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RESUMO

0 objetivo deste estudo loi avaliar cefalometricamente as alturas faciais
anterior e posterior. 0 material empregado na realização deste trabalho,
constou de 78 telerradiografias , ;efalométricas em norma lateral, obtidas de 39
indivíduos brasileiros, leucodermas, com idades entre 8 e 15 anos, sendo 17 do
sexo masculino e 22 do sexo feminino, todos portadores de maloclusão Classe
II, Divisão 1 de Angle, submetidos a tratamento ortoclôntico.
Foram estudadas as prpporgões faciais anteriores, ou seja, a relação
entre as

dimensões N-Me

:AFT),

N-ENA (AFS), ENA-Me (AFI)

e o

relacionamento entre as dimensões AFP (distância entre o ponto articular e o
plano mandibular) e AFA (distância entre o plano palatino e o mento), isto 6, o
Índice de Altura Facial (IAF). Os resultados obtidos, possibilitaram constatar
que a dimensão AFI contribui de forma mais significante, nas alterações
observadas na altura facial total; as proporções faciais se mantiveram com o
tratamento em torno de 43% p ira a altura facial superior e 57% para a altura
facial inferior; o índice de altura facial se manteve constante em torno de 0,67
com o tratamento, com leve ter dância de aumentar.

Palavras Chaves: Cefalometria; Dimensão Vertical; Altura Facial

ABSTRACT

The goal of the present study was to evaluate cephalometrically the
anterior and posterior facial heigh . s. Material employed in conducting this work
was made up of 78 cephalorr etric teleradiographs under lateral norma,
obtained from 39 leucodermic Brazilian subjects aged between 8 and 15 years,
of whom 17 were men and 22 women, all of them exhibiting Angle Class II
Division 1 malocclusion, submittec to orthodontic treatment.
Anterior facial proportion; were studied, that is, the relation between
dimensions N-Me (AFT), N-ENA (, \FS), ENA-Me (AFI) and the relation between
AFP (distance between the articul are point and the mandibular plane) and AFA
(distance between the palatal plane and the menton), that is, the Facial Height
Index (IAF). Results, such as o ytained, made possible to observe the AFI
dimension contributes more significantly in alterations seen on total facial
height; facial proportions have been maintained, with treatment, around 43% for
upper facial height and 57% for lower facial height; the facial height index was
kept constant around 0.67 with :he treatment, showing a slight tendency to
increase.

Key words: Cephalometi ics; Vertical dimension; Facial height.
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I INTRODUQÃO-

Padrão

Facial Normal

é equilíbrio e

harmonia das proporções

consideradas como mais agradáveis na face humana, sendo indispensável ao
ortodontista conhecer este conceito, para que possa finalizar seus
tratamentos, atingindo seus-objetivos 61 .
Oclusão normal só é passive' quando existe um razoável equilíbrio entre
as várias partes componentes do complexo dento facial, e somente quando, a
oclusão normal acompanha un padrão facial normal, é possível o máximo em
equilíbrio e harmonia. Um tratamento ortodõntico deve obter estabilidade,
estética; saúde dos tecidos-periodontais-e-fungão 82.
Existe uma variada gama de análises cefalométricas, todas com

o

objetivo maior de ajudar a encontrar um diagnóstico correto e por conseguinte
estabelecer um plano de tratamento mais apurado que obtenha os melhores
resultados aos pacientesil . É natural que-a-maioria- destas- análises tenham
sido direcionadas para as di3crepáncias ântero-posteriores, já que a mais
conhecida classificação de rialoclusão, idealizada por Angle, foi de fi nida
somente para esta dimensJo-81 . 0-- sistema de- Angle ; não leva em
consideração as discrepâncias num plano vertical ou lateral. Embora a relação
ântero-posterior dos dentes possa ser a consideração mais importante, esse
sistema de classificação à vezes induz aquele menos informado a
negligenciar problemas tais corno a sobremordida, mordida aberta e atresia
dos arcos 38.
As maloclusões causadas por desequilíbrios esqueléticos ânteroposteriores e verticais entre a maxila e a mandíbula, estão entre as de mais

difícil correção, e que mais desafios impõem ao ortodontista 39. 48

experiente e detalhista que seja

o

profissional,

'

49 .

Por mais

o tratamento destas

maloclusbes também depende de fatores que não estão sob o controle do
ortodontista, como crescimento e cooperação do paciente 49

.

