeVINCENZO24 , em 1991 que a amostra estava com idade 

inicial de 12,5 anos (somente meninas participaram da pesquisa) e cresceram pela 

variável Ar-Pog em média 4,7mm, após 2 anos de terapia com um aparelho 

funcional modificado pelo autor e 1,9 mm de crescimento no período de pós-

tratamento até a idade de 18 anos, totalizando um crescimento de 6,6mm, além do 

estudo de PERILLO et al 67, em 1996, onde a amostra era constituída de meninos e 

meninas, com idade inicial de 8,7 anos e que usaram o RF-2 por um período de 1,5 
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anos, obtendo um aumento na variável Ar-Gn de 1,8 mm durante a fase de 

tratamento e 2,5 mm na fase de pós tratamento, até a idade média final da avaliação 

que foi de 15,4 anos, totalizando 4,3mm. Desta forma, podemos relatar que o 

incremento de crescimento mandibular obtido durante o tratamento no presente 

estudo provavelmente não se “perdeu” no período pós-tratamento, baseado no 

crescimento observado nos grupos controles dos estudos citados acima 24, 67. Ou 

seja, em nosso estudo, houve um crescimento mandibular no período pós-

tratamento de 7mm, bem superior ao grupo controle do estudo de De VINCENZO, 

em que houve um crescimento de 1,9mm nas idades de 14 a 18 anos, num período 

de tempo semelhante ao avaliado em nosso estudo (12 aos 19 anos). Apesar do 

maior tempo de avaliação em nosso estudo, a diferença entre a magnitude de 

crescimento, nos suporta a suposição de que o crescimento mandibular se manteve 

no período pós-tratamento, sem a “perda” do incremento obtido durante o 

tratamento. Neste princípio lógico, os efeitos mandibulares advindos do tratamento 

permaneceram no período de estabilidade em longo prazo, demonstrando a 

importância deste tipo de terapia aplicada, quando a etiologia da má oclusão 

envolver hipodesenvolvimento mandibular, quer em seu corpo, ramo, ou estrutura 

condilar.  

Estas características fizeram com que a relação maxilomandibular (ANB –  

tabela 5.12 e gráfico apresentado na figura 6.5 ) melhorasse no período pós-

tratamento, como corroborado por KERR; ORTH; HIRST49, em 1987, e discordados 

por outros, que encontraram estabilidade nesta variável 12,70, ou mesmo, recidiva, 

como verificado por JANSON et al47, em 2004, embora estes últimos autores tenham 

utilizado o Ativador conjugado associado com o aparelho ortodôntico fixo para a 

correção da má oclusão de Classe II, divisão 1.  
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Gráfico 6.4 - Avaliação do grupo Tratado nos períodos avaliados – variáveis 

esqueléticas ântero-posteriores. 
 

Por outro lado, pela análise do gráfico apresentado na figura 6.5, onde se 

encontram os componentes do padrão facial, observaram-se que o padrão facial não 

mudou no período pós-tratamento, visto pela manutenção das inclinações do plano 

palatino (SN.PP) e mandibular (SN.GoGn e FMA), como também relatado por outros 

autores 70,80, diferenciado-se de outras pesquisas19,48,71. O FMA manteve-se estável 

também no trabalho de AHGREN; LAURIN1, em 1976, embora os autores tenham 

utilizado o aparelho ativador em seu estudo. Isto confirma o fato de que o aparelho 

RF-2 não altera a direção do crescimento craniofacial inerente ao paciente. 70,80  

As variáveis verticais da face, como a altura facial anterior (N-Me), a altura 

facial posterior (S-Go) e a altura ântero-inferior da face (AFAI), apresentaram um 

aumento contínuo em nossa pesquisa, provavelmente devido ao próprio crescimento 

craniofacial do indivíduo, como observado nos trabalhos de crescimento da má 

oclusão de Classe II 58, 68,74. 

 Observou-se também uma rotação anti-horária do plano oclusal funcional em 

relação à base do crânio (SN-Ocl.) no período pós-tratamento, como descrito 

também por BISHARA8, em 1997, descrevendo o crescimento de indivíduos não 

tratados com má oclusão de Classe II e em indivíduos “normais”. O autor sugere que 

este efeito no plano oclusal funcional seja reflexo da flutuação e extrusão alveolar na 
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região dos pré-molares, ao longo do seu desenvolvimento, associado ao fechamento 

e remodelação no ângulo goníaco.  
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Gráfico 6.5 –Avaliação do grupo Tratado nos períodos avaliados – variáveis 

esqueléticas ântero-posteriores e do padrão facial. 
 

Os componentes dentoalveolares, quer superiores ou inferiores, podem ser 

observados no gráfico apresentado na figura 6.6. Com somente os dois trabalhos 

sobre a estabilidade do tratamento da má oclusão de Classe II, divisão 1  usando o 

RF-2 como recurso terapêutico (FALCK28, em 1991 e PERRILO et al67, em 1996), 

verificou-se que ambos estudaram somente os efeitos esqueléticos da estabilidade, 

principalmente na mandíbula, não se aprofundando nos aspectos dentários. Em 

nossa pesquisa, verificou-se que a inclinação para lingual dos incisivos superiores. r 

permaneceu estável no período pós-tratamento (IS.PP), indicando que talvez essa 

lingualização fosse em decorrência do estímulo do aparelho em promover um 

esforço da musculatura orbicular na busca de uma manutenção do vedamento labial 

ao paciente. 

Ao analisar os molares superiores verificou-se sua mesialização e extrusão8 

no período pós-tratamento, contribuindo com o aumento da altura facial posterior, 
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que ocorreram devido ao crescimento20. SINCLAIR; LITTLE79, em 1985, já relatavam 

a possibilidade da extrusão do molar estar relacionada com a rotação mandibular 

horária diferenciando-se de KLOCKE et al51, em 2002, que argumentaram que a 

rotação horária da mandíbula na má oclusão de Classe II, divisão 1, de pacientes 

em crescimento, ocorre como um mecanismo compensatório do baixo e insuficiente 

crescimento mandibular, principalmente do seu ramo. Este desenvolvimento vertical 

dentoalveolar superior, tanto dos incisivos como dos molares aconteceu em conjunto 

com a protrusão destes dentes (PTV-IS e PTV-MS), em relação ao centro da face 

(linha PTV), demonstrando o crescimento ântero-posterior das bases esqueléticas 

maxilomandibulares 2,8,9,12,60,63,70,71,74. 

Já o estudo dos componentes dentoalveolares inferiores, apresentou algumas 

diferenças em relação ao superior. Tanto os incisivos quanto os molares inferiores 

(MI-PM e II-PM) também extruíram no período pós-tratamento, de forma semelhante 

a outro estudo8, além de protruírem também em relação à linha PTV (II-PTV e MI-

PTV), representando a direção para anterior do crescimento normal 8,12,19,60,70. O 

vetor vertical na má oclusão de Classe II se perpetuará e dependerá não só da 

extrusão dos molares77,79, como do crescimento da região condilar (BJÖRK10, em 

1969), com seu respectivo aumento dos ramos mandibulares (CEVIDANES et al16, 

em 2005) ou da posição em que este ramo esteja ocupando no espaço antes da 

realização da mordida construtiva de avanço (CEVIDANES et al14, , em 2003 e 

CEVIDANES et al15, em 2005). Por outro lado, as inclinações de incisivos, em 

relação ao plano mandibular (IMPA) se alteraram. Ocorreu um retorno da inclinação 

inicial no período pós-tratamento dos incisivos inferiores. 

Ao observarmos o “overjet”, verificaremos que este permaneceu estável no 

período pós-tratamento. Esta estabilidade da correção do ‘overjet’ no decorrer do 

tempo decorre da estabilidade da inclinação dos incisivos superiores no período pós-

tratamento, assim como da melhora do relacionamento maxilomandibular, que no 

presente estudo, continuou a diminuir no período pós-tratamento. Apesar da 

inclinação para lingual do incisivo inferior no período de pós-tratamento, houve um 

crescimento mandibular para anterior, o que também garantiu a estabilidade do 

“overjet” . Já no estudo de DRAGE; HUNT25, em 1990, que compararam o bionator e 

o ativador houve recidiva do “overjet” no período pós-contenção, que se deveu mais 

às mudanças na inclinação dos incisivos, em vez das alterações ântero-posteriores.  
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Figura  6.6 - Gráfico com a Avaliação do grupo Tratado nos períodos avaliados – 

variáveis dentoalveolares e tegumentares. 
 
 

Já em relação aos componentes tegumentares, verificou-se que o ângulo 

nasolabial permaneceu estável no período pós-tratamento, tabela 5.13 e gráfico 

apresentado na figura 6.6. A manutenção deste ângulo, em nossa pesquisa, pode 

estar relacionada com diversos fatores, como a estabilidade ântero-posterior da 

maxila em relação à base do crânio (SNA), a manutenção da inclinação do incisivo 

superior em relação à maxila (IS.PP). A redução da protrusão do lábio superior e 

inferior em relação à linha E, foi também abordada por alguns autores6,9,56,83, e se 

deve a um processo normal do crescimento craniofacial, em função do contínuo 

crescimento do nariz29 . 

