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RESUMO 

 
 

O objetivo desta pesquisa constituiu em avaliar, por meio das telerradiografias 

posteroanteriores, as alterações transversais promovidas pelo aparelho Frankel-2 

em pacientes com maloclusão de Classe II, divisão 1, além de verificar a 

estabilidade das mesmas após um período médio de 7,11 anos pós-tratamento. A 

amostra compreendeu um total de 45 telerradiografias posteroanteriores 

provenientes de 15 pacientes tratados com o RF-2, realizadas em três fases: (T1) 

início do tratamento; (T2) final de tratamento; (T3) pós-tratamento. Foram avaliadas 

outras 36 telerradiografias posteroanteriores de 18 pacientes não tratados (grupo 

controle), acompanhados num período correspondente ao tratamento (T1-T2). As 

telerradiografias foram digitalizadas e foi utilizado o software Radiocef Studio 2 para 

realizar as mensurações das medidas cefalométricas. Para a comparação entre as 

alterações ocorridas no grupo tratado e no grupo controle, foi aplicado o teste t não 

pareado. Já para as modificações nas fases inicial, final e pós-tratamento no grupo 

tratado, foi empregada a Análise de Variância seguida do teste de comparações 

múltiplas de Tukey, com o valor crítico de 0,05. Os resultados mostraram que 

durante o período de tratamento as distâncias intercaninos inferiores e intermolares 

superiores aumentaram de forma estatisticamente significante. Já as distâncias que 

representam a largura da cavidade nasal, altura facial inferior, largura mandibular e 

distância intermolares inferiores não sofreram alterações estatisticamente 

significantes. No período pós-tratamento, observou-se uma suave redução nas 

distâncias intercaninos inferiores e intermolares superiores. Porém, considerando-se 

as alterações ocorridas devido ao crescimento e desenvolvimento transversal dos 

arcos dentários no período analisado, em que haveria uma redução destas 

distâncias, provavelmente houve uma estabilidade relativa das alterações dentárias 

transversais promovidas pelo RF-2. Portanto, pode-se concluir que o RF-2 não 

possui qualquer efeito esquelético transversal. Contudo, há um aumento das 



 

x 

distâncias intermolares superiores e intercaninos inferiores durante o tratamento, 

que permanece relativamente estável, considerando-se as alterações ocorridas pelo 

crescimento e desenvolvimento normal dos arcos dentários.  
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this study was to evaluate, through posteroanterior 

cephalometric measurements, the transverse alterations promoted by functional 

regulator Frankel 2 appliance in patients with Class II, division 1 malocclusion, and 

check the stability after a average of 7,11 years after treatment. The sample included 

a total of 45 posteroanterior radiographs from 15 patients treated with RF-2 appliance 

therapy, carried out in three phases: (T1) start of treatment; (T2) end of treatment 

and (T3) post-treatment. Other 36 were evaluated posteroanterior cephalograms of 

untreated patients that represent the control group, in two phases: (T1) and (T2). The 

radiographs were scanned and it was used a software Radiocef 2 to make  

cephalometric measurements. To compare the changes in the initial, final and post-

treatment in the treated group was employed analysis of variance followed by Tukey 

multiple comparison test (p<0,05). The results showed that during the treatment 

period the increase lower and upper intermolars increased and were statistically 

significant. Longer distances that represent the width of the nasal cavity, lower facial 

height, width and distance of lower intermolar lower jaw did not change statistically 

significant. In the post-treatment, there was a mild reduction in lower and higher 

intercanine and intermolar distances. However, considering the changes due to 

growth and development of dental arches cross over this period, there would be a 

reduction in these distances, there was probably a relative stability of dental changes 

promoted by transverse RF-2. Therefore, it can be concluded that the RF-2 has no 

effect skeletal cross. However, there is an increase in upper and lower intermolar 

intercanine distance during treatment, which remains relatively stable, considering 

the changes in the normal growth and development of dental arches.  

 

Key-words : Orthopedic – Appliance; Stability; Cephalometry.  



 

xii 

LISTA DE FIGURAS 

 
 
 
 

 
Figura 4.1 – Aparelho Regulador de Função Frankel 2 ............................................ 54 

 

Figura 4.2 e 4.3  – Vista frontal e lateral direita do crânio feito em 

resina ................................................................................................... 56 

 

Figura 4.4  – Crânio posicionado no cefalostato para obtenção da 

telerradiografia posteroanterior ............................................................ 56 

 

Figura 4.5 e 4.6  – Telerradiografias frontais realizadas nos 

aparelhos Panoura (esquerda) e Villa System (direita ......................... 57 

 

Figura 4.7  – Telerradiografia digitalizada para identificação das 

estruturas anatômicas .......................................................................... 60 

 

Figura 4.8 – Pontos cefalométricos .......................................................................... 62 

 

Figura 4.9  – Linhas de referência ............................................................................. 63 



 

xiii 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 4.1 – Idade cronológica média durante as três fases de 

acompanhamento ................................................................................ 53 

 

Tabela 4.2 – Distâncias, em milímetros, entre os pontos 

cefalométricos ...................................................................................... 57 

 

Tabela 4.3 – Porcentagem de ampliação de cada estrutura das 

imagens obtidas de ambos os aparelhos de raio-x .............................. 58 

 

Tabela 5.1 – Erro do método – teste “t” pareado e erro de Dahlberg ....................... 67 

 

Tabela 5.2 – Comparação entre as idades dos grupos tratado e 

controle, nos tempos T1 e T2, pelo teste “t” de Student ....................... 68 

 

Tabela 5.3 – Comparação entre as idades dos grupos tratado e 

controle, durante o período de tratamento com o RF-2 – 

teste “t” de Student ............................................................................... 68 

 

Tabela 5.4 – Efeitos promovidos pelo RF-2 e sua estabilidade no 

grupo tratado – Análise de Variância e teste de Tukey ........................ 69 

 



 

xiv 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Médias da variação T2-T1 nos grupos Tratado e 

Controle .................................................................................................. 80 

 

Gráfico 2 – Média das medidas do grupo Tratado nos três tempos ......................... 82 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 
 
 



Introdução  16 

 

1  INTRODUÇÃO 
 
 
 

Segundo Angle, em 1899, a maloclusão de Classe II é definida quando o sulco 

mesiovestibular do primeiro molar inferior permanente oclui distalmente à cúspide 

mesiovestibular do primeiro molar superior permanente5. Esta maloclusão pode ser 

estabelecida por componentes craniofaciais e/ou dentários distintos1,55. Desta forma, 

a maloclusão de Classe II consiste no resultado de uma combinação de alterações 

destes componentes, sendo que anormalidades no desenvolvimento dos 

componentes horizontal e vertical da mandíbula são as causas mais comuns desse 

tipo de maloclusão51.   

Para a correção das maloclusões de Classe II associadas à retrusão mandibular, 

inúmeros aparelhos ortopédicos funcionais são apresentados na literatura. Eles 

possuem, entre outras funções, a ação comum de promover avanço mandibular com 

algumas diferenças quanto à instalação e à forma de ação. Os aparelhos 

ortopédicos funcionais têm como vantagem a correção precoce dessas maloclusões 

que podem envolver dentes, ossos, músculos ou a combinação destes.  

Dentre os aparelhos ortopédicos funcionais, destaca-se o aparelho de Fränkel. 

FRANKEL30 (1969) desenvolveu seus aparelhos ortopédicos baseado na teoria da 

matriz funcional concebida pelo Dr. Melvin Moss, que defende que a origem do 

desenvolvimento de todos os elementos esqueléticos cranianos e de suas 

alterações de forma, tamanho e posição, assim como sua manutenção são sempre 

secundárias, sendo as matrizes funcionais, os agentes dessas atividades54. Então, 

alterações nos padrões oclusais podem provocar reações neuromusculares que, por 

sua vez, mudam a morfologia esquelética e, assim, podem produzir sérias 

maloclusões50.  

Sendo assim, os aparelhos reguladores de função agem corrigindo as alterações 

funcionais, exercitando a musculatura, de forma a corrigir a função e então a forma, 

ou seja, a maloclusão propriamente dita. Para a correção da maloclusão de Classe 

II, Fränkel propões dois aparelhos, os reguladores de função 1 e 2.  A diferença 

entre esses dois aparelhos é que o regulador de função-2 (RF-2) possui uma alça 

modificada na região dos caninos e um arco tocando a face palatina dos incisivos 

superiores, de forma a evitar a extrusão destes dentes, em pacientes com 

sobremordida profunda. Ambos promovem crescimento mandibular para anterior e 
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extrusão dos molares inferiores associado ao aumento da altura facial 

anteroinferior29. Além disso, são capazes de produzir expansão maxilar na área 

basal, pois a tração exercida pelos escudos vestibulares do aparelho sobre os 

tecidos moles dos sulcos é transferida para o periósteo, o que resulta em aposição 

de novo osso sobre as faces vestibulares dos alvéolos com subseqüente 

remodelação externa das paredes alveolares.  

Estas alterações transversais promovidas pelo aparelho Frankel-2 foram 

comprovadas por HAMILTON; SINCLAIR; HAMILTON40 e McWADE; MAMANDRAS; 

HUNTER52, ambos em 1987, com um aumento estatisticamente significante das 

distâncias intercaninos e intermolares tanto na maxila como na mandíbula. 

Contudo, há poucos estudos que avaliaram a estabilidade deste aumento 

transversal nos arcos dentários superior e inferior na maxila e mandíbula. Há 

somente dois estudos41,68 na literatura avaliando a estabilidade destas alterações 

por meio de modelos de gesso, sendo que um deles avaliou pacientes após o 

tratamento ortodôntico fixo, o que influenciou nos seus resultados.  Porém, não há 

na literatura até o presente, nenhum estudo que avaliou a estabilidade das 

alterações transversais esqueléticas promovidas pelo RF-2.  

 Diante disso, o presente trabalho tem o intuito de verificar a estabilidade das 

alterações transversais esqueléticas e dentárias promovidas pelo RF-2, num período 

médio pós-tratamento de 7,11 anos.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para melhor compreensão do tema a ser abordado, a revisão de literatura foi 

dividida em: 

 

 

2.1 Crescimento e desenvolvimento craniofacial;  

2.2 Aparelho Regulador de Função – Frankel-2; 

2.3 Alterações transversais promovidas por aparelhos ortopédicos funcionais; 

2.4 Estabilidade das alterações transversais promovidas pelos aparelhos ortopédicos 

funcionais; 

2.5 Telerradiografias Posteroanteriores (PAs);  

 

 

2.1 Crescimento e desenvolvimento craniofacial 

 

 

BARROW; WHITE10, em 1952, estudaram as mudanças que ocorrem nos 

arcos dentários superior e inferior conforme seu crescimento e desenvolvimento. 

Para a realização deste estudo, os autores acompanharam o crescimento de 51 

pacientes, dos 3 aos 17 anos de idade, realizando moldagens em série, uma vez ao 

ano. Perceberam que a distância transversal intercaninos apresentou pequena 

mudança entre 3 e 5 anos de idade e aumentou rapidamente entre 5 e 9 anos, o que 

representou cerca de 4mm na maxila e 3 na mandíbula. Essa mesma distância 

diminuiu entre 0,5 e 1,5mm após os 14 anos de idade. A distância intersegundos 

pré-molares aumentou 1,5mm entre 5 e 10 anos. A distância intermolares, entre 7 e 

11 anos, aumentou 1,8mm na maxila e 1,2 na mandíbula, contudo, houve uma 

redução nessa medida de 0,4mm na maxila e 0,9mm na mandíbula, entre 11 e 15 

anos de idade. Os autores explicaram que isso pode ter ocorrido pela migração 

mesial dos primeiros molares permanentes após a perda dos molares decíduos, 

apesar de que entre 15 e 17 anos de idade, essa distância ter continuado diminuindo 

na maioria dos pacientes.  
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SINCLAIR; LITTLE66, em 1983, acompanharam o processo de maturação de 

65 indivíduos com oclusão normal nas fases de dentição mista (9 a 10 anos), início 

da dentição permanente (12 a 13 anos) e início da fase adulta (19 a 20 anos), por 

meio de modelos de gesso da arcada inferior. Seis parâmetros dentais foram 

mensurados, por meio de um paquímetro: distância transversal intercaninos 

inferiores, distância intermolares inferiores e o perímetro e comprimento do arco 

inferior. Os resultados mostraram decréscimo no comprimento do arco da dentição 

mista até a adulta e na distância intercaninos entre os indivíduos de 13 e 20 anos do 

sexo feminino. Além disso, houve aumento do overjet e overbite entre 9 e 20 anos e 

diminuição entre 13 e 20 anos. A distância intermolares sofreu discreta alteração 

durante todas as fases acompanhadas e com relação ao gênero, o feminino sofreu 

mais alterações que o masculino.  

STALEY; STUNTZ; PETERSON67, em 1985, compararam as medidas dos 

arcos dentários entre adultos com oclusão normal e adultos com maloclusão de 

Classe II, divisão 1. Este estudo comparou a medida dos arcos dentários utilizando 

modelos de gesso e telerradiografias de 36 pacientes com oclusão normal (19 

meninos com idade média de 22.1 anos e 17 meninas com idade média de 16 anos) 

com 39 pacientes com maloclusão de Classe II, divisão 1 (20 jovens do sexo 

masculino com idade média de 20.6 anos e 19 jovens do sexo feminino com idade 

média de 18 anos). Nenhum dos pacientes da amostra recebeu tratamento 

ortodôntico prévio. Seis distâncias foram mensuradas, a partir dos modelos de 

gesso, nas regiões intercaninos superiores e inferiores, intermolares superiores e 

inferiores e na parte alveolar da região intermolares superiores e inferiores. As 

relações de overjet e overbite também foram registradas. A análise de variância 

mostrou que os indivíduos com oclusão normal apresentaram medidas maiores nas 

distâncias intermolares superiores, caninos superiores e na região alveolar da 

maxila. Somente os indivíduos do gênero masculino de oclusão normal 

apresentaram medidas intermolares inferiores e medidas alveolares da mandíbula 

maiores que o grupo com maloclusão. Os dois grupos apresentaram medidas 

semelhantes para as distâncias intercaninos inferiores. Quando as medidas 

alveolares e molares inferiores foram subtraídas das medidas superiores 

correspondentes, observou-se que os indivíduos do grupo com maloclusão de 

Classe II obtiveram valor negativo, ou seja, as medidas mandibulares foram menores 
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que as medidas maxilares, revelando tendência de mordida cruzada posterior nos 

indivíduos com maloclusão de Classe II, divisão 1.  

BISHARA, et al15, em 1989, realizaram um estudo para avaliar as mudanças 

no tamanho dos arcos dentários superior e inferior de adolescentes a adultos jovens 

com oclusão normal. Os 18 indivíduos da amostra foram separados de acordo com 

dois estágios de desenvolvimento dental: estágio 1, quando o segundo molar 

permanente estava iniciando sua erupção (idade média de 13,3 anos) e estágio 2, 

adultos jovens (idade média de 26 anos). Foram mensuradas as distâncias 

transversais intercaninos, intersegundos pré-molares e intermolares, o diâmetro 

mesiodistal dos dentes permanentes, o comprimento dos arcos dentários e a curva 

de Spee, a presença de apinhamento ou diastema, rotação dos incisivos além de 

vários parâmetros cefalométricos dentofacial. O principal achado deste estudo, 

segundo os autores, foi a grande redução do comprimento dos arcos dentários no 

estágio 2 devido a causas multifatoriais não havendo correlação entre as alterações 

dentárias e faciais.  

ATHANASIOU; DROSCHI; BOSCH7, em 1992, avaliaram por meio de 

telerradiografias posteroanteriores os padrões transversais de crescimento de 

crianças entre 6 e 15 anos de idade. Selecionaram uma amostra de 588 crianças 

saudáveis (157 meninas e 431 meninos), com vários tipos de oclusão e que não 

haviam recebido tratamento ortodôntico. Todas as PAs foram realizadas com os 

arcos dentários em máxima intercuspidação habitual e a posição da cabeça com ao 

plano de Frankfurt paralelo ao solo. Dez pontos cefalométricos foram escolhidos (8 

esqueléticos e 2 dentais). Os resultados indicaram que todas as medidas 

esqueléticas aumentaram de forma progressiva e harmoniosa durante todo o 

período de avaliação. Contudo, a distância intermolares superiores (A6-6A) não 

aumentou durante o período de 9 a 12 anos e a distância intermolares inferiores (B6-

6B) permaneceu a mesma durante todo o período do estudo. As distâncias 

intermolares superiores e as medidas da maxila (JL-JR) apresentaram, em geral, 

uma diminuição.  