Os estudos atuais têm se aprofundado mais nas discrepâncias verticais
da face, já que está provado que a maioria das maloclusões apresentam
alterações tanto no sentido Antero-posterior quanto no sentido vertical 17, 18, 24
Gebeck e Merrifield 17' 18 (1989) preconizaram e estudaram as Alturas

Faciais Anterior e Posterior. A Altura Facial Anterior foi definida como sendo a
distância em milimetros entre o ponto mento e o plano palatal, medida através

de uma perpendicular a este plano; já a Altura Facial Posterior foi definida
como sendo a distância em milimetros

entre o ponto articular e o plano

mandibular, tangente ao bordo posterior do ramo ascendente da
mandibula 17. 18.
Horn24 (1992) apresent DU um trabalho propondo o uso do índice de Altura

Facial, durante o tratament) ortodtintico. Este índice é a razão entre a altura
facial posterior e a alti ra facial anterior, preconizadas por Gebeck e
Merrifield 17• 18 o qual é una indicação da rotação mandibular durante o

tratamento e se for monitorado, oferece urn quadro mais dinâmico do que
realmente acontece durante o tratamento ortodôntico24 .
A finalidade deste trabalho é realizar uma avaliação cefalométrica das
Alturas Faciais Anterior e

osterior em pacientes portadores de maloclusão

Classe li, 1 a Divisão de Anç le, submetidos a tratamento ortodõntico.

2. REVIETA DA LITERATURA

2.1

—

Crescimento

JOHNSON 29 (1950), relacionando o ângulo FMA e o padrão facial,
procurou explicar como e porque o padrão facial é desfavorável quando o ângulo
do plano mandibular de Frankfurt é grande. Estudou 150 indivíduos, classi fi cados
de acordo com o ângulo do plano mandibular de Frankfurt, divididos em 4 grupos.
47 casos-tinham-FMA-rnenor_ ou4gual_a_259 , 49 -casos-tinham FMA entre 26° e 31 °
, 26 casos tinham FMA- entre-32 ° e- 349 a 28 casos FMA maior- ou igual a 35°
-

Também foi selecionado um grupo controle, corn oclusão clinicamente equilibrada
e morfologia facial aceitável. Deare os resultados obtidos, o autor encontrou que
a medida que o ângulo EMA aumentava, ocorria um consistente aumento na
altura facial total, distância entre nasio e gnátio (AFT), sendo o maior aumento na
altura facial inferior, distância ertre a espinha nasal anterior (ENA)

e o gnatio

(AFI) e uma leve tendência a aumentar também a altura facial superior, distância
entre o násio e a espinha nasal EInterior (AFS). 0 maior aumento na altura facial
inferior, bem como o aumento ro EMA, são determinados principalmente pelo
crescimento vertical dos p -ocessos alveolares superior

e

inferior,

consequentemente tornando a pc rgão inferior da face um importante fator para a
determinação da altura facial t)tal e do ângulo FMA. Ocorreu também um
constante aumento no ângulo gonfaco à medida que o ângulo EMA aumentava
Nos casos onde- o ângulo FMA era menor-que 25° , a altura do ramo mandibular
-

-

mostrou-se maior do que nos casos com FMA maior. Observando estes

4

resultados, comentou que o comprimento do ramo mandibular teria igual
importância no estabelecimento do angulo FMA, isto 6, era esperado que a altura
do ramo fosse relativamente menor quando o FMA fosse maior, o que não foi
observado nos pacientes com [MA maior que 25 ° , onde esta medida mostrou-se
quase inalterada.
SCHUDY56 (1965), afirmou que a rotação da mandíbula resultante da
desarmonia entre crescimento vertical e antero-posterior, tem importante papel no
tratamento ortodôntico. É sabido que a mandíbula gira tanto no sentido horário,
como no anti-horário, conforme o crescimento se processa, e é particularmente
verdadeiro durante o surto de crescimento puberal. Rotação no sentido horário
resultado de excessivo crescimento vertical em relação ao horizontal e tende a
causar uma redução na sobremordida (mordida aberta). Rotação no sentido antihot-ado é o resultado da deficiência no crescimento vertical em relação ao
horizontal e tende a causar um aumento na sobremordida.
Para esta pesquisa, o crescimento foi estudado em 62 indivíduos, não
submetidos a tratamento ortodbntico, sendo que 29 estavam com idades entre 11
e 14 anos e 33 deles, estavam com idades entre 8 e 11 anos. Foram
selecionados também, 50 pacientes tratados ortodonticamente, com idades entre
11 e 14 anos.
0 autor observou que a media de crescimento condilar efetivo foi de 7,2
mm no grupo de indivíduos não tratados e 6,7 mm nos indivíduos tratados. A
média de crescimento total vertical foi de 6,3 mm nos casos não tratados e 7,1
mm nos casos tratados. Dos 6,3mm de crescimento vertical total nos casos não
tratados, 73% ocorreu na maxila e 27% na mandíbula. Do crescimento vertical
total, no grupo tratado, 68% ocorreu na maxila e 32% na mandíbula. Assim,
observou que a maxila 6 resp )nsável por cerca de 70% do crescimento vertical
total e portanto, tem uma importância efetiva na inclinação da mandíbula.
0 autor afirmou tamnm que o vetor final de crescimento do mento é
resultado da diferença entre crescimento horizontal e vertical, em outras palavras,
entre crescimento condilar la crescimento vertical dos molares e que os
incrementos que produzem aumento na altura facial são os seguintes: (1)
Crescimento no násio e no corpo da maxila, o qual produz um acréscimo na
distancia do nasio a espinha nasal anterior e p-ovoca nos molares superiores e