As mudanças no perfil facial no período pós-tratamento foram examinadas por 

alguns autores 9,19,48,70,74. O perfil facial após o tratamento com o aparelho funcional, 

mostrou-se mais harmonioso, concordando com outros estudos6,19,70 e esta 

harmonia melhorou com o tempo , pois o ângulo nasolabial permaneceu estável e 

houve a redução da converxidade facial (H.NB). Esta interpretação sugere que nos 
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pacientes tratados com o RF-2, a melhora da convexidade facial que se obteve após 

o tratamento, melhora ainda mais no período pós-tratamento , principalmente pelos 

efeitos do crescimento da mandíbula, para anterior e da retrusão do lábio superior, 

diferentemente dos pacientes com má oclusão de Classe II, não tratados, em que 

sua divergência facial piora progressivamente com o crescimento adverso 9,29,48,74. 

Apesar da não utilização do aparelho ortodôntico fixo, observou-se uma 

estabilidade dos efeitos promovidos pelo RF-2. Provavelmente isto ocorreu, devido a 

uma boa intercuspidação obtida com o aparelho e ao período de contenção de 6 

meses, em que os pacientes utilizaram o aparelho no período noturno67, visto que 

estes autores já relatavam a possibilidade destes fatores interferirem na estabilidade 

dos resultados obtidos para a correção da má oclusão de Classe II, divisão 1. 

 
 
 
6.4 – CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS  

 

Ao transportarmos os resultados obtidos do presente estudo para a prática 

clínica, pode-se comprovar que os efeitos advindos do uso do RF-2 para o 

tratamento da má oclusão de Classe II, divisão 1, foram tanto de origem esquelética, 

quanto dentoalveolar, com repercussão no controle do crescimento anterior maxilar 

e estímulo ao crescimento mandibular, associado com a vestibularização dos 

incisivos inferiores e lingualização dos superiores, além do controle da mesialização 

do molar superior. Estes efeitos fizeram com que o “overjet” diminuísse no grupo 

tratado, melhorando também a relação maxilomandibular (ANB) e 

consequentemente a convexidade do perfil tegumentar. Devido à rotação horária da 

mandíbula, houve um aumento das alturas faciais ântero-inferior e total. 

Estes resultados após o uso do RF-2 devem ser pensados quando da 

indicação deste aparelho para a correção da má oclusão de Classe II, divisão 1, 

principalmente se considerarmos a etiologia desta má oclusão, aliada a intensidade 

das variáveis que já estiverem demonstrando uma tendência natural de 

compensação dentária ou facial. Como exemplo desta hipótese, poderíamos citar: a 

presença de um incisivo inferior muito vestibularizado, um tamanho, formato ou 

protrusão de mandíbula dentro de valores ideais, demonstrando talvez que a origem 

do problema seja maxilar; ou ainda um incisivo superior já bastante inclinado para 
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lingual, ou uma AFAI muito aumentada, ou ainda se o paciente estiver fora do seu 

período de crescimento pubertário e seu ramo já tenha se consolidado numa 

posição mais posterior. Neste estágio de desenvolvimento, talvez não exista mais 

possibilidade de um crescimento mandibular satisfatório, quando do seu avanço. 

Com relação ao período pós-tratamento por meio do RF-2, notou-se um 

crescimento ântero-posterior maxilomandibular contínuo, com aumento do 

comprimento da maxila e do ramo, corpo e comprimento mandibular. Porém, a 

posição destas bases ósseas em relação à base do crânio permaneceu estável, 

assim como o padrão facial dos pacientes não se alterou. Os incisivos superiores 

não se alteraram também, colaborando para a manutenção do “overjet” . Das 

variáveis tegumentares o ângulo nasolabial permaneceu constante. As alturas 

verticais anteriores e posterior da face também continuaram seu desenvolvimento, 

aumentando de tamanho, auxiliadas pela extrusão dos molares superiores e 

inferiores, efeitos estes do próprio crescimento, com uma lingualizaçãodo incisivo 

inferior associado a sua extrusão em conjunto com o incisivo superior.  

Em função da quantidade de crescimento mandibular ocorrida no período de 

pós-tratamento e da época de início da colocação do aparelho,  comparando-se com 

os resultados das amostras controle de DeVINCENZO24 , em 1991 e de         

PERRILO et al7, em 1996, que avaliaram o crescimento mandibular pela variável   

(Ar-Pog), podemos relatar que os resultados  de nosso grupo tratado em nossa 

pesquisa, que se baseou na variável Co-Gn, manteve o maior crescimento 

mandibular. Provavelmente, os efeitos mandibulares advindos do tratamento 

permaneceram no período de estabilidade em longo prazo, demonstrando a 

importância deste tipo de terapia aplicada, quando a etiologia da má oclusão 

envolver hipodesenvolvimento mandibular, e que os efeitos do crescimento não se 

perderam com o tempo. 
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7 – CONCLUSÃO 

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos, conclui-se 

que: 

1- As alterações promovidas pelo aparelho RF-2 consistiram no aumento do 

comprimento e protrusão mandibular, com a melhora da relação maxilomandibular. 

Houve rotação mandibular horária e do plano palatino no sentido anti-horário, 

associado a um aumento da altura facial anterior. O “overjet“ foi reduzido, por meio 

da lingualização e retrusão dos incisivos superiores e vestibularização dos inferiores. 

O RF-2 também auxiliou no controle da mesialização do molar superior. O perfil 

tegumentar melhorou com a redução da convexidade facial. 

          2- Na fase pós-tratamento, foi observado um crescimento anterior mandibular 

e estabilidade da inclinação dos incisivos superiores provavelmente , contribuindo 

para a estabilidade do “overjet” e do ângulo nasolabial. Além disso verificou-se o 

aumento das alturas faciais anteriores e posterior, extrusão dos molares e incisivos 

superiores e inferiores e diminuição do ângulo goníaco.  
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APÊNDICE 

 

 

Variáveis  SNA1 SNA2 SNA3 SNB1 SNB 2 SNB3 
Pacientes tratados       

T.F. 90,84 91,91 91,75 80,2 82,18 82,27 
F.G.C. 81,97 82,09 79,94 77,61 77,9 76,07 
G.C.S 86,85 88,41 86,49 81,43 83,47 83,38 
A.A.C. 85,03 83,2 86,88 79,08 80,45 84,95 
R.C. 82,82 83,82 75,6 77,31 78,39 73,36 

A.P.B. 89,44 87,43 87,85 82,43 82,83 83,44 
A.C.S.G. 81,93 80,38 81,09 74,78 75,67 77,34 

G.V. 79,32 81,41 81,28 74,23 75,10 77,80 
R.P.M 77,87 79,58 77,57 75,04 77,21 76,76 
C.S.S 81,62 81,37 81,29 74,95 75,29 76,20 
A.G.B. 76,47 76,18 77,31 70,31 70,96 73,58 
R.R.G. 80,93 80,90 79,46 74,07 75,75 76,60 
B.X.P. 81,43 82,45 81,74 75,99 78,30 79,26 
T.R.M. 80,48 82,05 81,69 75,73 77,33 78,87 
A.B.S 83,97 83,29 83,72 78,08 78,41 79,02 
V.B.C. 81,24 80,86 81,08 76,73 78,26 79,72 
M.H.S. 80,16 81,25 79,08 75,05 76,88 77,37 
J.G.S. 74,89 74,79 75,07 70,10 70,64 72,12 

       

média 82,07 82,30 81,61 76,28 77,50 78,23 
máximo 90,84 91,91 91,75 82,43 83,47 84,95 
mínimo 74,89 74,79 75,07 70,10 70,64 72,12 

desvio padrão 4,09 4,00 4,38 3,29 3,47 3,58 
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Variáveis  ANB1 ANB2 ANB3 

Pacientes tratados       

T.F. 10,64 9,74 9,48 
F.G.C. 5,76 4,2 3,86 
G.C.S 5,42 4,94 3,11 
A.A.C. 5,95 2,76 1,94 
R.C. 5,51 5,43 2,24 

A.P.B. 7,02 4,59 4,41 
A.C.S.G. 7,15 4,71 3,75 

G.V. 5,10 4,66 3,48 
R.P.M 2,83 2,37 0,81 
C.S.S 6,67 6,08 5,08 
A.G.B. 6,16 5,22 3,73 
R.R.G. 6,86 5,14 2,86 
B.X.P. 5,44 4,15 2,48 
T.R.M. 4,71 2,72 2,62 
A.B.S 5,89 4,88 4,70 
V.B.C. 4,52 2,60 1,35 
M.H.S. 5,11 4,37 1,71 
J.G.S. 4,76 4,15 2,95 

    
média 5,86 4,60 3,36 

maximo 10,64 9,74 9,48 
mínimo 2,83 2,37 0,81 

desvio padrão 1,59 1,66 1,91 
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Variáveis  Ocl.SN1 Ocl.SN2 Ocl.SN3 SN.PP1 SN.PP2 SN.PP3 