BISHARA; BAYATI; JAKOBSEN12, em 1996, realizaram um estudo a fim de 

determinar longitudinalmente se as tendências de crescimento transversal maxilar e 

mandibular e do comprimento dos arcos dentários de indivíduos com maloclusão de 

Classe II, divisão 1 eram diferentes dos indivíduos com oclusão normal. A amostra 

foi composta por 37 indivíduos com maloclusão de Classe II, divisão 1 (15 homens e 
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22 mulheres) e 55 indivíduos com oclusão normal (28 homens e 27 mulheres). Para 

cada grupo, três conjuntos de modelos de gesso foram avaliados, nos estágios de 

desenvolvimento a seguir: 1) dentição decídua (idade média de 5,0 anos); 2) 

dentição mista (idade média de 8,0 anos) e 3) dentição permanente (idade média de 

12,5 anos). As medidas da largura dos arcos foram obtidas da seguinte maneira: 

máxima distância retilínea entre as pontas das cúspides dos caninos, e as pontas 

das cúspides mesiais dos segundos molares decíduos e pré-molares sucessores, 

em ambos os arcos, maxilar e mandibular. As diferenças entre as distâncias 

intermolares superiores e inferiores e as distâncias intercaninos também foram 

calculadas. As medidas do comprimento mesiodistal dos arcos foram realizadas em 

ambos os lados: segmento anterior, entre o contato mesial dos incisivos centrais e 

do ponto entre o canino e os primeiros pré-molares; dois segmentos posteriores, 

entre o ponto de contato do canino e primeiro pré-molar e entre o segundo pré-molar 

e primeiro molar. Os resultados da análise de variância comparando as curvas de 

crescimento da arcada dentária de indivíduos normais e indivíduos com maloclusão 

de Classe II, divisão 1, não tratados, indicou a ausência de diferenças significativas 

entre os grupos. De acordo com os autores, este achado indica que as tendências 

de crescimento avaliadas no arco dental foram semelhantes nos pacientes com 

oclusão normal e nos pacientes com Classe II, Divisão 1. Além disso, as diferenças 

entre as medidas intermolares da maxila e da mandíbula foram maiores nos 

indivíduos com oclusão normal do sexo masculino que no grupo masculino de 

Classe II, divisão 1. Os pacientes do sexo feminino apresentaram tendências 

semelhantes, mas as diferenças não foram estatisticamente significativas. Para 

concluir, os resultados encontrados indicam que as mudanças no comprimento e na 

largura do arco dental, seja em indivíduos com maloclusão de Classe II, divisão 1 ou 

em indivíduos com oclusão normal, seguem o mesmo padrão geral. Por outro lado, a 

constrição relativa do arco superior, com relação ao arco mandibular, em pacientes 

maloclusão de Classe II é expressa desde as fases iniciais de desenvolvimento da 

arcada dentária. Estas tendências continuam no início de dentição mista e 

permanente e não se auto-corrigem. Portanto, quando são diagnosticadas, a 

correção precoce das discrepâncias transversais deve ocorrer em conjunto com a 

correção da discrepância ântero-posterior. 

A fim de verificar a discrepância transversal posterior interarcos (DTPI), 

TOLLARO, et al69, em 1996, selecionaram 60 pacientes portadores de maloclusão 
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de Classe II, divisão 1, durante a fase de dentição mista. Os pacientes foram 

divididos em dois grupos principais: o Grupo Classe II, 1 (30 indivíduos) com DTPI e 

o Grupo Classe II, 2 (30 indivíduos), sem DTPI. Uma amostra de 30 indivíduos com 

maloclusão de Classe I na fase de dentição mista foi utilizado como grupo controle. 

A discrepância transversal foi mensurada com base em modelos de gesso e 

telerradiografias laterais e definia a diferença entre a distância intermolares 

superiores e a distância intermolares inferiores. A largura intermolares superiores foi 

definida pela distância entre a fossa central do primeiro molar permanente do lado 

direito até o mesmo elemento do lado esquerdo. A largura intermolares inferiores foi 

definida pela distância entre a ponta da cúspide disto-vestibular do lado direito até a 

ponta da cúspide disto-vestibular do mesmo elemento do lado esquerdo. Nos 

pacientes Classe I, a cúspide disto-vestibular do primeiro molar inferior oclui com a 

fosse central do primeiro molar superior, como conseqüência a largura entre os 

molares superiores e inferiores é a mesma e a DTPI, neste caso, é zero. Os 

resultados encontrados a partir de análise dos modelos mostraram que a largura 

maxilar intermolares foi significativamente restrito à Classe II, grupo 1, quando 

comparado com os outros dois grupos, enquanto que não houve diferenças 

significativas entre a Classe II e grupo 2 e os pacientes Classe I do grupo controle. 

Quanto à largura intermolares da mandíbula, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os três grupos. O valor médio de DTPI no grupo Classe II, 1 foi de 

- 3,43 milímetros (mínimo -2 mm, máximo de -9,4 mm). As mensurações 

cefalométricas mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa 

para a posição sagital da maxila entre os três grupos, a mandíbula estava retruída 

nos grupos de Classe II. Não houve diferença significativa entre os três grupos para 

a posição da fossa glenóide, bem como para qualquer medida vertical esquelética. 

Isso comprova que indivíduos com maloclusão de Classe II possuem área maxilar 

significativamente mais estreita. Em suas conclusões ou autores sugerem que nos 

casos de Classe II com DTPI há a necessidade preliminar de expansão maxilar e em 

seguida orientação funcional da mandíbula para frente, já que pacientes com 

maloclusão de Classe II possuem uma área maxilar significativamente mais estreita. 

Nos casos de Classe II sem DTPI não seria necessário tratamento precoce da 

expansão maxilar. O objetivo imediato do tratamento seria, segundo os autores, a 

tentativa de aumentar o comprimento total da mandíbula, estimulando o crescimento 

da cartilagem condilar por meio de aparelhos funcionais.  Como conclusão, os 
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autores salientam que o componente transversal de padrões oclusais representa um 

sinal para o ajustamento ânteroposterior entre as bases ósseas durante as fases de 

desenvolvimento, e, que a discrepância transversal interarcos devido a uma largura 

maxilar estreita pode ser considerada como uma possível causa funcional de 

distoclusão 

Dentre suas pesquisas sobre crescimento craniofacial, BISHARA, et al14, em 

1997, compararam longitudinalmente o crescimento das estruturas dentofaciais da 

dentição decídua até a permanente. Para isso, selecionaram 65 pacientes, sendo 

que 30 com maloclusão de Classe II, divisão 1 formaram o grupo tratado e 35 o 

grupo normal. Estes pacientes foram avaliados em 3 fases e a idade média em cada 

fase foi de: 5 anos, 7 anos e 7 meses e 12 anos e 12 meses. Ao final da pesquisa, 

os autores verificaram que não houve diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos, isto indica que nos pacientes com maloclusão Classe II houve um surto 

de crescimento favorável e que só o comprimento mandibular variou entre os 

grupos, principalmente nos estágios iniciais do tratamento.  

No mesmo ano, BISHARA et al13, realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar de forma longitudinal, as mudanças na distância intercaninos e na largura 

intermolares. Os sujeitos deste estudo foram avaliados em intervalos diferentes e 

divididos em: (1) 28 meninos e 33 meninas que foram avaliados com 6 semanas, 1 

ano e 2 anos de idade, antes da erupção completa dos dentes decíduos, e (2) 15 

meninos e 15 meninas, avaliados em diferentes idades incluindo 3, 5, 8, 13, 26 e 45 

anos. Os pontos determinados para as medições foram realizados em modelos de 

gesso e obtidos de forma independente por dois investigadores. A partir dos dados 

encontrados os autores puderam concluir que entre 6 semanas e 2 anos de idade, 

ou seja, antes da completa erupção da dentição decídua, houve um aumento 

significativo na região anterior da maxila e da mandíbula e na largura posterior do 

arco nos bebês de ambos os sexos; as distâncias intercaninos e intermolares 

aumentaram significativamente entre 3 e 13 anos de idade nos arcos maxilar e 

mandibular e que após a erupção completa da dentição permanente, houve uma 

ligeira diminuição da largura dos arcos dentais, sendo maior na região intercaninos 

do que na largura intermolares. A largura intercaninos da mandíbula, na média, se 

desenvolveu por volta dos 8 anos de idade, isto é, após a erupção dos quatro 

incisivos.  Embora a largura da arcada dentária sofra alterações desde o nascimento 

até a fase adulta, os autores perceberam que não se deve esperar nenhuma 



Revisão de Literatura  25 

 

alteração nos arcos e até mesmo uma pequena diminuição das distâncias 

intermolares e intercaninos. 

A suposição de que o crescimento transversal da maxila e da mandíbula é o 

primeiro a ser concluído foi desafiada por CORTELLA; SHOFER; GHAFARI19 

(1997), onde consideraram que incrementos na largura maxilar e mandibular variam 

como o crescimento sagital e vertical, de acordo com gênero e idade cronológica. A 

amostra para a realização deste estudo foi selecionada a partir do estudo de Bolton 

Brush, onde, na época, foram selecionadas 5.000 pessoas para a realização, em 

série, de telerradiografias laterais, posteroanteriores, radiografias de mão e punho, 

modelos de estudo e medidas de peso e altura. Os exames foram realizados com 6 

meses de idade, nos primeiros 4 anos de vida e, posteriormente, anualmente até a 

vida adulta jovem. Então, 35 indivíduos, 18 meninas e 17 meninos, foram 

disponibilizados para a realização deste estudo. A seleção foi baseada em diversos 

fatores, incluindo a disponibilidade de registros longitudinais, excelente oclusão 

estática em modelos de estudo, boa saúde e faces esteticamente favoráveis. Os 

pontos cefalométricos utilizados nas PAs foram JR-JL e AG-GA. Essas distâncias 

foram medidas duas vezes com um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. 

Para avaliar a confiabilidade intrapesquisadores, 10 telerradiografias, selecionados 

aleatoriamente, foram localizados em dois momentos diferentes por um operador. 

Os erros de identificação dos pontos intrapesquisadores foram de 1,03 mm e 0,58 

mm para JR-JL e AG-GA, respectivamente, os coeficientes dos erros 

interpesquisadores foram de 1,21 mm e 0,39mm. Os resultados mostraram que o 

desenvolvimento da largura mandibular foi semelhante em ambos os sexos até a 

idade entre 11 a 12 anos. Posteriormente, os dois grupos divergiram, e a diferença 

foi estatisticamente significativa na idade de 16 anos. A largura maxilar seguiu o 

mesmo padrão, com diferenças estatisticamente significantes entre meninos e 

meninas com idades de 17 e 18 anos. Diferenças entre os sexos ocorreram nas 

seguintes fases: entre as idades de 7 e 8 anos em JR-JL, quando a velocidade foi 

maior nos meninos; entre as idades de 10 e 11 anos para a AG-GA, com uma 

velocidade maior nas meninas e entre as idades de 14 e 15 anos para AG-GA, com 

uma velocidade maior nos meninos. A taxa de variação das distâncias e relações 

entre a largura da maxila e da mandíbula foram estatisticamente significativas nas 

idades de 7 e 10 anos. 
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Com o objetivo de avaliar as características dento-esqueléticas da maloclusão 

de Classe II, ALARASHI, FRANCHI, MARINELLI, DEFRAIA2, em 2003, realizaram 

uma análise morfométrica aplicada para telerradiografias posteroanteriores. 

Selecionaram 49 indivíduos (24 meninos e 25 meninas) com idade média de 7 anos 

e maloclusão de Classe II, divisão 1 e os compararam a um grupo controle de 50 

indivíduos (17 meninos e 33 meninas) com idade média de 8 anos, com oclusão 

Classe I. As telerradiografias foram realizadas com o plano de Frankfurt paralelo ao 

solo e após serem digitalizadas foram feitos os traçados por um investigador e 

posteriormente verificados por outro. Os resultados mostraram que os indivíduos 

com maloclusão de Classe II apresentaram diferenças significativas na forma da 

configuração craniofacial, no plano frontal, quando comparados com indivíduos com 

oclusão normal. Estas diferenças consistiram principalmente de uma contração da 

maxila, tanto esquelética quanto dento-alveolar além de um estreitamento da base 

do nariz. A redução na largura maxilar foi dento-esqueletal associado com um 

aumento na altura do maxilar. 

Percebendo a inexistência de consenso entre pesquisadores e ortodontistas a 

respeito da relação sagital de Classe II e as dimensões transversais dos arcos 

dentários REJMAN, et al61, em 2006, desenvolveram uma pesquisa com o intuito de 

contribuir para um melhor diagnóstico das maloclusões. Foram avaliados 170 pares 

de modelos de pacientes com dentadura permanente, divididos em dois grupos: um 

grupo composto de 76 pares de modelos de pacientes com oclusão normal, sem 

tratamento ortodôntico e com idade média de 13 anos e 6 meses; o outro grupo 

englobou 94 pares de modelos de pacientes com maloclusão de Classe II, divisão 1, 

com idade média de 13 anos e 9 meses. As distâncias transversais dos arcos 

dentários, em ambos os grupos, foram mensuradas em milímetros utilizando como 

referência as pontas das cúspides vestibulares de primeiros molares, pré-molares e 

caninos permanentes. Os resultados mostraram que para o gênero masculino a 

distância intercaninos inferiores foi estatisticamente maior e a distância 

interprimeiros pré-molares superiores foi estatisticamente menor para o grupo com 

Classe II, sem apinhamento, em relação ao grupo com oclusão normal; as distância 

intermolares e interprimeiros pré-molares, superiores e inferiores, foram 

estatisticamente menores para o grupo Classe II com apinhamento em relação ao 

grupo com oclusão normal. Nos pacientes do gênero feminino, as distâncias 

intercaninos inferiores e superiores não apresentaram diferença estatisticamente 
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significativas entre os grupos; as distâncias intermolares e interprimeiros pré-molares 

superiores foram estatisticamente menores para o grupo Classe II, sem apinhamento 

e as distâncias intermolares e interprimeiros pré-molares, superiores e inferiores, 

foram estatisticamente menores para o grupo Classe II com apinhamento em relação 

ao grupo com oclusão normal. Em resumo, as distâncias intercaninos, superiores e 

inferiores, apresentaram valores médios maiores para o grupo com Classe II com 

apinhamento em relação ao grupo com oclusão normal e as demais distâncias 

avaliadas apresentaram valores estatisticamente menores para o grupo com 

maloclusão de Classe II, confirmando que jovens com maloclusão de Classe II 

apresentam uma tendência para deficiência transversal posterior em relação a 

jovens com oclusão normal.  

O primeiro estudo longitudinal que avaliou de forma tridimensional o 

crescimento facial esquelético foi realizado por EDWARDS25 et al, em 2007. Os 

autores se propuseram a avaliar o crescimento facial fugindo do paradigma criado 

anteriormente que sugeria que o crescimento facial esquelético transversal é 

concluído antes do crescimento anteroposterior e que o crescimento anteroposterior 

é concluído antes do crescimento vertical. Vinte e quatro indivíduos (11 do sexo 

masculino, 13 do sexo feminino), de ascendência européia, foram identificados a 

partir do Estudo de Crescimento Facial Iowa que é considerado um estudo puro, pois 

todos os indivíduos foram acompanhados ao longo da sua duração. Os registros 

foram obtidos semestralmente da idade de 3 a 12 anos, anualmente ao longo da 

adolescência e uma vez durante a fase adulta, aos 25 anos. Todos os pacientes 

possuíam relação molar de Classe I, sem desarmonia facial ou esquelética. As 

dimensões transversais, ânteroposteriores e verticais da face foram medidas 

longitudinalmente até a idade adulta, separados por sexo. A correção da 

magnificação das telerradiografias posteroanteriores foi feita em cada ponto 

cefalométrico, para cada paciente. Os autores verificaram por meio de curvas de 

crescimento que para ambos os sexos existe sobreposição das curvas em qualquer 

idade, para as medidas no sentido transversal, ânteroposterior e para a dimensão 

vertical. Os achados sobre as variáveis transversais mostraram que a medida 

interjugal (JR-JL), que determina a largura da maxila, atingiu seu tamanho adulto aos 

14 anos de idade e que a medida interantegonial (AG-GA), na mandíbula, teve seu 

crescimento até os 16 anos e embora algumas medidas transversais como a largura 

craniana e largura interjugal tenham atingido o tamanho adulto antes das medidas 
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ânteroposteriores ou verticais, há indícios de crescimento contínuo para outros 

parâmetros transversais como a largura interzigomática e a intergoniana.  

 

 

2.2 Aparelho Regulador de Função – Frankel-2  

 

 FRANKEL30 , em 1966, desenvolveu o aparelho Regulador de Função 

baseado na teoria da matriz funcional concebida pelo Dr. Melvin Moss, que defende 

que a origem do desenvolvimento de todos os elementos esqueléticos cranianos e 

de suas alterações de forma, tamanho e posição, assim como sua manutenção são 

sempre secundárias sendo as matrizes funcionais os agentes dessas atividades. 

FRANKEL30 afirmou que o aparelho RF-2 está indicado tanto para a maloclusão de 

Classe I com sobremordida profunda e padrão de crescimento horizontal, como para 

a Classe II, divisão 1, com retrognatismo mandibular e sobremordida profunda. 