espinha nasal posterior um mcvimento de afastamento do plano sela-násio, (2)
crescimento nos processos alveolares posteriores da maxila, causando um
movimento dos molares em se itido contrário ao plano palatal, e (3) crescimento
nos processos alveolares posteriores da mandíbula, causando um movimento dos
molares no sentido oclusal.
Em uma face com cre3cimento harmônico, existe um equilíbrio entre o
crescimento condilar e a soma dos crescimentos no násio, corpo da maxila e
processos alveolares superior e inferior.
CREEKMORE 1° (1967, observou que se fosse possível controlar o

crescimento vertical da face, seria possível resolver quase todos os nossos
problemas ortodeinticos. Com o propósito de estudar a influência do tratamento
ortodeintico sobre o crescimento vertical da face e mostrar como este crescimento

é inseparável do crescimento Sintero-posterior, o autor estudou uma amostra que
consistia de um grupo de 62 indivíduos não tratados ortodonticamente, sendo 32
do sexo masculino e 30 do sexo feminino, com idades entre 7 e 14 anos e
comparou com uma amostra de 50 indivíduos tratados, sendo 18 do sexo
masculino e 32 do sexo feminino, na faixa etária de 8 a 15 anos.
0 autor afirmou que aumentos no crescimento vertical tem diferentes

efeitos sobre os diferentes tips faciais e que nem todos os casos podem ser
tratados de forma semelhante, .6 que nem todas as faces são iguais, algumas tem
muito crescimento vertical, outras tem pouco. Nós devemos compreender que os
padrões faciais não são ccnstantes,

que eles podem ser mudados pelo

crescimento e pelo tratamento )r".tociôntico.
Com relação ao crescimento facial sem a influência do tratamento
ortodemtico, as seguintes conclusões puderam ser obtidas:

1. A face inferior excede em crescimento as faces

média

e superior,

primariamente devido às mudanças rotacionais da mandíbula causadas por
crescimento vertical do clindilo, que normalmente excede o crescimento
vertical da área molar, proN, ocando esta rotação da mandíbula que tem como
resultante o deslocamento mandibular para frente;
2. A adaptabilidade dos processos alveolares é o elemento compensatório que
mantém estabilidade da intercuspidação, apesar da interdependência do
crescimento das bases dentárias, horizontalmente e verticalmente;

(`

3. 0 crescimento vertical dos cientes em relação as suas bases não é uniforme e
deve ser dividido pelos segmentos anterior e posterior.
Com relação ao crescimento facial sob a influência do tratamento ortocrontico,
as seguintes conclusões puderam ser conseguidas:
1. 0 crescimento da face média para frente pode ser inibido;
2. 0 movimento distal dos molares superiores e inferiores dentro de suas
respectivas bases é limitado e geralmente insuficiente para uma completa
correção de classe li ou c;lar;se Ill;
3. As correções de classe II sac) geralmente conseguidas por uma combinação
de movimentos dentários dentro de suas bases e mudanças nas bases
dentais;
4. 0 crescimento vertical da altura facial anterior é significantemente aumentada;
5. 0 crescimento mandibular não é significantemente afetado por elásticos de
classe Ill;
6. 0 crescimento para frente ca mandíbula é significantemente inibido;
7. 0 ângulo da mandibula esta sujeito a mudanças sendo aumentado pelo
tratamento. Esta mudança afeta tanto a posição vertical como horizontal da
arcada inferior. Este aume ito é permanente, exceto se ocorrer crescimento
pós-tratamento dos ctindilcs em maior proporção que o crescimento vertical
dos molares.
SCHUDY57 (1968), afirmou que a função esta intimamente relacionada
com sobremordida e mordida aberta e que a correção destas anomalias acaba
abrangendo a maior parte da clinica ortodõntica. Para controlar sobremordida
e/ou mordida aberta, primeiriirnente deve-se controlar o crescimento que as
determinam.
0 autor observou que os incrementos de crescimento relevantes para a
sobremordida são encontrados nas seguintes areas anatômicas: (1) côndilos
mandibulares; (2) o corpo da maxila, que tem o efeito de abaixamento do plano
palatal; (3) processo alveolar posterior da maxila; (4) processo alveolar posterior
da mandíbula; (5) crescimento vertical do processo alveolar anterior da maxila; e
(6) crescimento vertical dos incisivos inferiores.
0 crescimento vertical do corpo da maxila tem uma relevante importância
sobre o montante da sobrenordida, visto que, este crescimento, através do
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contato oclusal, tem um efeito de deslocar a mandíbula para baixo e para trás. Ele
está intimamente associado corn proporção facial e junto com o crescimento do
processo alveolar posterior da maxila, é uma causa primária no aumento da altura
facial anterior, sendo a ma:<ila mais responsável que a mandíbula pelo
posicionamento no sentido vertical e ântero-posterior do mento. 0 crescimento
para baixo da maxila é antagonista ao crescimento condilar na determinação da
posição do mento. 0 crescime lto vertical dos molares superiores tem um efeito
significante sobre a altura 'acial inferior