Pacientes tratados      
T.F. 16,8 14,94 11,9 2,99 2,45 2,41 

F.G.C. 13,55 16,69 13,16 4,58 4,62 4,71 
G.C.S 14,92 12,55 15,15 3,23 3,33 5,11 
A.A.C. 20,08 20,13 15,05 7,68 6,25 5,64 
R.C. 24,3 20,03 20,47 0,81 1,38 6,72 

A.P.B. 17,94 20,39 15,79 8,09 8,37 4,62 
A.C.S.G. 17,01 13,87 4,55 6,71 5,02 4,84 

G.V. 21,60 18,01 17,43 7,85 8,10 7,17 
R.P.M 19,77 21,89 22,18 8,00 9,95 10,26 
C.S.S 18,42 20,73 25,02 5,40 7,95 8,12 
A.G.B. 22,09 20,32 14,28 8,48 7,05 5,61 
R.R.G. 22,04 19,86 15,61 13,25 11,00 11,22 
B.X.P. 23,46 24,11 10,22 0,42 0,49 3,28 
T.R.M. 19,78 19,22 15,99 10,30 7,86 9,64 
A.B.S 22,45 18,71 16,49 4,82 3,49 3,91 
V.B.C. 17,08 17,54 17,19 10,03 10,29 8,36 
M.H.S. 23,87 25,69 18,49 3,31 4,67 2,89 
J.G.S. 21,45 24,20 15,95 9,41 10,23 10,57 

       

média 19,81 19,38 15,83 6,41 6,25 6,39 
máximo 24,30 25,69 25,02 13,25 11,00 11,22 
mínimo 13,55 12,55 4,55 0,42 0,49 2,41 

desvio padrão 3,12 3,48 4,49 3,46 3,22 2,75 
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Variáveis  Co-A1 Co-A2 Co-A3 Co-Gn1 Co-Gn2 Co-Gn3 

Pacientes tratados      

T.F. 87 90,83 95,16 102,73 107,55 116,51 
F.G.C. 78,86 79,19 87,49 97,53 99,6 108,69 
G.C.S 78,56 80,64 82,14 97,09 105,42 107,1 
A.A.C. 79,41 79,92 81,98 98,61 103,39 108,94 
R.C. 80,27 80,84 81,44 105,84 110,53 114,99 

A.P.B. 85,25 86,19 87,15 103,49 106,66 109,40 
A.C.S.G. 81,12 81,21 82,98 95,68 100,43 108,71 

G.V. 79,47 82,12 87,58 97,30 102,27 109,50 
R.P.M 82,07 85,61 87,62 103,30 110,93 116,36 
C.S.S 79,97 84,47 85,10 100,58 107,71 110,78 

A.G.B. 83,64 85,51 91,00 95,06 100,11 111,90 
R.R.G. 91,93 94,78 98,50 109,18 114,31 125,78 
B.X.P. 92,67 92,95 96,07 113,64 117,47 128,20 
T.R.M. 78,11 79,18 84,18 94,98 99,05 107,45 
A.B.S 78,04 79,40 84,50 102,92 106,24 110,47 

V.B.C. 80,66 84,92 87,19 99,42 105,22 115,02 
M.H.S. 81,15 85,66 86,42 100,54 107,75 117,05 
J.G.S. 80,17 81,22 82,98 96,44 99,08 101,48 

       

média 82,13 84,15 87,19 100,80 105,76 112,69 

máximo 92,67 94,78 98,50 113,64 117,47 128,20 
mínimo 78,04 79,18 81,44 94,98 99,05 101,48 

desvio padrão 4,40 4,73 5,02 5,07 5,30 6,55 
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Variáveis  Afai1 Afai2 Afai3 

Pacientes tratados    

T.F. 64,25 68,43 78,26 

F.G.C. 57,05 57,84 63,47 

G.C.S 58,15 61,28 61,74 

A.A.C. 58,44 62,12 62,8 

R.C. 67,41 71,67 74,76 

A.P.B. 56,81 60,87 63,25 

A.C.S.G. 57,18 59,94 62,20 

G.V. 59,45 63,08 67,85 

R.P.M 61,52 67,00 67,56 

C.S.S 61,19 66,96 70,58 

A.G.B. 57,61 65,89 68,22 

R.R.G. 62,34 64,81 72,31 

B.X.P. 70,39 73,79 80,00 

T.R.M. 53,01 55,20 60,12 

A.B.S 61,71 64,77 67,25 

V.B.C. 54,60 57,89 63,00 

M.H.S. 63,35 69,50 75,89 

J.G.S. 57,62 61,98 62,53 

    

média 60,12 64,06 67,88 

máximo 70,39 73,79 80,00 

mínimo 53,01 55,20 60,12 

desvio padrão 4,38 4,98 6,15 
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Variáveis  Ar-Go 1 Ar-Go 2 Ar-Go 3 

Pacientes tratados    

T.F. 40,05 40,26 47,02 

F.G.C. 36,41 37,33 40,14 

G.C.S 36,73 37,39 38,36 

A.A.C. 36,05 39,55 43,69 

R.C. 38,45 41,98 43,97 

A.P.B. 41,81 42,20 42,69 

A.C.S.G. 43,64 47,05 50,71 

G.V. 41,05 44,94 46,75 

R.P.M 37,04 42,30 43,11 

C.S.S 39,37 42,35 43,87 

A.G.B. 38,55 42,64 51,13 

R.R.G. 44,76 47,73 54,16 

B.X.P. 47,63 49,92 56,90 

T.R.M. 36,95 41,83 45,27 

A.B.S 40,48 42,19 44,33 

V.B.C. 42,24 45,16 50,20 

M.H.S. 36,69 39,07 41,27 

J.G.S. 35,10 37,29 38,40 

    

média 39,61 42,29 45,67 

máximo 47,63 49,92 56,90 

mínimo 35,10 37,29 38,36 

desvio padrão 3,41 3,61 5,21 
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Variáveis  Go-Gn 1 Go-Gn 2 Go-Gn 3 

Pacientes tratados    

T.F. 62,41 66,78 68,68 

F.G.C. 65,94 67,73 73,14 

G.C.S 65,19 67,7 69,55 

A.A.C. 64,29 68,06 73,97 

R.C. 66,15 67,04 69,5 

A.P.B. 67,24 70,61 72,30 

A.C.S.G. 60,54 62,32 68,91 

G.V. 61,62 64,43 69,74 

R.P.M 69,22 73,07 76,26 

C.S.S 68,23 72,01 72,95 

A.G.B. 61,05 67,75 72,29 

R.R.G. 67,65 68,44 78,16 

B.X.P. 71,92 75,01 78,34 

T.R.M. 62,96 63,12 73,34 

A.B.S 63,23 65,61 68,68 

V.B.C. 66,84 69,96 75,14 

M.H.S. 66,98 69,12 72,53 

J.G.S. 61,28 62,31 64,96 

    

média 65,15 67,84 72,14 

máximo 71,92 75,01 78,34 

mínimo 60,54 62,31 64,96 

desvio padrão 3,19 3,53 3,54 

 



                                                                                                              Apêndices                                   

 

145 

 

 

Variáveis  N-Me 1 N-Me 2 N-Me 3 S-Go 1 S-Go 2 S-Go 3 
Pacientes tratados       

T.F. 105,8 111,57 123,04 68,9 70,58 81,22 
F.G.C. 100,28 105,88 113,36 66,72 68,52 73,77 
G.C.S 99,46 103,92 105,4 65,63 67,5 69,15 
A.A.C. 103,2 105,49 107,94 61,83 65,76 71,42 
R.C. 111,19 117,67 127,21 66,57 71,94 74,32 

A.P.B. 101,81 106,64 107,55 66,67 69,52 69,78 
A.C.S.G. 101,33 106,43 109,93 67,22 71,36 73,88 

G.V. 103,73 108,89 114,35 66,60 71,03 74,10 
R.P.M 109,38 115,04 120,80 68,61 74,91 78,21 
C.S.S 110,56 117,60 120,12 73,28 76,84 77,18 
A.G.B. 101,66 109,51 116,60 61,07 67,51 78,38 
R.R.G. 111,58 113,91 120,85 69,08 72,14 80,04 
B.X.P. 115,98 118,56 125,30 74,54 74,66 81,78 
T.R.M. 99,96 101,20 112,90 63,73 69,30 75,34 
A.B.S 106,15 108,20 110,80 70,09 72,33 74,20 
V.B.C. 104,51 111,85 119,77 72,70 76,85 84,12 
M.H.S. 109,05 115,24 123,78 66,07 69,05 74,54 
J.G.S. 104,96 110,16 112,84 66,28 69,30 72,09 

       
média 105,59 110,43 116,25 67,53 71,06 75,75 

máximo 115,98 118,56 127,21 74,54 76,85 84,12 
mínimo 99,46 101,20 105,40 61,07 65,76 69,15 

desvio padrão 4,74 5,09 6,60 3,60 3,17 4,18 
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Variáveis  FMA 1 FMA 2 FMA 3 