Revelou ainda que o principal objetivo deste aparelho é corrigir primeiramente as 

alterações funcionais, que por meio dos escudos vestibulares promovem uma 

expansão e remodelação dentoalveolar devido a eliminação da pressão dos tecidos 

moles adjacentes e à aplicação de uma tensão periostal sobre o tecido ósseo. Isso 

leva a um aumento transversal dos arcos e permite que os dentes permanentes 

erupcionem em um sentido mais vestibular. Somado a isto, afirmou que para a 

correção da maloclusão de Classe II, o aparelho RF-2 promove um crescimento 

mandibular para anterior, extrusão dos molares inferiores associado ao aumento da 

altura facial ântero-inferior e ainda, que o aumento transversal nos arcos dentários 

levaria a uma melhora no apinhamento de incisivos31.  A extensão para apical de 

seus escudos vestibulares, que geram uma tensão nas fibras musculares e 

periósteo, estimula a aposição óssea na região, associado à correção 

anteroposterior, ocorre uma expansão do arco dentário superior e inferior30,31. Isso 

possibilita a alteração do desenvolvimento dentoalveolar e contribui para a correção 

da atresia dos arcos dentários18,24,57.  

 FREELAND32, em1979, realizou um estudo com o objetivo de examinar 

quaisquer mudanças na atividade muscular, além do que poderia estar atribuído ao 

crescimento e desenvolvimento normal das estruturas. Para isso, lançou três 

questionamentos: 1. Se existiam diferenças na atividade muscular em função do tipo 

esquelético, antes do tratamento; 2. Se os padrões de atividade muscular em 
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indivíduos Classe II e Classe III eram alterados por meio da terapia com os 

aparelhos reguladores de função de Frankel e; 3. Se o grau de alteração da 

atividade muscular durante a terapia com o aparelho Frankel estaria relacionada ao 

grau de mudanças esqueléticas e dentárias observadas nos indivíduos tratados. Por 

meio de eletromiografia, avaliou alterações na atividade muscular no decorrer do 

tratamento com o RF, realizou telerradiografias em norma lateral e modelos de 

estudos para verificar alterações dentoalveolares e alterações maxilomandibulares 

transversais, respectivamente. 18 indivíduos com maloclusão de Classe II e Classe 

III e idade média de 9 aos e 1 mês compuseram a amostra, onde foram divididos em 

dois outros grupos, tratados com RF-II e RF-III, conforme a maloclusão. O grupo 

controle foi composto por 12 indivíduos, com idade média de 9 anos e 7 meses, 

agrupados de acordo com o sexo, idade e tipo de maloclusão. Ao final de um 

período de 12 meses, o autor observou que nos pacientes com maloclusão de 

Classe II as alterações das atividades dos quatro grupos musculares estudados, 

incluindo músculos da mímica e da mastigação, foram mais evidentes, quando 

comparados ao grupo controle. Concluiu, ainda, que o grupo tratado com 

maloclusão de Classe II também obteve as maiores mudanças nas relações 

esqueléticas e dentárias. 

 McNAMARA JR50, em 1985, acompanhou por 24 meses as alterações no 

crescimento craniofacial promovidas pelo RF-2 em pacientes com maloclusão de 

Classe II comparados a um grupo não tratado, com o mesmo tipo de maloclusão. O 

grupo tratado foi dividido por idade. Um subgrupo de 51 pacientes, com idade média 

inicial de 8 anos e 8 meses foi tratado por 23 meses. Outro subgrupo, composto por 

49 pacientes, iniciou seu tratamento com idade média de 11 anos e 6 meses por 25 

meses. Foram realizadas telerradiografias em norma lateral em duas fases sendo 

que a média do intervalo entre as radiografias foi de 26 meses para o subgrupo mais 

jovem, com idade inicial de 8 anos, e de 22 meses para o subgrupo com idade 

média de 11 anos. Comparados a um grupo controle, também Classe II, notou-se 

que o aumento no comprimento mandibular foi o principal efeito esquelético 

alcançado (4 mm em relação ao grupo controle), dentre outros efeitos como extrusão 

dos incisivos superiores (2mm), ligeira inclinação para vestibular dos incisivos 

inferiores e auxiliou na erupção mais vertical dos molares inferiores. Houve pouco ou 

nenhum efeito sobre as estruturas maxilares.  
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No estudo de HAMILTON; SINCLAIR; HAMILTON40 (1987) os autores 

compararam um grupo de 25 pacientes, faixa etária de 9 anos e 9 meses, com 

maloclusão de Classe II com um grupo de oclusão normal. O grupo que possuía 

maloclusão de Classe II foi tratado por um período de 2 anos com o RF-2. Ambos os 

grupos foram avaliados por meio de modelos de estudo, telerradiografias em norma 

lateral e tomografias obtidas ao início e final de tratamento.  Ficou comprovado que 

as distâncias intercaninos e intermolares tiveram um aumento estatisticamente 

significante durante o tratamento com o RF-2, chegando a 1,7mm de expansão na 

distância intermolares do grupo tratado. Os resultados mostraram também que a 

terapia com o RF-2 proporcionou um pequeno aumento no ângulo do plano 

mandibular. 

KERR; TENHAVE; MCNAMARA44, em 1989, comparam os efeitos 

promovidos pelos aparelhos reguladores de função de Frankel RF-2 e RF-3. Para a 

realização deste estudo foram feitas radiografias laterais dos indivíduos antes e após 

o tratamento ortopédico com o objetivo de comparar os efeitos de cada aparelho. 

Pacientes portadores de maloclusão de Classe II, divisão I e Classe III foram 

tratados com os aparelhos RF-2 e RF-3, respectivamente. A amostra de pacientes 

Classe II foi composta por 99 pacientes, sendo 43 meninos e 56 meninas com idade 

média inicial de 10.2 anos. A média de intervalo de tempo entre as radiografias oi de 

1,9 anos. A amostra do grupo tratado com o RF-3 foi composta por 30 indivíduos, 10 

meninos e 20 meninas, com idade inicial média de 10,5 anos e o intervalo médio 

entre os filmes foi ligeiramente maior no grupo RF-3 do que no grupo RF-2, com um 

intervalo médio de 2,5 anos entre os filmes. Um outro grupo de 61 indivíduos não 

tratados foi selecionado para comparação. Os autores verificaram que o principal 

efeito esquelético de ambos os aparelhos se deu na mandíbula. No grupo RF-2 

houve um aumento anual significantemente maior no comprimento total e na altura 

do ramo, já no grupo RF-3 as mudanças ocorreram para baixo e para trás facilitado 

por uma abertura no ângulo da base do crânio. Um aumento anual na altura facial 

inferior, em comparação com o grupo controle, foi observada em ambos os grupos 

de RF sendo acompanhada de uma redução no overbite, favorecida pela inclinação 

dos incisivos, em ambos os grupos. E, apesar de não ter sido observado nenhum 

efeito significativo dos aparelhos sobre as estruturas esqueléticas da maxila, os 

autores concluíram que o tratamento com os aparelhos reguladores de função RF-2 
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e RF-3 são eficazes, pelo menos a curto prazo, para alcançar a harmonia no 

desenvolvimento esquelético da maxila e da mandíbula. 

FRANCO27, em 2000, avaliou por meio de ressonância magnética a forma e a 

posição dos discos da articulação têmporo-mandibular (ATM) em 28 pacientes 

(Classe II, divisão 1) que usaram por 18 meses o RF-2 comparados a um grupo 

controle, também composto por 28 pacientes com a mesma maloclusão. O grupo 

tratado foi comparado ainda com um grupo de 30 pacientes com oclusão normal, 

com idades de 10, 9, 10,3 e 10,2 anos, respectivamente. O autor concluiu que os 

pacientes do grupo tratado apresentaram melhora na forma do disco articular em 

decorrência do uso do aparelho regulador de Frankel-2. Em 2004, dando 

continuidade às suas pesquisas com o aparelho de Frankel-2, FRANCO28 realizou 

um estudo com o objetivo de avaliar se houve diferenças dento-esqueléticas, no tipo 

facial e nas posições dos côndilos de pacientes com maloclusão Classe II, divisão 1 

tratados com este aparelho e pacientes com oclusão normal, em fase de 

crescimento. Foram de 18 meses de tratamento com o aparelho regulador de função 

RF-2. A amostra foi avaliada por meio de 166 telerradiografias em norma lateral e 

332 exames de ressonância magnética das ATMs, obtidas de 83 pacientes que 

foram divididos em três grupos: oclusão normal, grupo tratado e grupo controle. Os 

resultados encontrados foram submetidos à análise de variância, aos testes de 

Tukey (5%) e de Wilcoxon em 1,7% e mostraram que cefalometricamente ocorreu 

restrição significativa no deslocamento anterior da maxila no grupo tratado (p= 

0,0001), aumento no comprimento efetivo da mandíbula (p= 0,0001), assim como o 

seu posicionamento mais anterior em relação à base do crânio. Com relação ao 

componente dento-alveolar, no grupo tratado, houve lingualização e retrusão dos 

incisivos superiores (p = 0,0016) e correção da sobremordida e sobressaliência 

quando comparado aos grupos controle e oclusão normal. A ressonância mostrou 

que houve alteração da posição dos côndilos nos pacientes Classe II, divisão 1, 

tratados com RF-2, que estavam posicionados anteriormente em relação à fossa 

mandibular e após 18 meses de tratamento apresentou deslocamento posterior 

estatisticamente significante dos côndilos no interior da fossa mandibular, deixando-

os mais concentricamente posicionados, fato que não ocorreu nos pacientes com 

maloclusão de Classe II, não tratados. A pesquisa mostrou que o RF-2 corrigiu a 

maloclusão de Classe II com significativo crescimento da mandíbula, melhorando a 

relação de maxila e mandíbula, sem alterar o tipo facial do paciente.  
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ALMEIDA; HENRIQUES; ALMEIDA3, em 2001, avaliaram os efeitos do RF-2 

no complexo dento-alveolar em pacientes com maloclusão de Classe II, divisão 1. 

Para isso, selecionaram 88 telerradiografias em norma lateral de 44 jovens 

brasileiros de ambos os sexos, representando início e final de tratamento, 

respectivamente,. O Grupo Controle foi constituído de 22 indivíduos, com idade 

média inicial de 8 anos e 7 meses, acompanhados por um período de médio de 1 

ano e 1 mês. O Grupo Tratado com o aparelho RF-2 foi composto por 22 jovens com 

idade média inicial de 9 anos, acompanhados por um período médio de 1 ano e 5 

meses. Após realizada a cefalometria e a análise estatística dos resultados os 

autores observaram que o aparelho Frankel não promoveu a restrição do 

crescimento anterior da maxila, propiciou um aumento significante no comprimento 

do corpo da mandíbula e melhorou a relação maxilomandibular. Concluíram, ainda 

que os incisivos superiores e inferiores foram inclinados para lingual e para 

vestibular, respectivamente, e que os molares inferiores extruíram duas vezes mais 

no Grupo Tratado quando comparado ao Grupo Controle.  

CEVIDANES, et al18, em 2003, avaliaram se o aparelho regulador de Frankel-

2 (FR-2) induz rotações no crescimento mandibular em relação ao complexo 

nasomaxilar e à fossa craniana média. Foram realizadas radiografias cefalométricas 

em norma lateral de 84 indivíduos (44 meninas e 40 meninos) ao início (T1) e após 

18 meses de tratamento com o aparelho regulador de função RF-2 (T2). O grupo 

tratado, composto por 28 indivíduos com maloclusão de Classe II, divisão 1, utilizou 

aparelho ortopédico funcional para avanço mandibular (RF-2), já os 28 pacientes do 

grupo controle não receberam tratamento. As crianças com maloclusão Classe II 

foram distribuídas aleatoriamente em 2 subgrupos, tratados e controle, para evitar 

distorções no grupo comparação, composto por 28 indivíduos com oclusão normal, 

com relação molar de Classe I. Em T1, a idade média do grupo tratado foi de 10,3 ± 

0,9 anos, a idade média do grupo controle de Classe II foi de 10,9 ± 0,7 anos, e a 

idade média do grupo com oclusão normal foi de 10,2 ± 0,8 anos.  O período de 

tratamento ortopédico ativo com o RF-2 foi de 18 meses. Antes do tratamento, 89% 

dos pacientes tratados, 82% dos pacientes do grupo controle e 82% dos indivíduos 

com oclusão normal apresentavam características de crianças que crescem mais 

verticalmente. As alterações esqueléticas entre T1 e T2 não foram estatisticamente 

significantes no grupo de oclusão normal e controle, mas todas as alterações, 

embora pequenas, foram estatisticamente significativas para o grupo tratado. Os 
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resultados do estudo demonstraram que o tratamento com os aparelhos FR-2 

promoveu mudanças na posição da maxila e da mandíbula, afetando o alinhamento 

e a dimensão vertical do ramo em relação às fossas cranianas médias e a dimensão 

do complexo nasomaxilar posterior. O estudo mostrou que houve mudança na 

posição da maxila e da mandíbula do grupo que utilizou o RF-2 e que as alterações 

obtidas nas crianças tratadas foram semelhantes, porém maiores do que nas 

crianças com oclusão normal, e diferente das do grupo de Classe II, não tratadas. 

Os autores recomendam que para a realização de estudos que verifiquem alterações 

esqueléticas seja realizada a análise de contrapartida de Enlow para avaliar o 

prognóstico para o tratamento com aparelhos funcionais, como o RF-2.  

JANSON, et al43, em 2003, avaliaram prospectivamente os efeitos do 

aparelho regulador de função (RF) nos componentes dento-esqueléticos durante um 

período de 28 meses de tratamento. Os 18 pacientes selecionados para o grupo 

tratado possuíam maloclusão de Classe II, divisão 1 e tinham ao início do tratamento 

9 anos e 3 meses de idade, em média. Este grupo foi comparado a um grupo 

controle compatível, composto por 23 indivíduos observados pelo mesmo período de 

tempo. Telerradiografias laterais do grupo tratado foram obtidas no início e após 28 

meses de tratamento e as telerradiografias do grupo controle foram obtidas 

anualmente, em série, dos 4 aos 18 anos de idade. Os resultados mostraram que o 

RF produziu aumento estatisticamente significante do corpo mandibular, induziu 

maior verticalização dos molares inferiores, reduziu o overjet e overbite e restringiu o 

desenvolvimento maxilar. Concluiu-se que os efeitos do RF na correção da 

maloclusão de Classe II são principalmente dento-alveolares, com menor 

participação em alterações esqueléticas. 

ARAÚJO, BUSCHANG6, em 2005, realizaram uma revisão sistemática da 

literatura com o objetivo de avaliar os efeitos dos aparelhos ortopédicos funcionais 

sobre a dimensão vertical da maxila e mandíbula. Avaliaram trabalhos de diversos 

autores somente com os aparelhos Frankel, Andresen e Bionator e compararam 

seus resultados com um grupo controle. De uma maneira geral o aparelho Frankel 

obteve maiores valores e apresentou uma expansão na distância intercaninos 

inferiores 3 vezes maior que os demais aparelhos. Esses mesmos autores4 

afirmaram ainda, o RF-2 se mostrou mais eficiente no sentido de promover 

alterações transversais quando comparado aos outros aparelhos funcionais 

analisados, devido a sua flexibilidade e tamanho dos escudos.   Verificaram que a 



Revisão de Literatura  34 

 

presença de escudos vestibulares, a pressão muscular, a tração periostal e o 

reposicionamento lingual são alguns dos fatores que podem influenciar no 

crescimento transversal maxilomandibular. 

CEVIDANES, et al17, em 2005, utilizaram exames de ressonância magnética 

em 3D para estudar as relações entre os componentes craniofaciais durante o surto 

puberal, e a resposta à terapia com o aparelho RF-2 de Frankel. Foram selecionados 

53 indivíduos (28 meninos, 25 meninas), portadores de maloclusão de Classe II, 

Divisão 1; e mais 25 pacientes (9 meninos, 13 meninas) que apresentavam oclusão 

normal, com relações molares e caninos de Classe I, e trespasse horizontal variando 

de 1 a 2,5 mm. Os indivíduos com maloclusão de Classe II foram distribuídos 

aleatoriamente em 2 subgrupos: tratado com aparelho de Fränkel-2 e controle. A 

idade inicial média era de 10,3 ± 0,9 anos para o grupo tratado, 10,9 ± 0,7 anos para 

o grupo controle de Classe II, e 10,2 ± 0,8 anos para o grupo normal. A amostra 

deste estudo prospectivo foi composta por 156 imagens de ressonância magnética 

de alta resolução obtidas dos 78 indivíduos. As ressonâncias foram realizadas 

inicialmente (T1) e 18 ± 1 mês (T2) após o tratamento ou o período de observação. 

Os resultados mostraram diferenças altamente significativas na configuração do 

ramo da mandíbula em relação à fossa craniana média entre o grupo tratado e não 

tratado de Classe II e entre o grupo tratado e o grupo de oclusão normal. As 

mudanças de crescimento no grupo tratado e no grupo controle de Classe II foram 

comparáveis as do grupo de oclusão normal (diferenças não significativas). Os 

padrões de alterações esqueléticas do grupo tratado diferem claramente dos grupos 

de Classe II não tratados e do grupo de oclusão normal, onde as maiores diferenças 

se deram no alinhamento para anterior do ramo mandibular em relação às fossas 

média e posterior do crânio e em um aumentou da dimensão vertical no grupo 

tratado com o RF-2.  