e no espaço intermaxilar,

este

crescimento afeta bastante a sobremordida.
0 crescimento para baixo do molar superior, excede o crescimento para
baixo do incisivo na razão de 2:1; então o que pode ser dito é que o movimento
para baixo dos molares superiores dentro do complexo facial 6 o mais importante
fator de crescimento na redugto da sobremordida e é também o mais importante
fator no estabelecimento da altura facial.
BJÕRK7 (1969), estudando o crescimento rotacional da mandíbula,
afi rmou que o crescimento d )s côndilos, usualmente, não ocorre na mesma
direção do ramo ascendente :;omo era comumente imaginado, mas levemente
para frente e que variações irdividuais na direção de crescimento nos côndilos
são grandes e, no período da adolescência, tem sido encontradas variações de
quase 45 graus. Crescimento não é sempre em direção linear, pode também
ocorrer curva suave para frento e ocasionalmente também para trás. O padrão de
crescimento mandibular é geralmente caracterizado por um crescimento nos
ceindilos para cima e para frente, enquanto que ao mesmo tempo há reabsorção
na parte inferior do ângulo gon'aco e alguma aposição abaixo da sinfise.
Pesquisando os vários tipos de rotação mandibular, através da técnica de
implantes metálicos, o autor atirmou que quando ocorre rotação mandibular para
frente, esta pode ser de três formas:
Tipo I: Há uma rotação para frente, com o centro de rotação localizado nos
côndilos, provocando aumento da sobremordida, na qual

o arco inferior e

pressionado sobre o superior, resultando em falta de desenvolvimento da altura
facial anterior. A causa pode :;er desequilíbrio oclusal devido ã perda de dentes
ou uma forte pressão muscular-.

K

Tipo II: Crescimento para frente da mandíbula corn o centro de rotação localizado
nos bordos incisais dos incisivos inferiores. Este tipo de rotação 6 devido a
combinação de acentuado desenvolvimento da altura facial posterior e aumento
normal da altura anterior.
Tipo Ill: 0 centro de rotação mandibular está localizado a nível de pré-molares.
Neste tipo de rotação, a altura facial anterior torna-se menos desenvolvida,
enquanto que a altura facial posterior aumenta.
Quanto a rotação rnardibular para trás, que é menos freqüente que a
rotação para frente, pode-se observar dois tipos:
Tipo I: Neste caso o centro do rotação está localizado na articulação têmporamandibular e resulta em aumer to na altura facial anterior.
Tipo II: Neste caso a rotação para trás ocorre com o centro de rotação localizado
nos pontos oclusais mais distas dos molares, com os c6ndilos apresentando um
crescimento na direção sagital.
ISAACSON et al 26 (1971), com o objetivo de examinar as relações entre
os parâmetros verticais da face e rotação mandibular, selecionaram 183
indivíduos com ângulo SN-PM (ângulo formado pela linha sela-násio e pelo plano
mandibular) maior que 38 ° e 60 indivíduos corn este ângulo menor que 26°. De
cada um destes dois grupos 20 indivíduos foram selecionados aleatoriamente.
Um terceiro grupo de 20 pacientes com ângulo de 32° também foi selecionado. A
média de idade para o grupo cam ângulo SN-PM baixo foi de 13,34 anos, para o
grupo com SN-PM médio foi de 13,26 e para o grupo com SN-PM alto foi de 14,2.
Foram realizados traçados cefalométricos de todos os 60 indivíduos e em relação
as medidas verticais da face, utilizaram-se das seguintes dimensões:
AFT (altura facial total) — distância do ponto násio ao mento, medida
através de uma perpendicular linha sela-násio (S-N);
AFS (altura facial superior) — distancia do ponto násio 6 espinha nasal
anterior, medida através de urna perpendicular 6 linha S-N;
AFI (altura facial inferior) — distância do ponto espinha nasal anterior ao
ponto mento, medida através de uma perpendicular 6 linha S-N;
Altura do ramo — distância do ponto mais alto do c6ndilo ao ponto g6nio,
medida através de uma perpendicular a linha S-N.