Pacientes tratados    

T.F. 26,19 32,76 33,56 

F.G.C. 20,36 20,5 19,89 

G.C.S 27,61 28,72 26,4 

A.A.C. 27,84 28,24 24,3 

R.C. 27,23 34,66 33,95 

A.P.B. 17,46 23,66 25,72 

A.C.S.G. 21,59 21,68 20,56 

G.V. 18,97 22,05 21,73 

R.P.M 19,02 24,95 24,99 

C.S.S 20,75 23,13 24,83 

A.G.B. 20,93 22,49 17,50 

R.R.G. 23,63 24,86 20,91 

B.X.P. 22,06 23,23 21,97 

T.R.M. 22,99 23,50 18,78 

A.B.S 18,35 23,47 25,70 

V.B.C. 18,03 19,66 15,82 

M.H.S. 32,55 34,95 34,86 

J.G.S. 21,42 28,15 25,71 

    

média 22,61 25,59 24,29 

máximo 32,55 34,95 34,86 

mínimo 17,46 19,66 15,82 

desvio padrão 4,15 4,65 5,46 
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Variáveis  GoGn.Sn 1 GoGn.Sn 2 GoGn.Sn 3 Gn-SN 1 Gn-SN 2 Gn-SN 3 
Pacientes tratados       

T.F. 32,89 35,24 33,78 65,37 66,9 67,52 
F.G.C. 28,44 30,03 31,12 66,24 66,98 68,46 
G.C.S 29,27 30,53 29,81 63,48 64,12 64,68 
A.A.C. 34,56 35,37 31,16 68,52 68,05 65,49 
R.C. 39,22 40,17 45,33 71,43 71,8 77,72 

A.P.B. 28,37 30,48 31,05 63,35 64,64 63,55 
A.C.S.G. 28,98 29,92 29,63 68,06 68,36 67,05 

G.V. 33,64 33,99 32,78 70,83 71,26 71,05 
R.P.M 30,40 31,78 31,85 69,32 69,98 69,21 
C.S.S 32,00 34,65 36,21 72,02 73,84 74,73 
A.G.B. 34,33 35,57 28,93 70,31 72,16 70,54 
R.R.G. 32,66 33,53 30,17 68,26 68,27 66,41 
B.X.P. 32,38 33,02 28,93 67,95 68,06 65,22 
T.R.M. 26,55 28,78 26,42 68,09 68,56 69,17 
A.B.S 31,47 32,38 33,68 67,44 68,20 69,64 
V.B.C. 27,81 27,87 24,35 67,61 67,09 66,13 
M.H.S. 41,08 42,33 44,04 72,60 73,32 74,79 
J.G.S. 34,47 36,66 35,29 73,29 75,69 75,18 

       
média 32,14 33,46 32,47 68,57 69,29 69,25 

máximo 41,08 42,33 45,33 73,29 75,69 77,72 
mínimo 26,55 27,87 24,35 63,35 64,12 63,55 

desvio padrão 3,83 3,80 5,30 2,86 3,14 4,08 
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Variáveis  Ãng. Artic. 1 Ãng. Artic. 2 Ãng. Artic. 3 

Pacientes tratados    

T.F. 143,51 142,87 146,74 

F.G.C. 151,33 150,07 154,92 

G.C.S 151,43 146,93 152,97 

A.A.C. 149,64 143,86 145,5 

R.C. 147,54 145,17 146,3 

A.P.B. 142,26 141,06 142,17 

A.C.S.G. 137,68 136,74 131,92 

G.V. 138,76 134,18 135,34 

R.P.M 154,05 153,97 154,32 

C.S.S 149,35 151,94 155,00 

A.G.B. 129,93 136,29 135,16 

R.R.G. 129,92 127,55 127,27 

B.X.P. 131,12 130,89 137,52 

T.R.M. 145,99 141,44 145,79 

A.B.S 143,33 141,63 138,50 

V.B.C. 143,97 140,11 142,98 

M.H.S. 141,48 141,61 141,00 

J.G.S. 141,32 140,51 145,38 

    

média 142,92 141,49 143,27 

máximo 154,05 153,97 155,00 

mínimo 129,92 127,55 127,27 

desvio padrão 7,33 6,87 8,05 
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Variáveis  Âng. Gon. 1 Âng. Gon 2 Âng. Gon 3 >naso 1 > naso 2 > naso 3 
Pacientes tratados       

T.F. 136,7 136,07 136,41 94 105 103 
F.G.C. 120,6 122,44 119,12 106 107 101 
G.C.S 125 130,48 124,98 120 112 123 
A.A.C. 130,11 131,12 125,25 89 93,6 87,11 
R.C. 131,36 135,09 135,96 112 107 111,12 

A.P.B. 127,87 128,84 129,12 93,00 98,82 100,00 
A.C.S.G. 125,96 127,07 127,25 100,00 107,00 99,00 

G.V. 127,69 128,73 126,78 99,50 111,00 108,00 
R.P.M 124,05 119,03 120,18 98,00 95,00 101,00 
C.S.S 119,54 119,68 119,31 95,00 96,00 104,00 
A.G.B. 131,52 127,42 120,44 96,00 96,00 125,00 
R.R.G. 134,85 135,35 130,77 84,50 102,00 93,00 
B.X.P. 132,45 133,46 129,99 93,00 115,00 86,00 
T.R.M. 123,50 124,81 116,67 105,00 110,75 114,00 
A.B.S 126,98 128,20 131,18 107,00 119,28 112,00 
V.B.C. 122,10 125,84 120,47 95,00 96,72 107,07 
M.H.S. 138,40 138,87 139,86 107,00 115,00 107,00 
J.G.S. 127,36 128,38 123,87 95,00 104,53 87,37 

       
média 128,11 128,94 126,53 99,39 105,09 103,82 

máximo 138,40 138,87 139,86 120,00 119,28 125,00 
mínimo 119,54 119,03 116,67 84,50 93,60 86,00 

desvio padrão 5,37 5,51 6,65 8,70 7,83 11,16 
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Variáveis  E-Ls (mm) 1 E-Ls 2 E-Ls mm 3 E-Li mm 1 E-Li (mm) 2 E-Li (mm) 3 
Pacientes tratados       

T.F. 6,38 4,2 3,09 8,21 6,2 7,36 
F.G.C. -1,36 -3,58 -3,78 -1,82 -2,8 -3 
G.C.S 0,91 -0,97 -3,7 2,73 -0,99 -1,55 
A.A.C. 0 -0,64 -0,86 1,82 1,42 2,3 
R.C. 1,82 -0,42 -0,91 2,28 0,88 2 

A.P.B. -2,73 -1,21 -1,41 -0,91 0,00 0,00 
A.C.S.G. 0,00 -2,93 -6,50 0,00 -1,70 -3,30 

G.V. 1,82 -0,83 -2,81 1,36 0,46 -1,40 
R.P.M -0,91 -1,42 -5,75 1,36 1,53 -0,90 
C.S.S 0,91 0,80 -2,80 2,73 1,00 0,15 
A.G.B. 2,73 0,30 -6,70 3,65 2,28 -1,87 
R.R.G. 1,82 0,00 -2,80 0,00 1,00 -1,32 
B.X.P. 1,36 -0,97 -0,99 -2,28 0,94 -2,74 
T.R.M. 1,82 0,25 -2,86 0,00 0,51 -3,23 
A.B.S -1,36 -3,87 -4,70 -1,36 -1,90 -2,59 
V.B.C. -0,91 -1,89 -7,73 -1,36 -1,00 -7,76 
M.H.S. 0,00 0,85 -2,60 0,45 2,50 1,00 
J.G.S. 1,82 0,00 -2,00 2,73 2,93 0,24 

       
média 0,78 -0,69 -3,10 1,09 0,74 -0,92 

máximo 6,38 4,20 3,09 8,21 6,20 7,36 
mínimo -2,73 -3,87 -7,73 -2,28 -2,80 -7,76 

desvio padrão 2,03 1,84 2,58 2,51 2,08 3,11 
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Variáveis  H-Nariz 1 H-Nariz 2 H-Nariz 3 H. (N-B) gr. 1 H. (N-B) gr. 2 H. (N-B) gr. 3 
Pacientes tratados       

T.F. -9,12 -8,78 -5,56 27 28,01 26,64 
F.G.C. 1,82 6,34 6,1 11 8,88 10 
G.C.S -2,28 0,4 5,45 19,5 17,5 13,5 
A.A.C. 0,45 1,34 0,96 15,71 13,12 14,38 
R.C. -2,73 0,42 0,92 19 14,3 16,26 

A.P.B. 4,56 2,70 2,70 11,79 14,47 12,89 
A.C.S.G. 0,00 5,38 10,67 16,95 10,42 8,00 

G.V. -3,65 0,50 5,12 16,50 13,00 13,00 
R.P.M 1,82 2,34 9,87 13,00 13,14 8,94 
C.S.S -1,82 0,00 3,70 21,00 18,03 16,50 
A.G.B. -4,10 -1,70 12,89 21,00 18,00 9,05 
R.R.G. -2,73 0,00 5,01 17,00 15,00 11,80 
B.X.P. -2,73 2,30 1,59 13,00 10,26 7,60 
T.R.M. -3,19 0,00 4,67 19,00 14,58 13,63 
A.B.S 2,28 6,50 8,20 11,00 7,10 7,00 
V.B.C. 0,91 3,24 13,31 20,00 16,00 5,57 
M.H.S. 0,00 0,00 4,33 18,00 17,96 15,25 
J.G.S. -2,28 -0,88 3,30 19,00 17,20 15,00 

       
média -1,27 1,12 5,18 17,19 14,83 12,50 

máximo 4,56 6,50 13,31 27,00 28,01 26,64 
mínimo -9,12 -8,78 -5,56 11,00 7,10 5,57 

desvio padrão 3,11 3,44 4,63 4,15 4,62 4,87 
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Variáveis  IS.PP 1 IS.PP 2 IS.PP 3 IS-PP 1 IS-PP 2 IS-PP 3 