COZZA, et al20, em 2006 realizaram uma busca na literatura para avaliar a 

evidência científica sobre a eficácia dos aparelhos funcionais no aumento do 

crescimento mandibular na maloclusão de Classe II. Para a revisão sistemática um 

levantamento bibliográfico foi realizado por meio da base de dados Medline 

(PubMed) nos períodos de janeiro de 1966 a janeiro de 2005. Os seguintes tipos de 

estudo foram incluídos: estudos clínicos randomizados (RCT) e estudos clínicos 

longitudinais prospectivos e retrospectivos controlados (CCT) com amostras de 

pacientes com maloclusão de Classe II, sem tratamento. Após a seleção dos artigos 
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encontrados, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 22 artigos foram 

selecionados. Desses 22, 7 estudos utilizaram o RF-2 para o tratamento. Em 2/3 das 

amostras foi relatado um aumento significativo no comprimento mandibular 

(diferença maior que 2,0 mm, do grupo tratado em relação ao grupo não tratado), 

como resultado do tratamento ativo com aparelhos funcionais. Esse aumento 

complementar do crescimento da mandíbula pareceu ser significantemente maior se 

o tratamento funcional for realizado no pico da maturação esquelética. Nenhum dos 

4 estudos clínicos randomizados relataram mudanças significativas no comprimento 

mandibular induzido por aparelhos funcionais, embora em 3 dos 4 estudos os 

pacientes terem sido tratados na fase pré-puberal de maturação esquelética. O 

aparelho Herbst apresentou o maior coeficiente de eficiência (0,28 mm/mês), 

seguido do Twin-block (0,23 mm/mês). Nos 7 artigos que utilizaram o RF-2 houve 

um aumento mandibular de 1, 72 mm, em média, durante uma média de 22 meses 

de tratamento. 

 

 

2.3 Alterações transversais promovidas por aparelho s ortopédicos funcionais 

 

Inúmeros estudos3,6,16,18,21,24,27,29,30,34,43,52,53,58,64,68 garantem a eficácia aos 

efeitos imediatos dos aparelhos ortopédicos funcionais, inclusive o RF-2, que 

consistem numa resposta esquelética condilar associada a uma compensação 

dentoalveolar, ambas no intuito de reduzir a sobressaliência e a má relação 

anteroposterior entre as bases ósseas. O grau das alterações conseguidas depende 

diretamente da fase em que o paciente se encontra na curva do surto de 

crescimento puberal30,59. 

McDOUGALL; McNAMARA Jr; DIERKES49, em 1982, estudaram a expansão 

dos arcos dentários em pacientes com maloclusão Classe II em crescimento, 

tratados com aparelhos RF-1 e RF-2. O grupo tratado com esses aparelhos foi 

constituído por 60 pacientes com idade média de 9 anos e 5 meses. O grupo 

controle, não tratado, composto por 47 pacientes com idade inicial de 8 anos e dez 

meses. Os pacientes do grupo experimental utilizaram o aparelho por 18 a 20h/dia 

durante os dois primeiros anos. Nos modelos de gesso, foram mensuradas as 

seguintes distâncias transversais dos arcos dentários: intercaninos, interprimeiros e 

intersegundos pré-molares e interprimeiros molares permanentes. Os autores 
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concluíram que houve um maior aumento da largura dos arcos dentários superior e 

inferior no grupo tratado em relação ao grupo controle; a expansão não ocorreu em 

uma área específica dos arcos, porém foi maior na região de pré-molares e molares; 

e ainda, que em pacientes com maxilas mais atrésicas, a expansão tende a ser 

maior do que em maxilas mais largas.   

OWEN58 (1983), em seus estudos com aparelhos Frankel, investigou as 

mudanças morfológicas que ocorrem na dimensão transversal com o uso dos 

aparelhos RF-2 e RF-3. O objetivo do estudo foi examinar em pacientes Classe I, 

Classe II e Classe III a quantidade de expansão do arco, as mudanças na largura da 

cavidade nasal, largura maxilar e largura mandibular. A amostra consistiu de 50 

pacientes tratados com Frankel durante 21,5 meses, com idade inicial média de 9,6 

anos, sendo 29 do sexo feminino e 21 do masculino, divididos em 21 pacientes com 

má oclusão de Classe I de Angle, 27 com Classe II e 2 pacientes Classe III. Estes 

pacientes foram selecionados para tratamento em função da presença de 

apinhamento, trespasse horizontal e vertical excessivos ou mordida aberta 

excessiva. Foram feitas telerradiografias em norma posteroanterior (PA) e 5 medidas 

cefalométricas foram aferidas em relação às distâncias transversais: cavidade nasal 

(NC-CN), maxilar (JL-JR), mandibular (AG-GA), intercaninos inferiores (B3-3B) e 

intermolares (B6-6B) entre o contato dos dentes superiores/inferiores. Os autores 

apresentaram uma tabela contendo o aumento, por ano, de cada medida: NC-CN: 

5,2mm; JL-JR: 1,04mm; AG-GA: 4,59mm; B3-3B: 2,61mm; B6-6B: 1,0mm.  Os 

resultados mostraram que o aparelho RF potencializa de forma estatisticamente 

significante o aumento transversal do arco, o qual beneficiará o paciente caso os 

resultados sejam estáveis.  

McWADE; MAMANDRAS; HUNTER52 (1987) compararam as alterações 

transversais e o perímetro dos arcos dentários em modelos, pré e pós-tratamento. 

Selecionaram 24 pacientes com maloclusão de Classe II divisão1, com 

retrognatismo mandibular na fase de dentadura mista, tratados exclusivamente com 

RF-2. Foram equiparados com um grupo controle não tratado de 26 pacientes. 

Constataram que, o tratamento com RF-2 durante a transição da dentadura mista 

para a permanente gerou um aumento transversal significante na região de caninos, 

pré-molares e molares. A inclinação dentária foi responsável pelo aumento da 

largura da maxila e que a mandíbula sofreu expansão devido ao movimento de 

corpo. Dentre as alterações conseguidas, o ganho de espaço verificado poderia não 
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ser suficiente para corrigir um apinhamento severo, mas em alguns casos se evitaria 

extrações dentárias. 

GIBBS; HUNT36, em 1992, estudaram os efeitos de diferentes aparelhos 

ortopédicos funcionais sobre a largura dos arcos dentários. Selecionaram pacientes 

com idade média de 11,7 a 12,2 anos, portadores de maloclusão de Classe II, 

divisão 1, e formaram 3 diferentes grupos: 27 pacientes foram tratados com o 

aparelho Andresen; 19 com Bionator e 23 tratados com aparelho Frankel.  Modelos 

de estudo foram avaliados no início, final e 1 ano de pós-tratamento com contenção. 

O estudo comprovou que os três aparelhos produziram expansão maxilar e que essa 

expansão foi maior para a região de molares do que para a região dos caninos. A 

média da distância intermolares superiores foi de 1,2mm, 1,2mm e 1,4mm e a 

distância intercaninos foi de 0,6mm, 0,4mm e 1,1mm rspectivamente para os grupos 

Andresen, Bionator e Frankel. Para a distância intermolares inferiores o aumento foi 

em média 0,3mm, 0,4mm e 0,5mm para os grupos com aparelhos Andresen, 

Bionator e Frankel. Os resultados mostraram que o aparelho Frankel pareceu mais 

eficiente quanto às alterações transversais dos arcos dentários e os pacientes desse 

grupo apresentaram metade da recidiva observada nos outros dois grupos.  

CRUZ, et al21, em 2000, realizaram uma revisão de literatura sobre os efeitos, 

na correção da maloclusão de Classe II, de cinco aparelhos ortopédicos funcionais: 

Ativador, Bionator de Balters,  Regulador de Função de Frankel, o aparelho de 

Herbst e os Guias de Erupção.  No estudo, evidenciaram os mecanismos de ação 

dos aparelhos e apresentaram as vantagens e desvantagens de cada um. 

Verificaram que dentre os aparelhos estudados, o Aparelho Regulador de Função de 

Frankel parece propiciar maior aumento no sentido transversal, enquanto o Ativador 

e o Bionator promoveram alterações dento-esqueléticas semelhantes nos arcos 

dentários e o aparelho de Herbst proporciona maior efeito de correção no sentido 

ântero-posterior.  Concluíram que a terapia funcional é eficaz quando utilizada na 

fase ativa de crescimento do paciente, porém, na maioria dos casos é necessário 

utilizar a terapia ortodôntica fixa após a terapia funcional para alcançar maior eficácia 

no tratamento.  

BRAUN, et al16, em 2004, fizeram uma avaliação de todas as alterações dos 

efeitos promovidos pelos aparelhos ortopédicos funcionais Frankel-2 e Twin Block, 

por meio do vetor de crescimento do complexo dentomaxilar – eixo 'C' (Sela – M).  

Dois grupos de pacientes foram tratados. Um grupo formado por 23 meninas (com 
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idade inicial média de 9,7 anos) e 23 meninos (com idade inicial média de 10,9 anos) 

foi tratado com o aparelho Frankel-2. A duração da terapia com o RF-2 foi de 1,4 

anos, em média. O segundo grupo, tratado com o aparelho Twin Block modificado , 

foi composto por 6 meninas e 10 meninos, com idade média no início do tratamento 

de 12,4 anos, para as meninas e 13,5 anos para os meninos. A duração da terapia 

com o Twin Block foi de 0,9 anos, em média.  Cefalogramas laterais (T1) foram 

obtidos de todos os pacientes no início e no final (T2) de tratamento de cada 

aparelho ortopédico funcional. As medidas cefalométricas descritas do eixo de 

crescimento do complexo dentomaxilar foram registradas nos dois tempos. Os 

autores concluíram que as alterações favoráveis observadas na correção das 

maloclusões de Classe II ocorreram, provavelmente, devido a alterações 

dentoalveolares sustentadas pelo crescimento favorável da mandíbula.  

Com o objetivo de comprovar se os aparelhos ortopédicos funcionais 

realmente são capazes de alterar as dimensões transversais da maxila e da 

mandíbula, ARAÚJO; BUSCHANG6, em 2005, realizaram uma revisão sistemática 

da literatura e compararam os efeitos de 3 tipos de aparelhos: Frankel, Andresen e 

Bionator. Organizaram uma tabela com o resumo dos resultados dos trabalhos 

clínicos anualizados (mm/ano) com esses aparelhos funcionais em comparação com 

amostra controle e analisaram a distância intermolar e intercanino da maxila e da 

mandíbula. Perceberam que, clinicamente os melhores resultados foram obtidos na 

expansão da distância intermolares, principalmente na maxila e que as alterações 

transversais observadas ocorrem simultaneamente às alterações anteroposteriores e 

verticais. Em todos os casos o aparelho regulador de função de Frankel, dentre os 

aparelhos avaliados, foi o que apresentou resultados mais significantes. Entretanto, 

os autores concluíram a revisão salientando não parecer sensato utilizar o aparelho 

ortopédico funcional com a exclusiva função de corrigir uma discrepância 

transversal.  

SANTOS JÚNIOR64, em 2006, estudou as alterações dentoesqueléticas de 

pacientes com maloclusão de Classe II, 1ª divisão, por meio de telerradiografias 

posteroanteriores e modelos de gesso. Dividiu a amostra em dois grupos: Grupo 

tratado, com 28 pacientes (13 do sexo feminino e 15 do sexo masculino) tratados 

com RF-2.; Grupo controle, com 28 pacientes (12 do sexo masculino e 16 do sexo 

feminino) sem nenhum tipo de tratamento. A amostra consistiu de 112 

telerradiografias posteroanteriores e 112 pares de modelos de gesso, representando 
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início (T1) e ao final do tratamento de 1,5 anos, (T2). Os resultados encontrados 

mostraram que houve aumento estatisticamente significante em todas as medidas 

analisadas: distância intermolares superiores e inferiores, profundidade palatina, 

largura maxilar e altura facial ântero-inferior no grupo ratado com o RF-2, porém, no 

grupo controle isso não foi observado. 

 

 

2.4 Estabilidade das alterações transversais promov idas por aparelhos 

ortopédicos funcionais 

 

 É conhecida a citação feita por BISHARA11 em seu artigo, em 1973, onde 

segundo ele “os resultados do tratamento ortodôntico podem ser considerados como 

sucesso, somente quando associados à qualidade da estabilidade propiciada por ele 

mesmo”.   

HIME; OWEN41, em 1990, avaliaram a estabilidade em longo prazo dos 

efeitos da expansão dos arcos, promovida pela utilização do aparelho Frankel.  

Foram selecionados 11 pacientes com dentadura mista, que utilizaram o aparelho 

por 27 meses, e após este período, todos foram tratados com aparelho ortodôntico 

fixo, com exceção do paciente 3, que utilizou somente o aparelho ortopédico, sem 

contenção. Os pacientes 1, 2, 4 e 5 utilizaram contenção removível durante 6 meses, 

em tempo integral, e após 1 ano, somente à noite. Já nos pacientes 6 e 11, foi 

instalada uma contenção fixa 3-3 inferior por 2 anos. A avaliação média pós-

tratamento foi realizada por meio de modelos de gesso inferiores, realizados em 

quatro tempos: T1- início; T2- após remoção do RF-2; T3- pós-tratamento 

ortodôntico fixo e T4- pós-contenção, e compreendeu um período de 4 anos e 4 

meses. Os resultados deste estudo mostraram ser boa a estabilidade total, com 

algumas variações individuais. Porém, como a amostra foi muito pequena, os 

autores sugerem que estudos futuros sejam realizados com uma amostra e período 

pós-contenção maiores, para comparação com os resultados deste estudo.  

Com o objetivo de avaliar o crescimento mandibular antes, durante e após a 

correção ortopédica com o uso de um aparelho funcional seguido de aparelho 

ortodôntico fixo, De VINCENZO24, em 1991, selecionou 47 meninas para o 

tratamento. Para fazer parte do estudo a média do aumento do comprimento 

mandibular durante o tratamento deveria ser maior que o dobro da média de um 
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subgrupo de 20 das 47 pacientes. O crescimento mandibular médio foi de 6 mm por 

ano com a utilização do aparelho funcional. Foram realizados cefalogramas em 

todas as fases do tratamento, incluindo 5 cefalogramas realizados entre tratamento 

ortodôntico fixo e no período de contenção. Os resultados mostraram que no início 

do tratamento fixo, após a remoção do aparelho, a média de crescimento mandibular 

reduziu drasticamente quando comparados aos 47 pacientes do grupo controle, 

entretanto, o crescimento mandibular esteve presente após 2 anos de tratamento e 

apesar de diminuir após 3 anos do tratamento, continuou estatisticamente 

significante. Somente após o 4º ano de acompanhamento pós-tratamento é que não 

se verificou diferença estatisticamente significante entre os grupos. A resposta ao 

crescimento mandibular variou muito individualmente.  

 PERILLO; JOHNSTON JR; FERRO60, em 1996, avaliaram as mudanças que 

o uso do RF-2 proporcionou a pacientes portadores de maloclusão Classe II, divisão 

1, associada a retrognatismo mandibular, causado por um corpo mandibular curto. 

Verificaram a estabilidade dessas mudanças num período de 5 anos pós-tratamento. 

O grupo experimental da amostra foi composto por 14 pacientes, com idade média 

inicial de 8 anos e 6 meses,  com maloclusão Classe II, divisão 1, tratados com o 

aparelho Frankel-2, sendo 8 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. O grupo 

controle foi composto por 14 pacientes não tratados, sendo 7 meninos e 7 meninas, 

com idade média de 6 e 16 anos, portadores do mesmo tipo de maloclusão. O 

período de tratamento foi de 1 ano e o tempo de pós-tratamento foi de 5 anos. As 

amostras foram avaliadas por meio de telerradiografias em norma lateral, feitas em 3 

tempos: início de tratamento, final de tratamento e 5 anos pós-tratamento. Os 

autores verificaram que o tratamento com o RF-2 proporcionou uma diminuição 

estatisticamente significante no ângulo ANB e um aumento no comprimento 

mandibular (Ar-Gn) e no corpo mandibular (Go-Pg). Na maxila nenhum efeito foi 

notado. Durante o período de avaliação pós-tratamento os autores verificaram que 

não houve recidiva no avanço mandibular. Portanto, concluíram que o tratamento 

ortodôntico com o RF-2, em conjunção com um período de tratamento ortodôntico 

fixo ou removível após a terapia funcional, pode produzir um aumento 

estatisticamente significante do comprimento mandibular.  

TANAKA68, em 2008, avaliou a estabilidade das alterações promovidas pelo 

aparelho RF-2. Sua amostra foi composta a partir de um estudo prévio em que 28 

pacientes foram tratados com o RF-2, por um período de 18 meses. Após um 
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período médio de 7,16 anos pós-tratamento, estes pacientes foram reavaliados. Dos 

28 pacientes da amostra inicial, 18 compuseram a amostra para este estudo por não 

terem sido tratados com aparelho ortodôntico fixo posteriormente. Foram realizados 

modelos de estudo, totalizando 54 pares de modelos de gesso, provenientes destes 

18 pacientes, sendo 10 do sexo masculino e 08 do sexo feminino, que inicialmente 

apresentavam maloclusão de Classe II, divisão I. Os modelos de gesso dos 

pacientes selecionados foram avaliados em três tempos: início de tratamento (T1), 

no final do tratamento com o RF-2 (T2) e após 7,16 anos, em média, pós-tratamento 

(T3). A partir dos modelos superior e inferior foram demarcados diversos pontos de 

referência para mensuração das dimensões transversais da dentadura permanente. 

Ao final do estudo concluiu-se que as modificações transversais, tanto no arco 

superior quanto no inferior, aumentaram de forma estatisticamente significante 

durante o período de utilização do aparelho, entretanto, no período pós-tratamento 

houve recidiva parcial das medidas no arco superior e total no inferior e ainda, que o 

comprimento dos arcos dentários superior e inferior diminuiu de forma 

estatisticamente significante nos três períodos avaliados. Houve estabilidade do IPT 

no período pós-tratamento, concluindo-se que o RF-2 é eficaz na correção da 

maloclusão de Classe II, divisão 1, no decorrer do tempo.  

FREEMAN, et al33, em 2009, realizaram um estudo para avaliar a eficácia a 

longo prazo dos efeitos promovidos pelo aparelho regulador de Frankel-2.  O grupo 

tratado consistiu de 30 indivíduos com maloclusão de Classe II, divisão 1 completa, 

com idade média de 8,1 anos, e o grupo controle foi composto por 20 indivíduos com 

maloclusão de Classe II não tratada. O protocolo de tratamento foi o seguinte: uso 

em tempo integral, com aumento gradual no tempo de uso, por  r 2 a 2,5 anos; fase 

de contenção inicial de 1,5 a 2 anos durante o qual o FR-2 foi utilizado na parte da 

tarde e à noite; e uma segunda fase de contenção de 1,5 anos, com o FR-2 usado 

somente à noite.Foram realizadas telerradiografias laterais no início do tratamento 

(T1) e 9,9 anos mais tarde (T2). O período de observação das alterações 

compreendeu cerca de 10 anos, incluindo a fase ativa do aparelho, fase de 

contenção e pelo menos 3 anos pós-contenção. A fase de maturação esquelética foi 

avaliada por meio da maturação das vértebras cervicais. Os indivíduos de ambos os 

grupos se encontravam em uma fase pré-púbere de desenvolvimento esquelético 

em T1 e em fase pós-púbere do desenvolvimento esquelético em T2. As 

telerradiografias em norma lateral de cada paciente em T1 e T2 foram digitalizadas, 
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sendo corrigido o fator de magnificação em 8%. Os sujeitos tratados foram 

acompanhados por 6 anos, em média, após a fase ativa da terapia com o RF-2 e 

durante pelo menos 3 anos após o final dos períodos de contenção, resultando em 

uma média de 9 anos e 11 meses de observação. Os resultados mostraram que o 

crescimento anterior da maxila no grupo tratado foi menor que no grupo Classe II 

não tratado e que houve uma variação estatisticamente significante no comprimento 

mandibular do grupo tratado com o RF-2, sendo 3mm maior que no grupo não 

tratado. Assim os autores concluíram que o RF-2 teve seus maiores efeitos a longo 

prazo nas medidas anteroposteriores (intermaxilares), além de ter promovido 

melhorias significativas de 4,5mm, em média no overjet, pela lingualização dos 

incisivos superiores e protrusão dos incisivos inferiores e 4mm na correção da 

relação molar. Estas alterações oclusais permaneceram estáveis sustentadas 

principalmente pelo aumento no comprimento mandibular, corrigindo a maloclusão 

de Classe II.   

 

 

2.5 Telerradiografias posteroanteriores   

 

O primeiro registro de um estudo utilizando as telerradiografias 

posteroanteriores para avaliar a anatomia craniofacial foi realizado por DAVIS23, em 

1918 (apud MULICK56, 1965) com o objetivo de verificar a assimetria das cavidades 

paranasais.  

A partir disso, vários estudos foram realizados e verificou-se que a 

telerradiografia posteroanterior (PA) fornece imagens necessárias às avaliações 

transversais e verticais7,38. Contudo, a superposição de estruturas presentes no 

terço inferior da face restringe sua aplicação, pois há uma dificuldade para a 

demarcação de pontos, principalmente nos primeiros molares permanentes e pré-

molares. A razão desta dificuldade é a superposição das vértebras cervicais e a 

presença dos demais dentes do mesmo grupo alinhados no sentido 

posteroanterior38.  

Esse tipo de telerradiografia analisa as relações das medidas entre maxila e 

mandíbula. A análise de Ricketts para a telerradiografia posteroanterior é bastante 

utilizada, talvez por ter fornecido valores normativos para diferentes idades.  Ricketts 

estabeleceu uma medida padrão com o objetivo de simular o plano de Frankfurt, 
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para o canto do olho, traçando uma linha do canto externo dos olhos, 1,5mm acima 

das olivas.  Em 1969, RICKETTS63 escreveu sobre a evolução da cefalometria 

computadorizada ressaltando que não há substituto para a experiência prática, 

porém o computador pode se estender à experiência do clínico e servir como um 

guia e, mais tarde, em 1981, o mesmo autor62 expôs sua análise sobre a evolução 

da radiografia cefalométrica após cinqüenta anos desenvolvendo trabalhos em 

cefalometria. Segundo o autor, para uma aplicação clínica, a informação inicial mais 

importante está relacionada com a posição do paciente, que se relaciona com a 

linha básio-násio e ao plano horizontal de Frankfurt, baseados na localização do 

pório anatômico bem como do ouvido.  

O erro de magnificação, ou de projeção, é um problema inerente em 

cefalometria pela natureza como os Raios-x saem da fonte, em linha reta e 

divergindo a partir de uma pequena área. Quanto mais perto o objeto ficar da fonte e 

quanto mais longe ficar do filme, maior será o aumento da projeção. Portanto, para 

se diminuir a distorção por aumento de projeção deve-se aumentar a distância filme-

objeto23.  

MAJOR, et al47, em 1994, verificaram a quantidade de erros intraexaminador 

e interexaminador na marcação de 52 pontos cefalométricos mais utilizados nas 

telerradiografias posteroanteriores. Uma amostra de 33 crânios secos, com dentição 

intacta e sem assimetrias, foi radiografada de forma padronizada. A distância foco-

filme foi de 160cm e a distância das olivas ao filme foi de 17,5cm. A amostra de 25 

telerradiografias frontais de pacientes adultos foi baseada na ausência de assimetria 

dental ou esquelética. Os resultados mostraram que: os erros cometidos pelo 

interexaminador na identificação dos pontos foram mais significantes que os erros 

cometidos pelo intraexaminador. Os erros identificados foram diferentes para as 

duas amostras, a amostra de crânios comparada com a de pacientes.  

GHAFARI; CATER; SHOFER35, em 1995, realizaram um estudo em 

telerradiografias posteroanteriores com o objetivo de avaliar o efeito da distância do 

filme radiográfico até o ponto poriônico e a angulação da cabeça do paciente. 

Selecionaram 17 crânios, de um total de 45, com base em critérios rigorosos que 

incluíam a reprodução estável da relação cêntrica. Cada crânio foi radiografado a 

distâncias de 11, 12, 13 e 14cm do ponto poriônico ao filme. Para as distâncias de 

11 e 14cm, foram feitas radiografias adicionais com variação da angulação da 

cabeça de +5º e -5º em relação do Plano de Frankfurt. Os pontos cefalométricos 
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utilizados como referência foram: J, AG, Go, Mb e IR. Os resultados mostraram que 

não houve diferença clínica significante entre as mensurações nas as diferentes 

distâncias (filme-poriônico) avaliadas e ainda que a variação de angulação (plano de 

Frankfurt -5º a +5º) nas medidas transversais não causou nenhuma alteração. Com 

estes resultados, os autores sugerem que: a distância de 13cm entre o filme 

radiográfico e o ponto poriônico pode ser adotada como medida padrão em 

telerradiografias posteroanteriores; os pontos comumente usados para verificar 

essas medidas (J e AG) parecem apropriados, porém sua efetividade no diagnóstico 

ortodôntico e planejamento do tratamento deve sofrer maiores investigações.  

HSIAO, CHANG e LUI42, em 1997, apresentaram um método de correção da 

magnificação para cefalometria de telerradiografias posteroanteriores. Seus estudos 

salientaram a importância das PAs para o correto diagnóstico e para quantificar 

problemas estruturais bilaterais craniofaciais. Sendo a magnificação um problema 

presente neste tipo de exame, os autores criaram uma fórmula para corrigir os erros. 

Usando um princípio geométrico similar a um triângulo, a largura craniofacial em 

uma PA pode ser deduzida pela seguinte expressão:  

 

 

DE = FG x {(AB± X)} /AC  

A:  fonte de Raio-x; AB:  distância entre a fonte de Raio-x e o eixo transporiônico; AC:  distância da 
fonte de Raio-x e o filme radiográfico (foco-filme); DE: medida entre os pontos cefalométricos 
selecionados; FG: medida linear entre os pontos cefalométricos marcados no filme radiográfico; X: 
distância correta do eixo transporiônico medida em cefalometria lateral.  
 

 

Para a aplicação da fórmula, 20 crânios secos, com mandíbula, foram 

selecionados. Pequenos marcadores foram colocados nos locais dos pontos 

cefalométricos e as posições dos crânios no cefalostato foram cuidadosamente 

checadas. Sete pontos cefalomtéricos foram escolhidos: 1. Euryon (distância 

máxima do crânio); 2. Base anterior do crânio; 3. Frontomalar temporal; 4. Zygion; 5. 

Mastóideo; 6. Maxilar; 7. Gônio. A comparação entre as medidas das 

telerradiografias frontais corrigidas pelo método com as medidas feitas diretamente 

nos crânios mostrou que a diferença foi estatisticamente insignificante, 

comprovando a eficácia da fórmula desenvolvida. Segundo os autores, esse é um 
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método simples para a correção de magnificação e facilita o uso clínico de 

telerradiografias PA. 

KIRJAVAINEN; KIRJAVAINEN45, em 2003, utilizaram esse método de 

correção do fator de magnificação em seu estudo.  Avaliaram os efeitos de um 

aparelho ortopédico de tração cervical em 40 crianças com idade média de 9,1 

anos, portadoras de maloclusão de Classe II, divisão 1. As telerradiografias 

posteroanteriores e os modelos de gesso foram realizados antes e após o 

tratamento. Nas teles frontais, a distância entre as ogivas e o filme foi fixada em 20 

centímetros e a distância foco-filme foi de 170 cm. Para estimar a correção do fator 

de magnificação para cada um dos pontos utilizados, foram implantados botões de 

metal de 1,5 milímetros de diâmetro em um crânio adulto seco. A correção do fator 

de magnificação foi realizada para cada ponto cefalométrico marcado. Utilizando a 

fórmula proposta por HSIAO, CHANG e LUI16 os fatores de correção foram: ZL-ZR: 

0,927; NC-CN: 0,93; JR-JL: 0,919; A6-6A: 0,919; B6-6B: 0,919; AG-GA: 0,898. Para 

as medidas do grupo controle não foi utilizado nenhum fator de correção, por isso a 

comparação dos valores entre os grupos foi considerada limitada. Para tornar capaz 

de comparar os valores encontrados com os valores do grupo controle, usaram o 

mesmo fator de correção para ambos os pacientes. Isso pode ter causado alguns 

erros entre as comparações.  

Os erros casuais na localização dos pontos cefalométricos e a falta de 

padronização das telerradiografias PA têm dificultado o uso rotineiro destas 

radiografias nas pesquisas que analisam os resultados obtidos com a correção das 

discrepâncias transversais dos maxilares48.  

Na tentativa de determinar a quantidade e a direção de variação na marcação 

de pontos cefalométricos em telerradiografias posteroanteriores, EL-MANGOURY; 

SHAHEEN; MOSTAFA26, em 1987, publicaram um estudo utilizando um pacote de 

computação gráfica interativa chamado EA-PAX (Análise do Erro em radiografias 

Posteroanteriores em raio-X). Uma amostra de 40 telerradiografias 

posteroanteriores padronizadas de 40 sujeitos com idades entre 18 e 25 anos foi 

selecionada. Para cada filme, 13 pontos cefalométricos foram marcados por um 

mesmo ortodontista. O registro foi realizado por meio do EA-PAX. Um mês após, os 

pontos foram remarcados pelo mesmo ortodontista. Para comparar a diferença entre 

os pontos marcados foram traçadas duas retas, uma horizontal e outra vertical, e o 

menor ângulo formado pela intersecção dos planos na primeira e segunda 
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marcação foi registrado. Os autores verificaram que os pontos esqueléticos 

parecem ser mais confiáveis do que os pontos dentários. Os menos confiáveis 

foram os pontos dos primeiros molares inferiores e os pontos dos caninos 

superiores. E, ainda, que a sutura fronto-zigomática é o ponto esquelético mais 

confiável e os caninos inferiores os pontos dentários mais confiáveis.  

Outro estudo dedicado a avaliar os erros na marcação dos pontos 

cefalométricos em PAs foi o de ATHANASIOU; MIETHKE,VAN DER MEIJ8, em 

1999. Os autores selecionaram criteriosamente 30 telerradiografias 

posteroanteriores, padronizadas com o mesmo cefalostato, de excelente qualidade, 

realizadas pela técnica de posição natural da cabeça de pacientes que não 

receberam tratamento ortodôntico, sem anomalias craniofaciais graves. Cinco alunos 

de pós-graduação em Ortodontia foram selecionados a partir de um pré-teste para 

avaliar sua homogeneidade intelectual. Na primeira parte deste estudo os 

examinadores tiveram que identificar 34 pontos cefalométricos em todas as PAs, os 

pontos foram marcados diretamente em cada PAC com uma agulha fina para 

sobreposição idêntica de todos os traçados. Os pontos de foram marcados em papel 

vegetal fixado com fita adesiva. Todos os pontos foram marcados com um lápis HB 

0,5 mm no mesmo ambiente sem limite de tempo determinado. Na segunda parte do 

estudo, os cinco examinadores tiveram que identificar e numerar os mesmos 34 

pontos, de forma randomizada, por 5 vezes, com intervalo de tempo de 24h entre 

cada marcação. Um sistema de coordenadas fixas (horizontais e verticais) foi feito 

sobre cada telerradiografia após a identificação dos pontos, todas as PAs foram 

digitalizadas por um mesmo operador para minimizar o número de variáveis. Para 

avaliar o erro de digitação os traçados foram digitalizados por um autor, 10 vezes, 

com intervalos de 2 horas, em dias diferentes, e sob diferentes circunstâncias.  A 

partir disso, uma média aritmética foi calculada. Os autores concluíram que os seis 

pontos cefalométricos mais precisos são mastóide, látero-orbital e antegônio direito e 

esquerdo, e os seis pontos menos precisos foram o coronóide, condilar e forame 

mandibular dos lados direito e esquerdo. Uma diferença significativa na precisão de 

identificação dos pontos entre os cinco examinadores foi registrada apenas em 7 

dos 34 pontos cefalométricos. As principais conclusões deste estudo foram que o 

erro de digitação é insignificante em comparação com os erros na identificação dos 

pontos cefalométricos, que cada ponto tem seu próprio padrão característico de 
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variância, que é muito semelhante em ambos os lados, mostrando que houve 

diferença significativa na precisão de marcação entre os pontos.  

GIL; MEDICI FILHO37 , em 1997, avaliaram os erros e acertos na marcação 

dos pontos utilizados na análise cefalométrica frontal de Ricketts. Para isso, 36 

alunos da fase final da Especialização de Ortodontia foram selecionados para 

marcar, por três vezes, 22 pontos: A3, 3A, B3, 3B, 6A, A6, B6, 6B, AG, GA, JL, JR, 

ME, NC, CN, ZL, ZR, AZ, ZA, ANS, A1 e B1. Os autores concluíram que: pontos que 

apresentaram os maiores números de acerto (mais confiáveis): ME, AG, B3, A1 E 

3B.; pontos de média confiabilidade: A3, 3A, GA, B6, JL, NC, ZA, AZ E A1; e pontos 

de baixa confiabilidade: A6, 6A, 6B, JR, CN, ZL, ZR e ASN. Assim, os autores 

concluíram haver grande diferença na confiabilidade dos pontos cefalométricos 

demarcados nas telerradiografias em norma posteroanterior.   

GRUMMONS; RICKETTS38; em 2004, realizaram um estudo com o objetivo 

de demonstrar os benefícios de uma avaliação da face utilizando as telerradiografias 

posteroanteriores como exame complementar a prática clínica. Os autores relataram 

que as telerradiografias PAs são de fundamental importância na investigação da 

etiologia das assimetrias faciais principalmente pelo fato de que os pacientes 

observam a sua fisionomia por uma perspectiva frontal. Ressaltaram, ainda, que o 

correto desenvolvimento e a proporção transversal dos componentes dentais e 

esqueléticos irão favorecer para a formação de uma face mais simétrica. Segundo 

os autores, as telerradiografias associadas a análise clínica e o estudo de modelos 

indicarão se a intervenção cirúrgica é necessária para correção da harmonia dos 

arcos dentários.  