Pacientes tratados       

T.F. 122,89 114,82 120,63 27,93 30,95 32,5 
F.G.C. 109,43 106,99 107,59 24,75 25,62 27,25 
G.C.S 116,72 110,81 122,43 25,84 26,64 27,98 
A.A.C. 117,95 113,07 120,39 25,67 26,07 26,56 
R.C. 115,53 109,58 118,41 28,97 32,86 33,68 

A.P.B. 119,84 110,92 111,53 22,65 24,89 28,71 
A.C.S.G. 111,77 109,34 113,36 27,76 28,70 30,07 

G.V. 116,32 115,40 114,80 26,30 28,31 30,10 
R.P.M 114,55 113,71 113,51 26,07 27,95 28,69 
C.S.S 105,33 99,84 97,74 29,95 31,96 33,08 
A.G.B. 105,71 97,87 100,11 27,34 31,75 31,79 
R.R.G. 121,87 115,63 121,56 25,32 27,11 28,56 
B.X.P. 112,45 108,11 105,56 32,75 34,25 37,82 
T.R.M. 120,70 109,76 109,23 23,43 24,83 25,93 
A.B.S 109,58 97,65 96,84 27,69 29,62 30,21 

V.B.C. 118,31 116,97 110,44 21,87 23,54 25,06 
M.H.S. 101,73 104,27 107,44 28,95 30,97 33,93 
J.G.S. 109,52 103,37 103,00 25,97 27,39 28,17 

       
média 113,90 108,78 110,81 26,62 28,52 30,01 

máximo 122,89 116,97 122,43 32,75 34,25 37,82 

mínimo 101,73 97,65 96,84 21,87 23,54 25,06 
desvio padrão 6,10 6,06 8,12 2,66 3,07 3,28 
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Variáveis  II-PM 1 II-PM 2 II-PM 3 IMPA 1 IMPA 2 IMPA 3 
Pacientes tratados       

T.F. 37,75 40,57 42,12 107,32 110,05 108,94 
F.G.C. 32,93 33,56 37,58 97,53 95,57 99,21 
G.C.S 33,17 34,71 35,56 102,33 97,32 99,5 
A.A.C. 34,15 34,91 36,62 93,07 93,68 94,66 
R.C. 37,85 39,31 40,01 83,4 86,85 90,23 

A.P.B. 32,79 34,07 35,43 96,30 95,36 92,09 
A.C.S.G. 31,00 31,76 34,36 109,07 109,65 102,27 

G.V. 34,33 35,23 39,80 99,27 107,18 104,79 
R.P.M 36,50 38,98 40,58 92,55 100,37 91,25 
C.S.S 36,01 38,94 40,11 99,23 102,47 91,99 
A.G.B. 32,99 34,75 36,90 100,55 101,56 101,73 
R.R.G. 37,55 37,89 41,21 102,06 104,55 104,57 
B.X.P. 38,34 39,18 43,92 94,78 100,65 92,56 
T.R.M. 29,92 30,44 34,50 96,63 96,58 91,73 
A.B.S 34,78 35,57 36,79 98,86 99,32 96,47 
V.B.C. 32,20 33,65 36,43 103,64 103,14 98,87 
M.H.S. 34,67 38,07 39,93 84,92 85,34 87,20 
J.G.S. 33,03 34,44 35,74 101,63 105,17 103,87 

       

média 34,44 35,89 38,20 97,95 99,71 97,33 
máximo 38,34 40,57 43,92 109,07 110,05 108,94 
mínimo 29,92 30,44 34,36 83,40 85,34 87,20 

desvio padrão 2,45 2,86 2,81 6,66 6,85 6,17 
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Variáveis  MS.PP 1 MS.PP 2 MS.PP 3 MS-PP 1 MS-PP 2 MS-PP 3 

Pacientes tratados       

T.F. 87,76 86,05 82,49 16,71 17,63 24,52 

F.G.C. 88,15 89,76 88,92 15,72 16,54 17,79 

G.C.S 95,46 89,26 75,69 15,18 16,01 18,8 

A.A.C. 83,61 91,7 71,06 15,74 16,09 19,27 

R.C. 99,84 96,01 89,3 19,22 20,5 24,56 

A.P.B. 80,14 77,41 82,21 16,62 17,10 18,95 

A.C.S.G. 87,05 83,55 74,57 17,35 18,88 20,98 

G.V. 87,36 85,22 82,15 17,05 18,57 20,15 

R.P.M 93,57 92,13 81,18 16,34 16,55 19,20 

C.S.S 88,72 89,38 78,23 17,38 18,92 19,22 

A.G.B. 91,49 93,13 79,44 16,20 17,48 20,68 

R.R.G. 74,90 78,86 69,40 15,24 19,11 23,78 

B.X.P. 94,63 96,20 84,12 22,59 24,79 26,34 

T.R.M. 88,92 84,61 75,05 16,28 18,08 20,29 

A.B.S 93,23 88,87 82,24 17,85 20,26 22,38 

V.B.C. 86,00 90,36 74,27 14,44 15,21 18,47 

M.H.S. 90,95 95,80 83,27 15,00 17,36 22,55 

J.G.S. 91,48 94,95 82,45 14,56 15,43 17,76 

       

média 89,07 89,07 79,78 16,64 18,03 20,87 

máximo 99,84 96,20 89,30 22,59 24,79 26,34 

mínimo 74,90 77,41 69,40 14,44 15,21 17,76 

desvio padrão 5,79 5,58 5,54 1,92 2,28 2,57 
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Variáveis  MI.PM 1 MI.PM 2 MI.PM 3 MI-PM 1 MI-PM 2 MI-PM 3 

Pacientes tratados      

T.F. 94,89 93,7 91,45 27,59 29,07 34,12 

F.G.C. 97,38 95,29 97,9 21,13 22,36 23,26 

G.C.S 92,22 87,64 96,96 23,7 23,73 24,56 

A.A.C. 88,08 82,53 90,83 22,76 24,49 25,21 

R.C. 88,36 84,16 83,38 22,65 24,68 27,56 

A.P.B. 91,20 95,96 93,81 20,97 23,11 25,81 

A.C.S.G. 99,34 94,84 90,26 21,19 21,82 22,27 

G.V. 94,35 91,19 89,73 23,70 24,96 27,48 

R.P.M 94,07 93,75 90,73 26,06 28,56 28,98 

C.S.S 98,31 93,37 91,44 25,30 27,30 29,14 

A.G.B. 97,23 96,18 92,57 20,53 22,50 26,29 

R.R.G. 96,73 97,44 90,12 24,04 26,00 29,08 

B.X.P. 93,43 94,28 85,06 24,50 25,02 30,94 

T.R.M. 100,53 104,93 104,28 17,92 19,29 21,83 

A.B.S 87,41 89,20 92,18 22,25 23,04 24,26 

V.B.C. 88,64 94,17 97,46 23,90 25,15 26,98 

M.H.S. 87,77 93,32 81,49 22,98 24,72 27,49 

J.G.S. 96,95 99,77 98,18 23,68 25,83 26,45 

       

média 93,72 93,43 92,10 23,05 24,54 26,76 

máximo 100,53 104,93 104,28 27,59 29,07 34,12 

mínimo 87,41 82,53 81,49 17,92 19,29 21,83 

desvio padrão 4,31 5,26 5,58 2,23 2,40 3,08 
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Variáveis  PTV-IS 1 PTV-IS 2 PTV-IS 3 PTV-II 1 PTV-II 2 PTV-II 3 

Pacientes tratados       

T.F. 61,91 60,12 63 55,08 56,72 60,32 
F.G.C. 51,21 50,95 56,13 46,32 47,49 52,8 

G.C.S 53,07 52,1 55,51 48,65 49,32 52,67 
A.A.C. 56,26 56,07 61,11 52,06 54,97 58,01 
R.C. 57,51 53,26 56,74 46,34 47,49 49,33 

A.P.B. 58,96 55,49 53,02 51,83 53,08 54,14 
A.C.S.G. 53,51 53,13 58,37 48,33 50,45 55,49 

G.V. 56,93 56,48 60,37 50,59 53,39 56,61 
R.P.M 56,05 54,30 56,33 42,52 47,69 50,21 
C.S.S 53,19 52,73 54,53 46,12 48,43 48,57 