LEE, et al46 , (2007) utilizaram um crânio seco, com 22 marcadores de metal, 

para gerar uma série de imagens em telerradiografias posteroanteriores, em 

diferentes posições, utilizando um cefalostato totalmente calibrado. Mudando a 

posição da fonte de raio-x eles puderam concluir que o desalinhamento do foco do 

raio-x leva a erros sistemáticos na interpretação da assimetria facial em 

telerradiografias PA. Para desalinhamentos de menos de 20 mm, o efeito é pequeno 

em casos individuais. No entanto, desalinhamento de 10 mm podem apresentar 

falsos resultados estatisticamente significantes de assimetria quando os valores 

médios para os grandes grupos de imagens PA são avaliados.   

Segundo BAPTISTA9 (2007) muitos clínicos não utilizam esse método 

radiográfico rotineiramente. Entretanto, as telerradiografias posteroanteriores têm 
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muitas indicações, dentre elas: a avaliação da necessidade ou não de disjunção 

maxilar; diagnóstico diferencial dos desvios da linha mediana; assimetrias faciais de 

natureza esqueléticas. 

SCATTAREGI; JOSGRILBERT; SIQUEIRA; SANNOMIYA65, em 2009, 

constataram que, apesar das dificuldades, a telerradiografia em norma 

posteroanterior representa uma ferramenta muito importante principalmente para a 

avaliação das atresias da maxila, bem como para a avaliação e acompanhamento 

pós-tratamento de intervenções ortodônticas/ortopédicas como, por exemplo, na 

expansão ou disjunção maxilar.  

Para minimizar as chances de erros na marcação dos pontos é 

recomendada39,47 a utilização de marcadores metálicos, ou ainda, utilizar um 

programa de cefalometria com imagens digitalizadas.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a estabilidade a longo prazo das 

alterações transversais dentárias e esqueléticas promovidas pela utilização do 

aparelho regulador de função Frankel-2, em pacientes portadores de maloclusão de 

Classe II, divisão 1, por meio de telerradiografias posteroanteriores.   
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4  MATERIAL E MÉTODO 
 
 

Esta pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP-UMESP em 30 de novembro de 2009 (Protocolo nº 98640).   

 
 
 
4.1 Material 
 

 
 
4.1.1 Amostra 
 
 
A amostra foi composta por 81 telerradiografias posteroanteriores, 

provenientes de 33 pacientes, obtidas a partir do arquivo do Programa de Pós-

graduação em Odontologia, área de concentração Ortodontia da Universidade 

Metodista de São Paulo. Estes pacientes foram selecionados segundo os seguintes 

critérios (FRANCO27, 2000): 

 

- Pacientes com maloclusão de Classe II completa, divisão 1 de Angle, associada a 

uma retrusão mandibular clínica; 

- A maloclusão não poderia apresentar subdivisão; 

- Os pacientes não poderiam apresentar história de tratamento ortodôntico prévio; 

- A discrepância ósseo-dentária presente (positiva ou negativa) não poderia 

comprometer o avanço mandibular inicial de 2 a 3mm; 

- Ausência de mordida cruzada posterior após avanço mandibular; 

- Presença de incisivos e primeiros molares permanentes completamente irrompidos 

(superiores e inferiores); 

- Não poderiam apresentar agenesias e perdas prematuras de elementos dentários 

decíduos e permanentes. 

 
Estes pacientes foram divididos nos seguintes grupos: 

 
Grupo Tratado: composto por 18 pacientes, sendo 8 do sexo feminino e 10 do 

sexo masculino, com idade inicial média de 10,9 anos. Estes pacientes possuíam 

maloclusão de Classe II, divisão 1 e foram tratados por meio do RF-2 por 18 meses. 
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Três pacientes do grupo tratado foram descartados após erros na padronização das 

radiografias terem sido verificados, restando 15 pacientes para este grupo. 

Grupo controle: composto por 18 pacientes, sendo 11 do sexo feminino e 7 do 

sexo masculino, com idade inicial média de 10,3 anos. Estes pacientes possuíam 

maloclusão de Classe II, divisão 1 e foram acompanhados, sem tratamento, por um 

período de 18 meses.  

 

Decorridos 7,11 anos, os pacientes do grupo tratado retornaram à UMESP 

para nova avaliação4, quando foram realizados telerradiografia em norma lateral, 

telerradiografia posteroanterior, panorâmica e modelos. O único critério de inclusão 

utilizado foi a não realização de qualquer tratamento ortodôntico ou ortopédico no 

período pós-tratamento. Vale ressaltar que os pacientes do grupo controle não 

participaram desta nova avaliação, já que haviam sido tratados no período pós-

acompanhamento.  

Desta forma, foram avaliadas no presente estudo as telerradiografias 

posteroanteriores do grupo tratado nas fases inicial (T1), final (T2) e pós-tratamento 

(T3), e no grupo controle nas fases T1 e T2. A idade média dos pacientes nestas 

fases consta na tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1: Idade cronológica média durante as três  fases de acompanhamento  

 

Idade Média (em anos) 

 Grupo Tratado Grupo Controle 

T1 10,90 10,30 

T2 12,62 12,28 

T3 19,56 _________ 
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4.2. Método 

 

4.2.1 Tratamento Ortopédico Funcional 

 

 Os pacientes do grupo tratado foram submetidos ao tratamento com o 

aparelho regulador de função de Frankel RF-2. Este aparelho ortopédico funcional 

está indicado na correção de maloclusão de Classe II com retrognatismo mandibular 

e sobremordida profunda e foi utilizado com o objetivo de promover um avanço 

mandibular forçado para anterior mantendo a mandíbula nessa posição por meio do 

seu escudo lingual e ainda, devido à presença de seus escudos laterais, 

proporcionar um aumento transversal nos arcos dentários melhorando o 

apinhamento dos incisivos10. (Figura 4.1) 

 

 
 

Figura 4.1 : Aparelho regulador de Função Frankel 2.  
Fonte: www.romeuleite.com 

 

O avanço mandibular foi instituído gradualmente, não ultrapassando, ao 

início, 3 a 4mm sendo mantido até que se conseguisse uma relação molar de Classe 

I de Angle. O protocolo de tratamento seguiu com a utilização do RF-2 por 22h ao 

dia, sendo removido para alimentação e higienização, apenas. O tempo total de 

tratamento com esse aparelho foi de 18 meses, em média. Após este período, o 
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próprio aparelho RF-2 foi utilizado por 6 meses, em período noturno, como 

contenção.  

 
4.2.2 Obtenção das Telerradiografias Posteroanterio res 
 
 
Todas as telerradiografias posteroanteriores foram obtidas no departamento 

de Radiologia de Odontologia da UMESP. Devido ao longo período decorrido da 

pesquisa, as PAs iniciais (T1), de cada paciente que compôs a amostra, foram 

realizadas no ano de 1997, no aparelho de raios-x Panoura 10-SCU, já as 

telerradiografias de final de tratamento (T2), realizadas em 1999, e de pós-

tratamento (T3) em 2006, foram realizadas em um outro aparelho, Villa System 

Medical - Rotograph Plus com fator de exposição de 73 a 75 Kvp, 15 mA e o tempo 

de exposição foi de menos de um segundo (0,64”) com filme Kodak Lanex regular 

20x25cm. A padronização das telerradiografias foi determinada pela utilização do 

cefalostato e seguindo o protocolo de manter o plano de Frankfurt paralelo ao solo. 

A revelação de todas as PAs foi realizada por um processador automático em uma 

câmera escura.    

 

4.2.2.1 Correção da magnificação das telerradiografias posteroanteriores 

 

A ampliação das imagens é um problema inerente das radiografias. Isso 

acontece pela diferença na posição das estruturas, quando umas se localizam mais 

próximas do filme e outras mais distantes, como é o caso das telerradiografias 

posteroanteriores. De acordo com MARTINS; MARTINS; SAKIMA48 quanto mais 

perto o objeto ficar da fonte e quanto mais longe ficar do filme, maior será o aumento 

da projeção e, por isso, torna-se necessário corrigir o fator de magnificação.   

Para verificar a porcentagem de ampliação de cada estrutura das imagens em 

cada aparelho de raio-x, foram realizadas telerradiografias posteroanteriores de um 

crânio feito de resina, similar ao crânio humano. Nele foram marcados, com 

marcadores metálicos, todos os pontos utilizados: (Figuras 4.2 e 4.3) 
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Figuras 4.2 e 4.3: Vista frontal e lateral direita do crânio feito em resina.  

 

 
Figura 4: Crânio posicionado no cefalostato para obtenção da telerradiografia posteroanterior. 
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Figuras 4.5 e 4.6: Telerradiografias frontais realizadas nos aparelhos 

Panoura (esquerda) e Villa System (direita).  
 

As telerradiografias do crânio foram realizadas em ambos os aparelhos de 

raio-x (Panoura 10-SCU e Villa System Medical - Rotograph Plus com filme Kodak 

Lanex Regular 20x25cm, fator de exposição de 60Kv e tempo de exposição de 0,70 

segundos) utilizando o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Após a revelação das 

PAs, foram obtidas as distâncias, em milímetros, dos pontos cefalométricos do 

crânio e das duas telerradiografias, mensurados por meio de um paquímetro digital. 

Os valores encontrados estão dispostos nas tabelas abaixo:  

 
Tabela 4.2: Distâncias, em milímetros, entre os pon tos cefalométricos. 

 
MEDIDAS CRÂNIO (REAL)  P.A. (PANOURA) P.A. (VILLA 

SYSTEM) 
ZL-ZR 100,45 105,78 105,73 
NC-CN 21,77 21,83 21,79 
JL-JR 67,95 71,56 71,53 

Ena-Me 67,67 72,56 71,15 
AG-GA 77,66 82,91 82,90 
C3-3C 24,31 25,07 25,02 
A6-6A 55,57 57,32 56,85 
B6-6B 51,16 53,11 52,77 
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Para calcular a porcentagem de ampliação das imagens foi feita uma regra de 
três: 
 

 
REAL ----------- 100% 

    P.A.  ----------    X 
 

  
 
Tabela 4.3: Porcentagem de ampliação de cada estrut ura das imagens obtidas 

de ambos os aparelhos de Raio-x. 
 

MEDIDAS MAGNIFICAÇÃO (T1) 
(PANOURA) 

MAGNIFICAÇÃO(T2,T3)  
(VILLA SYSTEM) 

ZL-ZR 5,25% 5,30% 
NC-CN 0,09% 0,27% 
JL-JR 5,26% 5,31% 
Ena-Me 5,14% 7,22% 
AG-GA 6,74% 6,76% 
C3-3C 2,92% 3,12% 
A6-6A 2,30% 2,41% 
B6-6B 3,14% 3,81% 

 
Estabelecidos os valores de magnificação, pôde-se calcular os valores reais 

das medidas por meio de tabelas e fórmulas utilizando o programa Excel (Microsoft 

Office):  

 

 

fx  = VALOR DA  P.A.  X  VALOR DA MAGNIFICAÇÃO =   x  

             VALOR DA P.A.      -      x  = VALOR R EAL  

 
 

Ex.:    fx =     19,632315 (NC-CN T1)   x  0,0009  ( 0,09%)  =  0,017685 
 

19,632315 - 0,017685 = 19,6305465 
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4.2.3 Digitalização das telerradiografias 

A digitalização das radiografias foi realizada por meio do Scanner Umax 2004, 

modelo Powerlook 1000 (Techville, Dallas / USA), com uma resolução de imagem de 

300dpi. Um único operador efetuou a digitalização das telerradiografias em norma 

frontal do início do tratamento (T1), final do tratamento (T2) e pós-tratamento (T3) de 

cada paciente no laboratório de informática da pós-graduação em Ortodontia da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

Em seguida, foi realizada a marcação dos pontos cefalométricos para 

obtenção das distâncias, por meio do software Radiocef Studio 2 (da empresa Radio 

memory, Belo Horizonte - Minas Gerais), onde após selecionado um tipo específico 

de análise cefalométrica, mensurou as variáveis cefalométricas.  

 

 

4.2.4 Estruturas anatômicas 

 

As estruturas anatômicas são citadas aqui apenas porque serviram como 

referência para marcar os pontos cefalométricos.   

 

 

1. Cavidade nasal; 2. Bordas laterais do crânio e processo mastóide; 3. Órbitas; 4. 

Suturas frontozigomáticas; 5. Arco zigomático; 6. Mandíbula; 7. Borda lateral da 

maxila; 8. Espinha nasal anterior; 9. Incisivos centrais superiores; 10. Incisivos 

centrais inferiores; 11. Primeiros molares superiores; 12. Primeiros molares 

inferiores; 13. Caninos inferiores. 
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Figura 4.7: Telerradiografia digitalizada para identificação das estruturas anatômicas. 
 
 

 
4.2.5 Pontos Cefalométricos  
 
 
 Os pontos cefalométricos utilizados constam na figura 5.  
 

 
a) Pontos ZL-ZR – Pontos zigomáticos bilaterais localizados sobre a margem 

medial da sutura frontozigomática, na intersecção com a amrgem interna da 

órbita, onde ZL é o ponto do lado esquerdo, e ZR é o ponto do lado direito.  

 

 

b) Pontos NC e CN  – Pontos do contorno mais interno da cavidade nasal, na 

área de maior largura da porção inferior, na perspectiva frontal. NC – Lado 

esquerdo; CN – Lado direito;  
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c) Pontos JL e JR – Pontos bilaterais sobre os processos jugais, na intersecção 

dos contornos da tuberosidade e do pilar zigomático. JL  – esquerdo; JR – 

direito;  

 

 

d) Ponto Ena – Extremidade da espinha nasal anterior, logo abaixo da cavidade 

nasal e acima do palato duro.  

 

 

e) Ponto Me – Ponto do bordo inferior da sínfise, diretamente inferior à 

protuberância mental e no centro do trigomium mentalis.  

 

 

f) Pontos AG e GA – pontos bilaterais situados na incisura antegonial. 

 

 

g) Pontos A6 e 6A – Pontos localizados na superfície mais vestibular das 

coroas dos primeiros molares superiores esquerdo e direito respectivamente.  

 

 

h) Pontos B6 e 6B – Pontos localizados na superfície mais vestibular das 

coroas dos primeiros molares inferiores esquerdo e direito respectivamente 

 

 

i) Pontos C3 e 3C – Pontos localizados nas cúspides dos caninos inferiores 

esquerdo e direito respectivamente. 
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Figura 4.8: Pontos Cefalométricos. 
 

 

 
4.2.6 Linhas de Referência 
 

 
 

A) Linha NC-CN – Linha determinada pelos pontos NC e CN, indicando a maior 

largura da cavidade nasal, na sua porção inferior.  

 

B) Linha JL-JR – Linha determinada pelos pontos JL  e JR, demonstrando a 
largura da maxila.  

 
 

C) Linha ENA-Me – Linha determinada pela união dos pontos ENA e Me.  
 
 
 

D) Linha AG-GA – Linha determinada pela união dos pontos AG e GA. 
 

 
E) Linha C3-3C – Linha determinada pela união dos pontos C3 e 3C. 
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F) Linha A6-6A  – Linha determinada pela união dos pontos A6 e 6A.  
 

 
G) Linha B6-6B  – Linha determinada pela união dos pontos B6 e 6B.  

 
 
 

 
Figura 9: Linhas de Referência 
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4.2.7 Grandezas Lineares  
 
 
 
 

A) Largura da cavidade nasal (NC - CN) – Distância, em milímetros, 

determinada entre os pontos NC e CN. 

B) Largura da maxila (JL - JR) - Distância, em milímetros, determinada entre os 

pontos JL  e JR. 

 

 

C) Distância Intermolares superiores (A6 - 6A) - Distância, em milímetros, 

determinada entre os pontos A6 e 6A.  

 

 

D) Distância Intermolares inferiores (B6 – 6B) - Distância, em milímetros, 

determinada entre os pontos B6 e 6B. 

 

 

.E) Distância Intercaninos inferiores (C3 – 3C) – Distância, em milímetros, 

determinada entre os pontos C3 e 3C. 

 

 

F) Altura facial ântero-inferior (AFAI) - Distância, em milímetros, determinada 

entre os pontos ENA e Me.  

 

 

 

 



Material e Método  65 

 

4.2.8 Erro do método 
 
 

A marcação para obtenção do erro do método foi realizada sob as mesmas 

condições e pelo mesmo examinador. Foram selecionadas para obtenção do erro 

intra-examinador, de forma aleatória, 30% das telerradiografias posteroanteriores da 

amostra. Estas telerradiografias foram remarcadas e remedidas após um período 

mínimo de 30 dias em relação à primeira medição. Foram remarcadas 29 

telerradiografias, 15 do grupo tratado (5 iniciais; 5 finais e 5 pós-tratamento) e 14 do 

grupo controle (7 iniciais e 7 finais).  

 
 
4.2.9 Análise estatística 
 
 

Para verificar o erro sistemático intra-examinador foi utilizado o teste “t” 

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

Dahlberg (Houston, 1983). 