A.G.B. 54,04 53,52 57,64 46,69 51,94 53,70 
R.R.G. 59,87 59,51 70,04 52,18 55,48 63,80 
B.X.P. 61,98 61,71 66,62 50,57 54,31 57,47 
T.R.M. 50,37 48,05 52,55 43,49 43,80 48,54 
A.B.S 55,33 53,90 52,47 43,07 45,50 49,17 
V.B.C. 55,88 55,10 58,10 47,50 51,50 54,92 
M.H.S. 50,09 51,87 53,60 48,27 48,42 51,85 

J.G.S. 47,17 44,78 48,09 42,81 44,89 47,53 
       

média 55,19 54,06 57,46 47,91 50,27 53,62 

máximo 61,98 61,71 70,04 55,08 56,72 63,80 
mínimo 47,17 44,78 48,09 42,52 43,80 47,53 

desvio padrão 4,06 4,07 5,33 3,64 3,85 4,47 
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Variáveis  PTV-MS 1 PTV-MS 2 PTV-MS 3 PTV-MI 1 PTV-MI 2 PTV-MI 3 

Pacientes tratados       

T.F. 28,13 25,97 31,59 27,29 26,99 34,15 

F.G.C. 22,09 21,12 25,77 20,79 24,2 27,29 

G.C.S 21,88 20,71 26,46 21,15 22,07 27,56 

A.A.C. 25,76 25,2 32,83 25,5 29,42 35,19 

R.C. 26,45 23,41 29,59 22,59 23,36 28,56 

A.P.B. 26,88 26,24 27,09 25,87 27,63 29,08 

A.C.S.G. 23,79 22,40 28,14 20,29 23,45 31,66 

G.V. 26,82 26,51 29,39 26,48 27,77 32,62 

R.P.M 21,52 20,28 21,59 18,98 20,78 22,89 

C.S.S 21,52 22,27 24,04 20,04 22,93 25,93 

A.G.B. 22,53 24,63 29,12 21,90 24,38 30,97 

R.R.G. 27,04 25,47 35,65 23,46 26,71 39,51 

B.X.P. 29,90 27,64 32,40 23,60 26,74 33,22 

T.R.M. 19,09 19,24 25,71 16,02 18,01 25,24 

A.B.S 25,39 24,79 25,16 24,34 24,38 27,81 

V.B.C. 20,79 23,84 30,09 23,09 25,32 32,79 

M.H.S. 19,54 22,10 26,19 20,84 23,38 29,85 

J.G.S. 21,15 16,59 24,28 20,75 22,73 24,86 

       

média 23,90 23,25 28,06 22,39 24,46 29,95 

máximo 29,90 27,64 35,65 27,29 29,42 39,51 

mínimo 19,09 16,59 21,59 16,02 18,01 22,89 

desvio padrão 3,19 2,90 3,59 2,88 2,79 4,20 
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Variáveis  Overjet 1 Overjet 2 Overjet 3 

Pacientes tratados   

T.F. 6,83 3,4 2,68 

F.G.C. 4,89 3,46 3,33 

G.C.S 4,42 2,78 2,84 

A.A.C. 4,2 2,1 3,1 

R.C. 8,17 5,76 7,42 

A.P.B. 6,28 2,32 2,64 

A.C.S.G. 3,18 2,68 2,88 

G.V. 6,34 3,09 3,75 

R.P.M 6,52 3,60 2,11 

C.S.S 6,07 2,59 3,11 

A.G.B. 7,06 3,59 3,95 

R.R.G. 7,69 4,04 3,24 

B.X.P. 10,41 7,40 9,15 

T.R.M. 6,87 4,06 3,97 

A.B.S 6,51 3,40 3,25 

V.B.C. 6,38 3,60 3,19 

M.H.S. 6,81 3,32 2,09 

J.G.S. 6,71 1,89 2,72 

    

média 6,41 3,50 3,63 

máximo 10,41 7,40 9,15 

mínimo 3,18 1,89 2,09 

desvio padrão 1,60 1,31 1,80 
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Variáveis  SNA1 SNA2 SNB1 SNB 2 ANB1 ANB2 

Pac. Controle       

C.A.S. 77,74 78,07 74 74,31 3,74 3,76 

G.R.A. 76,78 77,46 72,5 73,81 4,28 3,65 

F.R.S. 84,17 84,38 78,48 79,68 5,69 4,7 

D.B.B. 82,32 82,96 75,77 75,71 6,55 7,25 

D.H. 79,45 79,20 72,87 73,65 6,58 5,55 

D.B.B. 79,98 81,20 72,84 74,64 7,14 6,56 

J.C.N. 80,11 80,89 74,45 75,20 5,66 5,69 

C.M.G. 81,63 81,82 78,42 78,32 3,21 3,5 

A.S.B. 82,28 82,46 77,07 77,34 5,21 5,12 

V.S.J. 78,65 78,50 73,36 74,21 5,29 4,29 

S.C.S. 82,91 82,78 75,90 76,66 7,01 6,12 

T.D.B 88,05 88,70 78,55 78,79 9,5 9,91 

B.H.M. 78,93 77,99 72,78 73,68 6,15 4,31 

D.B.S. 83,52 83,91 76,77 77,11 6,75 6,8 

V.S.M. 82,77 83,72 75,91 77,10 6,86 6,62 

S.N.F. 82,02 82,72 77,26 77,48 4,76 5,24 

T.W.S. 77,61 79,81 74,42 74,58 3,19 5,23 

E.C.C. 74,95 75,53 71,99 72,15 2,96 3,38 

       

média 80,77 81,23 75,19 75,80 5,59 5,43 

máximo 88,05 88,7 78,55 79,68 9,5 9,91 

mínimo 74,95 75,53 71,99 72,15 2,96 3,38 

desvio padrão 3,14 3,16 2,23 2,09 1,70 1,64 
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Variáveis  Ocl.SN1 Ocl.SN2 SN.PP1 SN.PP2 

Pac. Controle     

C.A.S. 19,41 17,32 7,78 8,54 

G.R.A. 18,87 18,58 4,35 5,41 

F.R.S. 11,96 13,18 5,78 5,95 

D.B.B. 17,2 15,46 6,15 6,78 

D.H. 26,07 27,45 9,39 10,23 

D.B.B. 23,38 22,37 12,54 12,21 

J.C.N. 21,22 19,10 6,29 8,33 

C.M.G. 10,18 10,58 7,35 8,88 

A.S.B. 21,35 22,61 6,26 6,74 

V.S.J. 27,50 23,95 2,69 2,93 

S.C.S. 15,56 11,84 8,14 8,12 

T.D.B 14,09 15,86 3,11 2,79 

B.H.M. 16,09 12,88 4,34 4,64 

D.B.S. 11,78 12,04 5,74 6,30 

V.S.M. 27,24 22,44 6,66 6,70 

S.N.F. 18,23 14,78 1,99 3,54 

T.W.S. 21,73 20,44 7,03 8,10 

E.C.C. 22,97 23,54 5,78 6,13 

     

média 19,16 18,02 6,19 6,80 

máximo 27,5 27,45 12,54 12,21 

mínimo 10,18 10,58 1,99 2,79 

desvio padrão 5,26 4,99 2,50 2,47 
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Variáveis  Co-A1 Co-A2 Co-Gn1 Co-Gn2 Afai1 Afai2 

Pac. Controle       

C.A.S. 84,94 88,57 106,61 110,37 58,46 60,8 

G.R.A. 83,21 84,98 102,84 104,74 55,72 57,08 

F.R.S. 84,71 86,78 101,9 104,76 54,82 57,81 

D.B.B. 81,77 83,55 104,49 110,52 69,3 70,7 

D.H. 83,27 87,47 98,90 102,78 57,57 61,07 

D.B.B. 84,34 89,42 103,40 109,07 60,41 61,81 

J.C.N. 83,10 84,63 103,66 104,04 65,16 65,42 

C.M.G. 76,09 79,59 94,90 98,38 51,50 52,25 

A.S.B. 80,14 82,14 100,85 103,00 61,33 62,64 

V.S.J. 76,56 78,29 93,60 94,69 56,83 58,59 

S.C.S. 84,75 89,29 100,86 107,56 56,28 59,55 

T.D.B 86,83 87,49 103,26 105,73 60,61 61,85 

B.H.M. 78,12 79,54 98,25 101,02 56,99 58,30 

D.B.S. 81,04 83,48 99,55 101,97 60,27 60,68 

V.S.M. 83,59 86,73 103,25 109,23 67,30 71,85 

S.N.F. 76,08 79,73 98,77 103,30 61,72 63,18 

T.W.S. 83,94 88,53 101,55 107,19 58,68 61,99 

E.C.C. 75,13 79,94 96,44 101,36 58,26 60,41 

       

média 81,53 84,45 100,73 104,43 59,51 61,44 

máximo 86,83 89,42 106,61 110,52 69,3 71,85 

mínimo 75,13 78,29 93,6 94,69 51,5 52,25 

desvio padrão 3,64 3,81 3,44 4,21 4,41 4,57 
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Variáveis  Ar-Go 1 Ar-Go 2 