 

n
erro d

2

2
∑

=             

 

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

n = número de repetições 

 

 

Para a comparação entre as alterações ocorridas no grupo tratado e no grupo 

controle, as idades iniciais e finais foi realizado o teste t de Student. Já para as 

modificações nas fases inicial, final e pós-tratamento no grupo tratado, foi 

empregada a Análise de Variância a um critério para medidas repetidas seguida do 

teste de comparações múltiplas de Tukey. Em todos os testes estatísticos foi 

adotado nível de significância de 5% (p<0,05). Todos os procedimentos foram 

executados no programa Statistica for Windows versão 5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, 

USA).  
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 Erro do Método 
 
 

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

pareado, e do erro casual medido pela fórmula de DAHLBERG22 estão apresentados 

na Tabela 5.1.  

 
 
 
Tabela 5.1 – Erro do Método - teste “t” pareado e e rro de Dahlberg.  
 

medida 
1a. Medição   2a. Medição   

t p 
  

Erro 
média dp   média dp     

NC-CN 27,55 1,56   28,02 1,60   2,023 0,052ns   0,96 

JL-JR 61,69 3,40  61,49 3,61  1,180 0,248ns  0,64 

Ena-Me 53,28 5,40  53,72 5,91  0,833 0,412ns  2,05 

AG-GA 79,64 4,04  79,17 4,53  1,593 0,122ns  1,17 

C3-3C 25,89 1,80  25,37 2,27  1,912 0,070ns  0,97 

A6-6A 55,69 3,01  55,77 3,15  0,188 0,852ns  1,61 

B6-6B 54,93 2,80   54,78 2,40   0,654 0,518ns   0,88 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 

Observa-se que não houve erros sistemáticos, Quando utilizado o critério 

proposto por Houston para avaliar os erros casuais que, segundo o autor, acontece 

pela dificuldade de identificação de um ponto em particular ou pela imprecisão na 

definição de alguns pontos, onde o valor padrão seria de 1mm, apenas três variáveis 

– Ena-Me (2,05), AG-GA (1,17) e A6-6A (1,61) – apresentaram esse tipo de erro.  
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5.2 Compatibilidade entre os grupos Tratado e Contr ole 
 
 

As comparações entre as idades dos grupos tratado e controle foram 

realizadas no período do tratamento. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos tratado e controle com relação às idades iniciais e finais 

(Tabela 5.2).  

 
 

Tabela 5.2 – Comparação entre as idades dos grupos Tratado e Controle, nos 
tempos T1 e T2, pelo teste “t” de Student. 
 

Fase 
Tratado   Controle   

p 
média dp   média dp   

T1 10,90 0,61   10,77 1,03   0,671 ns 
T2 12,62 0,58   12,28 0,95   0,236 ns 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 

5.3 Efeitos transversais promovidos pelo tratamento  com o RF-2 

 

As alterações transversais promovidas pelo aparelho RF-2 e a avaliação da 

sua estabilidade estão apresentadas na Tabela 5.3 e 5.4, respectivamente.  

 

Tabela 5.3 – Comparação entre as alterações dos gru pos Tratado e Controle 
durante o período de tratamento com o RF-2 - teste “t” de Student. 
 

Medida 
Tratado   Controle   

p 
média dp   média dp   

NC-CN 0,90 0,70   1,05 0,89   0,585 ns 
JL-JR 1,55 1,11  1,45 0,88  0,764 ns 
Ena-Me 0,94 1,24  1,04 1,32  0,835 ns 
AG-GA 1,33 1,06  1,45 1,19  0,773 ns 
A6-6A 2,09 1,19  0,73 0,84  0,001 * 
B6-6B 1,16 1,18   0,76 1,16   0,327 ns 
C3-3C 1,12 1,24  -0,34 0,78  0,006 * 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns - diferença estatisticamente não significante 
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Durante o tratamento por meio do RF-2, as medidas que representam a 

largura da cavidade nasal (NC-CN), largura da maxila (JL-JR), altura facial inferior 

(Ena-Me), a largura mandibular (AG-GA) e as distâncias intermolares inferiores (B6-

6B) não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quando comparados 

ao grupo controle. 

Entretanto, as distâncias intercaninos inferiores (C3-3C) e intermolares 

superiores (A6-6A) aumentaram de forma estatisticamente significante decorrente do 

tratamento com o RF-2 em relação ao grupo controle.  

Para auxiliar na localização dos pontos dos molares superiores e inferiores 

foram utilizados os modelos de gesso dos pacientes para verificar quais dentes 

permanentes posteriores já haviam irrompido. 

 

Tabela 5.4 – Efeitos promovidos pelo RF-2 e sua est abilidade no grupo tratado 
- Análise de Variância e Teste de Tukey. 
 

Medida 
T1   T2   T3   

p 
média dp   média dp   média dp   

NC-CN 25,58 a 2,31   26,48 b 2,39   27,88 c 2,62   < 0,001 * 

JL-JR 60,01 a 3,47  61,56 b 3,63  63,02 c 3,84  < 0,001 * 

Ena-Me 52,03 a 4,32  52,98 a 4,22  58,06 b 5,39  < 0,001 * 

AG-GA 77,79 a 3,86  79,12 b 3,60  82,16 c 3,36  < 0,001 * 

A6-6A 54,89 a 3,12  56,97 b 2,86  55,83 c 2,98  < 0,001 * 

B6-6B 54,47 a 3,04   55,63 b 2,89   55,36 ab 3,56   0,029 * 

C3-3C 25,49 ab 1,63  26,61 a 1,11  25,34 b 1,44  0,022 * 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
Tempos com a mesma letra não possuem diferença estatisticamente significante entre si 
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Na Tabela 5.4 observa-se que as distâncias que representam estruturas 

esqueléticas como a largura da cavidade nasal (NC-CN), largura maxilar (JL-JR), 

altura facial inferior (Ena-Me) e largura mandibular (AG-GA) apresentaram-se 

aumentadas na fase pós-tratamento (T3) em relação à fase final do tratamento (T2).  

Com relação à estabilidade das alterações transversais conseguidas por meio 

do tratamento ortopédico, verificou-se que houve uma suave redução das 

dimensões dentárias no período pós-tratamento (T3) em relação à fase final de 

tratamento (T2), representada nas distâncias intermolares superiores (A6-6A), 

intermolares inferiores (B6-6B) e intercaninos inferiores (C3-3C).  
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6  DISCUSSÃO 

 

 
Para facilitar a compreensão dos resultados encontrados, a discussão foi dividida 

em alguns tópicos considerados de maior relevância:  

 

6.1. Amostra e Metodologia 

 

6.1.1 Amostra  

6.1.2 Metodologia da pesquisa 

 

 

6.2 Efeitos promovidos pelo aparelho RF-2 e a avaliação da sua estabilidade 

 

6.2.1 Alterações transversais 

6.2.2 Estabilidade pós-tratamento  

 

6.3 Considerações clínicas  

 



Discussão  73 

 

6.1 Amostra e Metodologia 
 
 
6.1.1 Amostra 
 
 
Para a realização deste estudo foram selecionadas as telerradiografias 

posteroanteriores de pacientes que anteriormente haviam participado de uma 

pesquisa realizada no Programa de Pós-graduação em Odontologia, área de 

concentração Ortodontia, da Universidade Metodista de São Paulo (FRANCO27, 

2000).  Desta forma, a presente amostra possui um caráter prospectivo quando da 

sua seleção e tratamento, o que garante uma maior homogeneidade e fidedignidade 

aos critérios de seleção, além do fato de ser tratada por somente um ortodontista e 

os aparelhos serem confeccionados sempre pelo mesmo técnico.   

Durante a seleção dos pacientes foram observados alguns pontos primordiais 

para inclusão na amostra, como: os pacientes deveriam possuir maloclusão de 

Classe II, divisão 1 de Angle, associada a uma retrusão mandibular clínica; a 

maloclusão não poderia apresentar subdivisão; os pacientes não poderiam 

apresentar história de tratamento ortodôntico prévio; a discrepância ósseo-dentária 

presente (positiva ou negativa) não poderia comprometer o avanço mandibular inicial 

de 2 a 3mm; presença de incisivos e primeiros molares permanentes irrompidos 

(superiores e inferiores); não poderiam apresentar agenesias e perdas prematuras 

de elementos dentários decíduos e permanentes e ainda, não poderiam apresentar 

mordida cruzada posterior quando em avanço mandibular. Deve-se salientar que 

esse último critério foi de fundamental importância, pois a ocorrência de uma 

mordida cruzada posterior após o avanço, demandaria a necessidade de uma 

disjunção maxilar prévia, o que interferiria nos aumentos transversais decorrentes do 

tratamento com o RF-2.  

Vale ressaltar que alguns pacientes foram tratados com o Regulador de 

Função de Fränkel 2 e outros foram somente acompanhados no mesmo período de 

tempo, constituindo o grupo controle. Decorridos 7,16 anos, o grupo tratado foi 

novamente reexaminado e então uma nova documentação foi realizada. Assim, o 

grupo tratado possuía telerradiografias realizadas em três tempos: início, final e após 

7,16 anos de tratamento. Já o segundo grupo, por não terem sido tratados durante a 

realização da pesquisa, possuía duas telerradiografias, que representavam início e 

final de tratamento. Por essa razão não há, para o Grupo Controle, a avaliação pós-
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tratamento. Posteriormente à pesquisa, os pacientes do grupo controle receberam 

todo tratamento indicado para correção da sua maloclusão, cumprindo o 

comprometimento ético para com os pacientes.  

Enfim, a amostra dessa pesquisa foi composta de 33 pacientes, divididos em 

grupo tratado e grupo controle, os quais totalizaram 81 telerradiografias 

posteroanteriores. Dos 28 pacientes tratados por FRANCO27, nem todos puderam 

ser utilizados para este estudo devido à falta de alguma documentação, por terem 

continuado o tratamento com aparelho ortodôntico fixo ou, ainda, por erros de 

padronização na realização das telerradiografias. Erros na realização das 

telerradiografias foram detectados em três pacientes do grupo tratado, 

provavelmente relacionados ao posicionamento da cabeça, causando alteração de 

algumas medidas e, por esse motivo, foram excluídos da amostra. Isso reduziu o 

número de pacientes do grupo tratado para 15, podendo ser considerada uma 

amostra muito pequena, entretanto deve-se levar em consideração a dificuldade de 

realizar uma pesquisa que visa a avaliação da estabilidade de um tratamento 

realizado 7,16 anos atrás, sendo tratado somente com o RF-2.  Apesar disto, a 

amostra é compatível com a de outros estudos semelhantes que possuíam amostras 

ainda menores41, 60 .   

 

6.1.2 Metodologia 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar, por meio de telerradiografias 

posteroanteriores, as alterações transversais dentoalveolares em decorrência do uso 

do RF-2 e sua estabilidade. Dentre todas as vantagens de se utilizar as 

telerradiografias posteroanteriores pode-se ressaltar sua importância na verificação 

de alterações esqueléticas além de alterações dentárias9,39, por este motivo, esse 

exame se torna mais completo que a análise de modelos.  

O fator de magnificação é citado por MARTINS48 (1998) como um ponto 

negativo desta técnica. Entretanto, para este estudo, foi desenvolvido um cálculo no 

qual a correção do fator de magnificação foi feita para cada medida, de cada 

telerradiografia, tornando a medida das PAs a mais próxima possível da medida real. 

Em outros estudos42,45 a correção não foi realizada dessa forma, e como nesta 

pesquisa foram utilizadas apenas medidas lineares, a correção desse erro para cada 

medida faz diferença no resultado.  
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Todas as telerradiografias selecionadas foram realizadas em um mesmo 

centro de documentação (setor de Radiologia da UMESP), porém, as radiografias 

iniciais foram realizadas em um aparelho diferente das telerradiografias que 

representavam T2 e T3. Como consequencia, o fator de magnificação das imagens 

teve que ser corrigido para cada aparelho, separadamente. Para verificar a 

porcentagem de ampliação de cada estrutura das imagens em cada aparelho de 

raio-x, foram realizadas telerradiografias de um crânio feito de resina, similar ao 

crânio humano e nele foram marcados, com marcadores metálicos, todos os pontos 

utilizados. A técnica radiográfica seguiu a regra de posicionamento para 

telerradiografias posteroanteriores, mantendo o plano de Frankfurt paralelo ao solo, 

sendo realizada nos dois aparelhos de raio-x utilizados na obtenção das 

telerradiografias posteroanteriores. Assim, para cada medida linear no crânio, 

realizada com paquímetro, havia uma correspondente na telerradiografia obtida em 

cada um dos aparelhos de raio-x empregados. Realizou-se uma regra de três para 

cada uma das variáveis, em cada telerradiografia posteroanterior. Por meio deste 

artifício, pode-se obter um fator de magnificação para cada medida linear dos dois 

diferentes aparelhos de raios-x, que foi descontada de cada variável mensurada nos 

resultados, de forma que as mensurações puderam ser comparadas entre si, com os 

devidos fatores de magnificação descontados. Para aumentar a confiabilidade e 

precisão das medidas analisadas, os fatores de magnificação foram calculados para 

cada medida em cada aparelho de raio-x, já que as diferentes medidas transversais 

empregadas neste estudo se encontravam em diferentes distâncias em relação ao 

filme da telerradiografia, o que obviamente, gerou diferentes ampliações para cada 

uma delas. Assim, empregando-se fatores de magnificação específicos para cada 

dimensão transversal, as medidas analisadas tornaram-se mais próximas das 

medidas reais de cada paciente.   

A digitalização das telerradiografias foi realizada por um único operador, por 

meio do Scanner Umax 2004, modelo Powerlook 1000 (Techville, Dallas / USA), com 

uma resolução de imagem de 300dpi, e para as marcações de todos os pontos 

selecionados para avaliar as áreas de interesse da pesquisa foi utilizado o programa 

Radiocef 2.0 da Radio Memory. Os pontos marcados – NC, CN, JL, JR, AG, GA, 

Ena, Me, A6, 6A, B6, 6B, C3 e 3C – foram escolhidos com muita cautela, pois o 

objetivo era selecionar pontos que estivessem dentro da área de atuação do 

aparelho RF-2, incluindo pontos esqueléticos e dentários.  
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A literatura afirma que alguns pontos oferecem certa dificuldade na 

marcação9,26,37,39,65. Entretanto, a análise das telerradiografias posteroanteriores, 

para avaliar alterações transversais, se mostrou um excelente exame complementar 

juntamente à análise de Ricketts, que foi escolhida por ser uma análise já 

consagrada na literatura. Dentre os pontos utilizados, os pontos A6 e 6A e B6 e 6B 

são considerados os de maior dificuldade na localização37, 48. Porém, esses pontos 

não apresentaram erros, provavelmente pela cautela na marcação, utilizando os 

modelos de gesso dos pacientes como guia para verificar quais dentes permanentes 

já haviam erupcionado.  

Na análise do erro do método (Tabela 5.1), verificou-se que o erro sistemático 

foi considerado não significante estatisticamente, ou seja, não houve 

tendenciosidade do operador em direcionar os resultados de acordo com as 

expectativas em relação às conclusões do estudo devido, principalmente, aos 

treinamentos realizados inicialmente pelo operador onde todas as marcações foram 

criteriosamente corrigidas por outro examinador a fim de calibrar o operador. Para o 

erro casual as medidas apresentaram resultados consideráveis, havendo 

discrepância na marcação dos pontos cefalométricos, sendo que alguns deles, como 

descrito por GIL;MÉDICI FILHO37 (1997), são considerados de maior confiabilidade 

que outros. Na tabela observa-se que de uma forma geral, os erros casuais nesse 

trabalho foram reduzidos, exceto para altura facial inferior (Ena-Me), largura 

mandibular (AG-GA) e distância intermolares superiores (A6-6A).  

Pode-se explicar a diferença entre os resultados da confiabilidade dos pontos, 

quando comparados ao estudo de GIL;MÉDICI FILHO37, pela metodologia aplicada 

em cada estudo. No estudo de GIL;MÉDICI FILHO37, os pontos cefalométricos foram 

analisados isoladamente, já neste estudo, o cálculo do erro na marcação foi avaliado 

pela distância entre os pontos marcados. Talvez, por este motivo, o ponto Me, 

relatado como ponto de grande confiabilidade no estudo de GIL;MÉDICI FILHO37 

tenha sido considerado ponto de baixa confiabilidade em nosso estudo, já que ele foi 

associado ao ponto Ena para verificar o aumento dessa distância. O erro na posição 

do eixo frontal da cabeça do paciente também pode ter levando a alteração nas 

medidas. Ainda comparando a confiabilidade dos pontos nos dois estudos, verificou-

se que os pontos B6 e NC foram considerados pontos de média confiabilidade e que 

os pontos A6 e 6A de baixa confiabilidade. A principal dificuldade encontrada em 

marcar os pontos que se localizam nas faces vestibulares dos molares superiores e 
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inferiores (A6, 6A, B6 e 6B) foi a grande sobreposição de imagens em razão da 

superexposição das vértebras cervicais e da presença dos demais dentes.   

Diante dos resultados do erro do método desta pesquisa comparados com os 

erros de outros estudos37, 47 que avaliaram a precisão na marcação dos pontos por 

meio de telerradiografias posteroanteriores, constatou-se que de uma maneira geral 

os erros foram relativamente pequenos sendo verificados em apenas três medidas, 

enquanto que na maioria dos estudos esse número é relativamente mais alto o que 

deixa dúvidas na escolha do método utilizado para avaliar as distâncias, no caso, as 

telerradiografias posteroanteriores. Entretanto, quando realizado com cuidado, nas 

condições ideais e por um operador devidamente calibrado, percebe-se que as 

chances de erro diminuem significantemente tornando esse tipo de avaliação 

extremamente recomendável para avaliar alterações transversais da face.  