Pac. Controle   

C.A.S. 39,31 40,87 

G.R.A. 37,46 39,19 

F.R.S. 42,12 43,57 

D.B.B. 41,68 43,31 

D.H. 34,25 36,03 

D.B.B. 38,08 39,38 

J.C.N. 36,35 40,81 

C.M.G. 39,17 41,30 

A.S.B. 35,96 36,44 

V.S.J. 31,50 32,02 

S.C.S. 41,53 42,72 

T.D.B 40,39 41,13 

B.H.M. 39,85 42,90 

D.B.S. 42,44 45,02 

V.S.M. 43,89 49,51 

S.N.F. 41,44 43,51 

T.W.S. 37,86 38,52 

E.C.C. 32,01 33,04 

   

média 38,63 40,52 

máximo 43,89 49,51 

mínimo 31,5 32,02 

desvio padrão 3,55 4,28 
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Variáveis  Go-Gn 1 Go-Gn 2 N-Me 1 N-Me 2 
Pac. Controle     

C.A.S. 70,89 73,79 106,18 111,72 
G.R.A. 67,29 68,28 103,97 105,7 
F.R.S. 66,42 70,51 96,49 100,15 
D.B.B. 66,77 69,15 115,58 119,18 
D.H. 68,73 71,44 103,52 109,87 

D.B.B. 69,53 71,41 110,47 113,44 
J.C.N. 71,27 72,60 112,04 113,01 
C.M.G. 61,42 62,72 93,87 96,43 
A.S.B. 67,40 69,89 102,08 105,28 
V.S.J. 60,94 61,16 98,94 102,54 
S.C.S. 65,42 69,58 101,06 106,08 
T.D.B 68,68 69,02 105,41 107,57 

B.H.M. 61,95 62,96 101,01 105,25 
D.B.S. 63,50 64,41 106,13 106,92 
V.S.M. 64,56 66,29 114,48 118,39 
S.N.F. 64,20 65,48 103,12 108,49 
T.W.S. 66,04 70,84 104,61 106,95 
E.C.C. 62,38 64,49 104,25 109,48 

     
média 65,97 68,00 104,62 108,14 

máximo 71,27 73,79 115,58 119,18 
mínimo 60,94 61,16 93,87 96,43 

desvio padrão 3,17 3,72 5,75 5,73 
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Variáveis  S-Go 1 S-Go 2 

Pac. Controle   

C.A.S. 66,34 69,16 

G.R.A. 63,99 67,53 

F.R.S. 65,45 68,12 

D.B.B. 70,74 73,54 

D.H. 64,04 67,32 

D.B.B. 67,23 69,17 

J.C.N. 67,50 70,50 

C.M.G. 60,45 64,31 

A.S.B. 63,60 65,30 

V.S.J. 58,11 62,80 

S.C.S. 62,33 63,39 

T.D.B 67,76 69,73 

B.H.M. 62,40 66,19 

D.B.S. 72,57 76,75 

V.S.M. 72,03 76,44 

S.N.F. 68,67 70,49 

T.W.S. 60,55 63,86 

E.C.C. 60,89 63,55 

   

média 65,26 68,23 

máximo 72,57 76,75 

mínimo 58,11 62,8 

desvio padrão 4,17 4,24 
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Variáveis  FMA 1 FMA 2 GoGn.Sn 1 GoGn.Sn 2 

Pac. Controle     
C.A.S. 24,34 23,15 32,35 31,56 
G.R.A. 22,56 21,1 33,75 31,98 

F.R.S. 16,82 15,43 26,46 26,4 
D.B.B. 34,09 33,88 40,83 40,05 
D.H. 24,66 24,59 35,14 34,83 

D.B.B. 28,59 27,92 38,06 37,67 
J.C.N. 26,89 24,44 36,27 34,82 

C.M.G. 22,10 20,91 30,92 28,20 
A.S.B. 25,48 25,21 34,36 34,22 
V.S.J. 31,14 30,79 38,68 37,51 

S.C.S. 25,55 24,95 35,81 34,32 
T.D.B 26,77 25,76 31,78 31,37 

B.H.M. 24,84 23,35 36,04 34,78 
D.B.S. 22,36 21,50 29,42 26,47 
V.S.M. 29,46 25,75 41,47 36,35 

S.N.F. 26,45 26,42 30,61 33,18 
T.W.S. 25,32 25,03 36,43 34,07 

E.C.C. 31,72 31,01 41,34 40,66 
     

média 26,06 25,07 34,98 33,80 

máximo 34,09 33,88 41,47 40,66 

mínimo 16,82 15,43 26,46 26,4 
desvio padrão 4,03 4,22 4,23 4,05 
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Variáveis  Gn.SN1 Gn.SN2 Ãng. Artic. 1 Ãng. Artic. 2 

Pac. Controle     

C.A.S. 66,45 67,37 143,05 140,95 

G.R.A. 69,05 68,18 135,4 134,45 

F.R.S. 63,62 64,51 128,08 130,38 

D.B.B. 73,17 73,33 149,65 149,12 

D.H. 71,17 73,69 146,05 146,23 

D.B.B. 74,82 73,54 140,07 135,56 

J.C.N. 70,20 71,57 149,15 147,81 

C.M.G. 63,51 63,49 145,06 142,84 

A.S.B. 70,22 70,30 144,17 145,64 

V.S.J. 70,27 70,77 131,45 133,20 

S.C.S. 67,86 68,84 122,24 119,43 

T.D.B 64,64 65,81 144,90 141,77 

B.H.M. 70,80 70,30 139,22 138,10 

D.B.S. 67,60 67,53 133,84 135,62 

V.S.M. 75,92 73,20 138,85 138,41 

S.N.F. 66,88 68,62 147,23 141,18 

T.W.S. 70,06 67,33 136,89 140,71 

E.C.C. 71,38 73,43 141,87 140,28 

     

média 69,31 69,55 139,84 138,98 

máximo 75,92 73,69 149,65 149,12 

mínimo 63,51 63,49 122,24 119,43 

desvio padrão 3,51 3,21 7,46 7,06 
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Variáveis  Âng. Gon. 1 Âng. Gon. 2 >naso 1 > naso 2 E-Ls mm 1 E-Ls mm 2 
Pac. Controle       

C.A.S. 126,94 127,18 122 117 -1,82 -2,6 
G.R.A. 128,18 129,8 92 87,1 -0,45 -2,8 
F.R.S. 128,31 124,03 97,5 102 4,1 5,29 
D.B.B. 130,3 129,93 115,5 112 0,91 -0,97 
D.H. 120,54 119,72 115,00 117,19 -3,06 -1,87 

D.B.B. 125,39 129,65 115,00 122,00 0,45 -1,31 
J.C.N. 126,09 122,77 103,50 113,90 1,36 -0,45 
C.M.G. 128,79 126,40 83,50 87,00 0,91 0,90 
A.S.B. 123,62 122,94 100,00 118,00 2,73 4,39 
V.S.J. 141,30 140,82 106,00 102,22 0,00 -0,90 
S.C.S. 135,65 136,30 125,00 123,00 -1,36 -4,44 
T.D.B 128,57 130,46 89,00 89,00 2,28 2,73 

B.H.M. 128,26 129,14 96,00 103,00 1,36 3,20 
D.B.S. 130,16 127,18 98,00 107,00 0,00 0,00 
V.S.M. 130,88 129,74 93,00 92,00 -0,91 -1,82 
S.N.F. 126,29 130,47 102,00 100,00 0,91 -0,82 
T.W.S. 129,36 128,16 104,00 98,00 0,00 -0,79 
E.C.C. 137,72 137,61 113,00 116,00 -0,45 -1,36 

       
média 129,24 129,02 103,89 105,91 0,39 -0,20 

máximo 141,3 140,82 125 123 4,1 5,29 
mínimo 120,54 119,72 83,5 87 -3,06 -4,44 

desvio padrão 4,93 5,28 11,62 12,07 1,70 2,58 
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Variáveis  E-Li (mm) 1 E-Li (mm) 2 H-nariz1 H-nariz 2 H. (N-B) gr. 1 H. (N-B) gr. 2 
Pac. Controle       

C.A.S. -0,45 -0,9 2,73 4 8 9 
G.R.A. -1,36 -2,09 0,91 4,74 18 13 
F.R.S. 5 5 -8,21 -9,15 19,5 19,4 
D.B.B. 4,55 2,78 -1,36 -1,47 15 16 
D.H. -6,65 -4,00 -5,70 -3,55 21,50 17,00 

D.B.B. 1,82 -0,90 0,00 3,20 19,00 20,80 
J.C.N. 2,73 1,36 -2,73 0,90 16,50 17,50 
C.M.G. 2,73 2,28 -2,28 -1,36 14,87 14,00 
A.S.B. 2,28 1,82 -4,56 -7,28 15,00 19,00 
V.S.J. -1,82 -0,90 0,00 0,90 13,50 16,00 
S.C.S. 0,45 -2,06 2,28 7,26 18,00 12,50 
T.D.B 3,19 5,95 -3,19 -5,09 22,50 24,58 