Os resultados deixaram claro que, apesar de apresentar algumas limitações, 

a telerradiografia posteroanterior é, sim, um meio eficaz de avaliação das alterações 

transversais dentoalveolares e, além disso, corroborando com SCATTAREGI et al65 

(2009), está indicada para avaliação pós-tratamento principalmente com o intuito de 

acompanhar a estabilidade dos casos. Segundo MULICK56 (1965), as 

telerradiografias posteroanteriores seriam a única maneira disponível para se 

verificar o crescimento e as alterações transversais da face. GRUMMONS; 

RICKETTS38 (2004) relataram que há muitos benefícios em se realizar uma 

avaliação tridimensional da face utilizando as telerradiografias posteroanteriores 

como exame complementar a prática clínica.  

No estudo de SCATTAREGI et al65 (2009) os profissionais entrevistados 

apontaram que esse tipo de exame não é muito solicitado por não dominarem o 

traçado (23%), e outros 38% apontaram como principais dificuldades da técnica a 

marcação dos pontos.  
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6.2 Efeitos promovidos pelo aparelho RF-2 e a avaliação da sua estabilidade 

 
6.2.1 Efeitos transversais promovidos pelo RF-2 
 
 
Os efeitos promovidos pelo regulador de Frankel-2, descritos por seu criador 

FRANKEL30 (1969), durante a utilização do aparelho são comprovados por diversos 

autores30,40,41,49,52,64,68. A abordagem ortopédica com o RF-2 tem o potencial de 

promover expansão e remodelação dentoalveolar, crescimento mandibular para 

anterior, extrusão dos molares inferiores associado ao aumento da altura facial 

ântero-inferior e ainda, que o aumento transversal nos arcos dentários levaria a uma 

melhora no apinhamento de incisivos29. Dentre esses efeitos, o aumento transversal 

é considerável nesses casos de pacientes com maloclusão de Classe II, divisão 1, já 

que, esta maloclusão estaria associada à deficiência transversal da maxila2. 

 

Alterações esqueléticas:  

 

Para as medidas transversais, não houve alterações esqueléticas com 

relação à largura nasal (NC-CN), largura maxilar (JR-JL), largura mandibular (AG-

GA) e altura facial inferior (Ena-Me) quando comparadas ao grupo controle.   

Quanto à largura nasal (NC-CN), já era esperado que não houvesse aumento 

dessa distância pelo tratamento com o RF-2, visto que o aparelho não possui 

qualquer ação nesta região. 

 O mesmo ocorreu com os pontos marcados na maxila (JR-JL) e na 

mandíbula (AG-GA), pois se localizam além da área de atuação dos escudos 

vestibulares do aparelho e, provavelmente por este motivo, não sofreram nenhuma 

alteração pelo tratamento. Entretanto, no estudo de FRANCO27 pode-se concluir que 

o RF-2 promove alterações na parte esquelética, principalmente na mandíbula, 

devido ao seu posicionamento para anterior que melhora a forma do disco articular 

harmonizando as bases ósseas no sentido ântero-posterior, durante o 

desenvolvimento.  

No presente estudo o grupo tratado não apresentou alterações 

estatisticamente significantes nas distâncias transversais esqueléticas maxilares e 

mandibulares. Acredita-se que qualquer alteração dessas medidas deve-se ao 

crescimento natural do paciente, não tendo relação com efeitos do aparelho RF-2 
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que se mostraram exclusivamente dentoalveolares (Gráfico 2). O pequeno aumento 

transversal encontrado se deve, provavelmente, ao crescimento natural do paciente 

de acordo com a idade como explica CORTELLA, SHOFER, GHAFARI19 (1997). Em 

seu estudo19, revelou que o desenvolvimento da largura mandibular acontece de 

forma semelhante em ambos os sexos até a idade entre 11 a 12 anos. 

Posteriormente, os gêneros masculino e feminino divergem, porém o crescimento 

continua até a idade de 16 anos. A largura maxilar segue o mesmo padrão, com 

diferenças estatisticamente significantes entre meninos e meninas com idades de 17 

e 18 anos. Diferenças entre os sexos ocorreram nas seguintes fases: entre as 

idades de 7 e 8 anos em JR-JL, quando a velocidade foi maior nos meninos; entre 

as idades de 10 e 11 anos para a AG-GA, com uma velocidade maior nas meninas e 

entre as idades de 14 e 15 anos para AG-GA, com uma velocidade maior nos 

meninos. A taxa de variação das distâncias e relações entre a largura da maxila e da 

mandíbula foram estatisticamente significativas nas idades de 7 e 10 anos. O que 

significa que esse aumento se dá naturalmente, devido ao crescimento, sem 

interferência de nenhum tipo de aparelho.  

Com relação às medidas Ena-Me, não foi observado aumento 

estatisticamente significante em relação ao grupo controle, provavelmente pela 

ausência do acrílico interoclusal do aparelho. Outra hipótese é que pode ter ocorrido 

uma pequena inclinação na posição da cabeça no momento da obtenção das 

telerradiografias posteroanteriores, o que alteraria a projeção na telerradiografia, 

levando a um erro na marcação dos pontos48,65. Este resultado discorda do estudo 

de ALMEIDA, HENRIQUES, ALMEIDA3, em 2001, onde os autores observaram por 

meio de telerradiografias em norma lateral que nos pacientes tratados com o RF-2, a 

extrusão dos molares inferiores foi duas vezes maior quando comparados com os 

pacientes do Grupo Controle, razão do aumento da medida da altura facial inferior.  

 

Alterações dentárias: 

 

Neste estudo houve aumento transversal da distância intermolar superior (A6-

6A) devido, provavelmente, a uma posição mais vestibular da coroa destes 

elementos pelo afastamento dos tecidos moles ou, ainda, por uma aposição óssea 

na região alveolar, também resultado da ação dos escudos vestibulares que 

minimizam a pressão exercida pelos músculos e bochechas29,30,31. É provável que 
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esse aumento tenha ocorrido inclusive nos caninos superiores, entretanto, pela 

dificuldade na localização dos pontos nas telerradiografias, a distância entre estes 

elementos não foi mensurada.   

No arco dentário inferior, segundo alguns autores10,12, normalmente ocorre 

uma diminuição da distância intercaninos inferiores decorrente do crescimento dos 

arcos, fato comprovado em nosso estudo na observação do grupo controle (Gráfico 

1). Com os efeitos promovidos pelo RF-2, essa distância teve um aumento 

estatisticamente significante e isto provavelmente ocorreu pela ação dos escudos 

vestibulares em afastar os tecidos moles eliminando a pressão exercida e à 

aplicação de uma tensão periostal sobre o tecido ósseo, favorecendo a erupção dos 

dentes permanentes em um sentido mais vestibular41,49 como citado anteriormente. 

ARAÚJO, BUSHGANG6 comprovaram ainda que o RF-2 produziu um efeito três 

vezes maior na distância intercaninos inferiores (C3-3C) quando comparados a 

outros aparelhos ortopédicos funcionais. 
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Gráfico 1 – Médias da variação T2-T1 nos grupos Tratado e Controle. 

 

Este aumento da distância intercaninos inferiores poderia ter melhorado o 

apinhamento ântero-inferior, contudo, no estudo de TANAKA68 (2008), isto não ficou 

comprovado, comparado ao grupo controle. Provavelmente, este aumento de 
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pequena magnitude não tenha afetado de forma estatisticamente significante a 

quantidade de apinhamento mensurada pelo índice de Little. 

De acordo com os resultados apresentados no Gráfico 1, que comparou as 

alterações ocorridas entre os grupos tratado e controle no período do tratamento, as 

medidas que mais sofreram alterações com o uso do aparelho foram as distâncias 

intermolares superiores (A6-6A), intermolares inferiores (B6-6B) e intercaninos 

inferiores (C3-3C).  

Houve um pequeno aumento, porém não estatisticamente significante na 

distância intermolares inferiores (B6-6B - Tabela 5.3) do grupo tratado quando 

comparado ao grupo controle. Esta região sofre a ação dos escudos vestibulares do 

aparelho, entretanto o valor do aumento foi não estatisticamente significante pelos 

pontos terem sido marcados na parte mais vestibular das coroas e não nas pontas 

de cúspides, o que poderia aumentar a distância entre os molares devido ao maior 

movimento de inclinação da coroa. Vale salientar que este é um dos pontos com 

maior dificuldade para marcação devido à sobreposição de imagens26, 37, 38,48 .  

 

 6.2.2 Alterações Pós-tratamento com o RF-2 
  
 

Ainda são muito escassos os estudos que avaliam a estabilidade a longo 

prazo de tratamentos ortopédicos, principalmente com relação aos efeitos 

transversais promovidos pelo RF-2. Na revisão da literatura sobre esse assunto, 

destacam-se os artigos de HIME, OWEN41 publicado em 1990, e o estudo realizado 

por TANAKA68, em 2008. Ambos avaliaram a estabilidade a longo prazo dos efeitos 

transversais nos arcos dentários, promovidos pela utilização do aparelho regulador 

de função Frankel-2.  HIME, OWEN41 mostrou ser boa a estabilidade total, com 

algumas variações individuais, já TANAKA68 verificou que o RF-2 promove 

modificações transversais nos arcos dentários superior e inferior, entretanto essas 

alterações sofreram uma redução parcial no arco dentário superior e total, no arco 

dentário inferior, quando do uso exclusivo do RF-2. Há de se ressaltar que no estudo 

de HIME, OWEN41 os próprios autores sugerem que novos estudos sejam realizados 

para avaliar a estabilidade dos casos tratados por considerarem sua amostra e o 

período pós-contenção muito pequenos, além de alguns pacientes terem sidos 

tratados com aparelho fixo após o RF-2. E com isso, deve-se salientar a importância 

do presente estudo que avaliou a estabilidade das alterações esqueléticas 
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promovidas pelo aparelho RF-2, e não exclusivamente, a estabilidades das 

alterações dentárias, sabendo que a estabilidade dos casos tratados é o principal 

objetivo dos ortodontistas.  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T1 T2 T3

NC-CN

JL-JR

Ena-Me

AG-GA

C3-3C

A6-6A

B6-6B

 

Gráfico 2 – Média das medidas do grupo Tratado nos três tempos. 
 
 

De forma semelhante à TANAKA68, no presente estudo observou-se uma 

suave redução das dimensões dentárias no período pós-tratamento em relação à 

fase final de tratamento, principalmente nas distâncias intermolares superiores e 

intercaninos inferiores. Vale salientar que as dimensões transversais nasal, maxilar e 

mandibular aumentaram no período pós-tratamento, em decorrência do crescimento 

transversal normal que pode continuar ocorrendo até a idade de 16 anos, em média, 

como citado por CORTELLA, SHOFER, GHAFARI19 e EDWARDS25.  

Vários estudos sobre o desenvolvimento dos arcos dentários2,10,13,14,66  

verificaram que após a erupção completa da dentição permanente há uma ligeira 

diminuição da largura dos arcos dentais. De acordo com isso, a distância transversal 

intermolares superiores (A6-6A) deveria ser menor no período pós-tratamento (T3) 

que no início (T1), entretanto o que foi observado neste estudo foi que esta distância 

continuou a ser maior em (T3) que na fase inicial do tratamento. Esse aumento se 

deve, provavelmente pelo efeito que os escudos vestibulares do aparelho RF-2 

geraram nessa região.   
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A distância intermolares inferiores (B6-6B) permaneceu a mesma no período 

pós-tratamento (T2-T3). Durante período do tratamento, observou-se que não houve 

um efeito estatisticamente significante do aparelho RF-2 nesta distância comparada 

ao grupo controle. Contudo, devido ao crescimento e desenvolvimento natural dos 

arcos dentários, esta medida sofreria uma redução no período total 

avaliado2,10,13,14,66 (T1-T3) e de acordo com a Tabela 5.4 esta distância apresentou a 

mesma dimensão na fase pós-tratamento e inicial (T3=T1). Portanto, pode-se dizer 

que o RF-2 provavelmente teve ação no transcorrer de todo período, de forma a 

alterar e aumentar a distância intermolares inferiores no final de todo o período 

avaliado.   

A distância infercaninos inferiores diminuiu no período pós-tratamento, de 

forma que a dimensão pós-tratamento tornou-se semelhante à fase inicial. Contudo, 

isto não significa uma recidiva total, visto que segundo os estudos de crescimento 

dos arcos dentários, a distância intercaninos inferiores tende a reduzir no período 

estudado10,12 o que após o tratamento com o RF-2 não ocorreu, acontecendo sim, a 

permanência da distância inicial após um período de mais de 8 anos (tratamento 

adicionado ao período pós-tratamento) (T1=T3).  

 

6.3 Considerações clínicas  

 

De acordo com os resultados, fica evidente que o aparelho RF-2 contribui de 

forma transversal para a correção da maloclusão de Classe II, divisão 1 com 

retrognatismo mandibular em pacientes em fase de crescimento, com efeitos 

principalmente dentoalveolares que permaneceram pelo menos parcialmente no 

período pós-tratamento avaliado.  

Sabendo que a constrição do arco dentário superior em relação ao arco 

inferior é comum em pacientes apresentando maloclusão de Classe II, e é expressa 

desde as fases iniciais do desenvolvimento das arcadas dentárias, e não se auto-

corrigem12, a correção das discrepâncias transversais deve iniciar a partir do 

diagnóstico e em conjunto, ou previamente à correção da discrepância 

anteroposterior. Se a atresia do arco dentário superior for suave, o aparelho RF-2 

seria uma ótima opção de tratamento ao paciente possuindo maloclusão de Classe II 

associada à retrusão mandibular, visto que, como foi comprovado, promove 



Discussão  84 

 

associado ao crescimento mandibular para anterior, um aumento transversal dos 

arcos, de forma mais estável e pronunciada no arco dentário superior.  

Contudo, a estabilidade dos resultados é de suma importância. Notou-se, 

neste estudo, que as distâncias intermolares superiores (A6-6A) e intercaninos 

inferiores (C3-3C) aumentaram com a utilização do aparelho, entretanto, essas 

medidas diminuíram decorridos 7,11 anos do tratamento. Isso não significa que o 

tratamento não teve sucesso, pois, de acordo com alguns autores2,10,12,13,14,66  essas 

distâncias tendem a diminuir e, com o tratamento com o RF-2, elas, pelo menos, 

mantiveram a mesma dimensão em relação à fase inicial.  

Dentre as vantagens de se optar pela terapia com o RF-2 destaca-se a 

facilidade no tratamento desses casos específicos onde há mordida cruzada 

posterior muito suave quando em avanço mandibular. É evidente que, após esse 

período de terapia ortopédica funcional se faz necessário, em alguns casos, 

continuar o tratamento com aparelho ortodôntico fixo. Contudo, somente será 

necessária a correção de apinhamentos e diastemas durante o tratamento 

ortodôntico fixo, se o paciente assim o desejar, com grandes e significativas 

contribuições para o tratamento da maloclusão de Classe II com retrusão 

mandibular, por meio do RF-2.  

Portanto, este estudo evidencia sua importância destacando como grande 

vantagem do RF-2 o ganho transversal da maxila, em casos de atresia suave a 

moderada, em pacientes com maloclusão de Classe II, com retrognatismo 

mandibular, já que os efeitos foram estáveis considerando o crescimento.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

De acordo com os resultados encontrados a partir da metodologia empregada 

neste estudo, conclui-se que:  

 

 

7.1 Durante a fase de tratamento (T1-T2) observou-se que as distâncias 

transversais intercaninos inferiores (C3-3C) e intermolares superiores (A6-6A) 

tiveram aumento estatisticamente significante com o uso do aparelho RF-2. Já as 

distâncias entre os pontos que representam a largura da cavidade nasal (NC-CN), 

largura mandibular (AG-GA) e distância intermolares inferiores (B6-6B) não sofreram 

alterações estatisticamente significativas.  

 

7.2 Na fase pós-tratamento (T3) observou-se uma redução nas distâncias 

intercaninos inferiores (C3-3C), intermolares superiores (A6-6A) em relação à fase 

final do tratamento (T2).  
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São Bernardo do Campo, 20 de outubro de 2009. 

 
 
 

 
 

LICENÇA DE USO 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitação de licença de uso do programa Radiocef para realização de 

pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Odontologia - Ortodontia (mestrado) 

na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, pelo período de doze meses.  

 

A pesquisa será realizada pela aluna Sissiane Margreiter com orientação da 

Prof. Dra. Fernanda Angelieri com o objetivo de verificar as alterações transversais 

conseguidas com o uso do aparelho Frankel-II por meio de telerradiografias póstero-

anteriores.  

 

O programa será utilizado somente no computador a própria Universidade, 

que está permanentemente conectado à internet.  

 

Desde já, agradecemos a colaboração.  

 

 

 

 
 
 
 
Aluna: Sissiane Margreiter 
e-mail: si_margreiter@hotmail.com 
fone: (48) 9989 5709 