B.H.M. 0,91 4,10 -2,73 -5,90 17,00 24,00 
D.B.S. -0,91 -1,00 0,00 0,21 15,00 16,52 
V.S.M. 0,00 -0,23 0,91 2,73 17,50 17,00 
S.N.F. 1,82 1,84 -1,82 -0,91 13,00 12,80 
T.W.S. 0,45 -0,67 0,00 0,90 18,50 16,74 
E.C.C. 4,10 1,82 0,45 2,82 22,00 19,00 

       

média 1,05 0,79 -1,41 -0,39 16,91 16,94 
máximo 5 5,95 2,73 7,26 22,5 24,58 
mínimo -6,65 -4 -8,21 -9,15 8 9 

desvio padrão 2,78 2,65 2,82 4,42 3,57 3,94 
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Variáveis  IS.PP 1 IS.PP 2 IS-PP 1 IS-PP 2 II-PM 1 II-PM 2 
Pac. Controle       

C.A.S. 100,39 101,79 26,82 27,9 36,24 36,05 
G.R.A. 99,59 100,08 26,44 27,52 32,27 32,74 
F.R.S. 108,22 110,79 25,3 27,29 32,35 33,35 
D.B.B. 109,64 112,88 28,19 29,88 41,47 42,74 
D.H. 112,85 113,41 28,27 28,87 36,88 37,61 

D.B.B. 107,05 110,15 25,99 26,45 35,42 36,95 
J.C.N. 110,41 111,09 27,77 28,98 37,67 38,30 
C.M.G. 116,24 117,02 22,50 23,04 31,21 31,87 
A.S.B. 111,32 114,58 26,09 26,80 37,09 37,31 
V.S.J. 115,77 116,97 26,27 26,30 33,13 33,91 
S.C.S. 120,47 122,11 23,02 23,70 35,37 37,15 
T.D.B 115,71 117,08 26,09 26,51 33,92 34,06 

B.H.M. 121,76 122,89 24,04 26,79 35,43 35,83 
D.B.S. 116,40 118,50 25,97 26,13 33,99 35,47 
V.S.M. 97,97 99,27 32,36 34,96 38,72 40,78 
S.N.F. 108,11 104,55 27,32 29,65 33,00 34,52 
T.W.S. 103,99 104,91 26,26 28,80 32,95 34,16 
E.C.C. 99,94 103,25 27,81 28,73 33,41 34,85 

       
média 109,77 111,18 26,47 27,68 35,03 35,98 

máximo 121,76 122,89 32,36 34,96 41,47 42,74 
mínimo 97,97 99,27 22,5 23,04 31,21 31,87 

desvio padrão 7,28 7,41 2,18 2,58 2,63 2,77 
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Variáveis  IMPA 1 IMPA 2 MS.PP 1 MS.PP 2 MS-PP 1 MS-PP 2 

Pac. Controle       

C.A.S. 92,76 90,24 87,05 86,33 16,55 17,7 
G.R.A. 90,49 88,37 92,88 91,17 13,86 15,88 

F.R.S. 108,27 107,71 88,81 81,27 17,71 17,62 
D.B.B. 95,74 96,17 82,05 80,38 19,9 20,87 
D.H. 98,05 101,84 90,49 89,11 16,95 17,02 

D.B.B. 98,09 94,92 86,46 87,42 15,07 16,96 
J.C.N. 100,44 100,98 90,43 87,14 14,23 17,09 
C.M.G. 99,31 101,76 77,54 71,37 14,86 16,02 
A.S.B. 97,75 95,82 90,87 87,50 16,87 16,91 
V.S.J. 89,24 91,63 89,18 90,58 12,48 13,84 

S.C.S. 95,41 93,72 76,94 77,12 14,33 15,65 
T.D.B 102,66 101,20 87,72 78,81 17,09 18,05 

B.H.M. 99,34 100,43 89,64 88,85 12,02 12,50 
D.B.S. 96,48 98,80 83,63 78,34 19,87 22,29 
V.S.M. 99,66 98,05 84,67 87,36 20,00 23,63 
S.N.F. 97,33 94,52 94,09 91,07 16,76 17,87 
T.W.S. 96,93 95,99 84,82 86,14 15,74 17,20 

E.C.C. 80,86 83,30 97,74 92,16 12,95 14,69 
       

média 96,60 96,41 87,50 85,12 15,96 17,32 

máximo 108,27 107,71 97,74 92,16 20 23,63 
mínimo 80,86 83,3 76,94 71,37 12,02 12,5 

desvio padrão 5,81 5,77 5,35 5,84 2,46 2,74 
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Variáveis  MI.PM 1 MI.PM 2 MI-PM 1 MI-PM 2 PTV-IS 1 PTV-IS 2 

Pac. Controle       

C.A.S. 94,8 96,32 22,02 22,83 53,57 54,97 

G.R.A. 100,9 101,35 17,54 18,64 48,23 49,72 

F.R.S. 95,71 98,39 20,6 22,01 59,85 60,88 

D.B.B. 85,49 87,21 27,9 30,14 49,45 52,6 

D.H. 88,71 90,05 22,23 23,03 52,12 53,46 

D.B.B. 86,70 88,78 23,58 23,80 48,40 50,76 

J.C.N. 86,99 88,90 24,95 27,22 56,71 57,01 

C.M.G. 89,21 91,43 19,19 20,34 53,01 54,44 

A.S.B. 92,62 93,11 23,56 25,99 51,09 52,39 

V.S.J. 91,84 89,85 17,41 22,07 50,38 52,30 

S.C.S. 89,02 90,06 22,50 23,06 56,71 57,13 

T.D.B 94,82 96,69 23,34 25,20 62,28 61,78 

B.H.M. 94,18 85,25 22,10 23,10 55,72 59,00 

D.B.S. 97,16 91,78 22,45 23,46 53,72 54,87 

V.S.M. 92,54 88,14 27,19 30,85 51,90 54,12 

S.N.F. 94,18 88,88 21,77 22,90 50,14 52,66 

T.W.S. 89,98 90,62 23,20 24,36 52,82 56,44 

E.C.C. 92,77 90,94 20,12 21,21 47,24 49,44 

       

média 92,09 91,54 22,31 23,90 52,96 54,67 

máximo 100,9 101,35 27,9 30,85 62,28 61,78 

mínimo 85,49 85,25 17,41 18,64 47,24 49,44 

desvio padrão 4,01 4,17 2,78 3,10 4,05 3,52 
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Variáveis  PTV-II 1 PTV-II 2 PTV-MS 1 PTV-MS 2 PTV-MI 1 PTV-MI 2 

Pac. Controle       

C.A.S. 48,04 48,37 25,63 25,89 22,61 25,94 
G.R.A. 44,18 44,78 19,61 20,03 18,13 19,07 

F.R.S. 56,52 56,45 26,78 29,92 26,35 26,98 
D.B.B. 44,93 49,57 22,89 25,59 21,13 25,34 

D.H. 45,23 45,42 22,00 23,40 20,95 23,51 

D.B.B. 43,45 46,53 18,86 20,67 16,33 19,31 
J.C.N. 51,54 50,43 23,98 24,64 19,96 22,51 

C.M.G. 52,19 50,93 26,82 27,28 25,26 26,06 
A.S.B. 48,32 45,93 21,12 21,89 20,79 20,82 

V.S.J. 40,90 40,45 18,02 18,57 14,33 16,31 

S.C.S. 49,27 51,06 27,26 30,32 24,34 28,13 
T.D.B 54,21 52,40 29,33 30,74 27,75 28,79 

B.H.M. 46,50 51,10 22,85 24,47 20,47 23,38 
D.B.S. 46,59 46,83 25,84 26,88 23,53 24,65 

V.S.M. 47,54 54,93 26,74 28,35 24,30 29,83 

S.N.F. 44,72 47,63 22,65 24,43 20,42 22,82 
T.W.S. 48,41 51,56 24,67 27,64 24,22 27,67 

E.C.C. 41,68 43,48 18,01 21,14 18,44 20,72 
       

média 47,46 48,77 23,50 25,10 21,63 23,99 

máximo 56,52 56,45 29,33 30,74 27,75 29,83 

mínimo 40,9 40,45 18,01 18,57 14,33 16,31 
desvio padrão 4,17 4,05 3,42 3,65 3,51 3,73 

 



                                                                                                              Apêndices                                   

 

173 

 
 

Variáveis  Overjet 1 Overjet 2 

Pac. Controle   

C.A.S. 5,53 5,3 

G.R.A. 4,04 4,94 

F.R.S. 3,33 4,42 

D.B.B. 4,52 3,03 

D.H. 8,03 8,04 

D.B.B. 4,95 4,23 

J.C.N. 5,18 4,89 

C.M.G. 3,00 3,51 

A.S.B. 4,58 6,46 

V.S.J. 9,48 10,11 

S.C.S. 7,44 6,06 

T.D.B 8,07 8,94 

B.H.M. 8,07 7,89 

D.B.S. 7,13 8,05 

V.S.M. 4,33 2,85 

S.N.F. 5,41 5,03 

T.W.S. 4,41 4,89 

E.C.C. 5,56 5,96 

   

média 5,73 5,81 

máximo 9,48 10,11 

mínimo 3 2,85 

desvio padrão 1,86 2,07 

 