Com os resultados obtidos, os autores acharam licito concluir que: a AFT
aumentava apreciavelmente ccm o aumento do Angulo SN:PM; a média da AFT
foi de 122,7 mm para o grupo com SN:PM alto, 115,13 mm para o grupo com
ângulo SN:PM médio e 110,2 para o grupo com ângulo baixo. A maioria dos
aumentos ocorreram na altu :a facial inferior, pois a altura facial superior
permaneceu constante com aproximadamente 53 mm. A media da altura facial
inferior foi de 69,13 mm para o grupo com ângulo alto, 62,05 mm para o grupo
com ângulo médio e 57,18 mrr para o grupo de ângulo baixo. A média de altura
do ramo foi inversamente proporcional ao ângulo SN:PM, sendo 52,35 mm para o
grupo com ângulo alto, 58,75 mm para o grupo de ângulo baixo e 56,3 mm para o
grupo de ângulo médio.
Quando os valores foram expressos em percentagem da AFT tivemos:
Para o grupo com ângulo SN:PM alto — AFI = 56,17% e AFS = 43,83%
Para o grupo com ângulo SN:PM médio — AFI = 53,77% e AFS = 46,23%
Para o grupo com ângulo baixc AFI = 51,85% e AFS = 48,15%
A percentagem da e Itura do ramo mandibular em relação a AFT
aumentou quando o ângulo ;3I ■1:PM diminuiu, no grupo de ângulo alto foi de
42,67%, no grupo de ângulo médio foi 48,91% e no grupo de ângulo baixo foi de
53,36%. Somente a altura do processo alveolar posterior superior (PO—PP), a
altura do ramo mandibular e a altura do processo alveolar posterior inferior (PO—
PM) podem ser consideracos como fatores etiológicos morfológicos no
desenvolvimento do ângulo Stl:PM, alto ou baixo, e seus respectivos padrões de
crescimento, e portanto, as akerações no crescimento de algumas destas áreas
pode aumentar ou diminuir as iimensões faciais verticais.
WORMS et al 69 (197E), afirmaram que a maioria dos dentistas, mesmo
aqueles mais experientes, s3 preocupam quase que exclusivamente com a
oclusão dentária e freqüente Tente, para melhorar esta oclusão tomam como
base diagnósticos e planos ce tratamento impróprios ou inadequados. Quando
nestes planos de tratamento são incluídos procedimentos cirúrgicos, ocorrem
mudanças drásticas no contorno facial, e muitas vezes estas mudanças não são
adequadas e não satisfazem o paciente.
Quando ocorrem desvios nas relações esqueléticas entre os arcos, os
dentes modificam sua posição vertical e/ou inclinações axiais para manter as

relações funcionais. Quando a maxila e a mandíbula têm padrões de crescimento
divergentes, muitas vezes ocorre mordida aberta, entretanto, se os incisivos
aumentarem seus comprimentos por "erupção continuada", oclusão e função
satisfatória

podem ser mantidas. Se maxila

e mandíbula crescerem

desproporcionalmente na direção ântero-posterior, podem ocorrer
sobressaliências positivas ou negativas, porém alterações nas inclinações axiais
normais dos incisivos podem sJperar estas desproporções esqueléticas e talvez
manter a oclusão funcional. Estas alterações no dimensão vertical e inclinações
axiais em resposta ao crescimento esquelético desarmonioso, são chamadas
compensações dentárias. Mewrio diante de desvios na harmonia das relações
esqueléticas e/ou dentárias, ântero-posteriores ou verticais é possível ter
contornos faciais normais ou próximos do normal, devido ás compensações
dentárias; por outro lado, áreas esqueléticas ou dentárias normais podem
apresentar contornos faciais anormais. 0 tecido mole facial é o último fator
compensador na morfologia do contorno facial, assim, o diagnóstico e o plano de
tratamento devem incluir não somente a análise dentária, mas também uma
análise detalhada do contornc facial, incluindo avaliações do tecido mole. Esta
análise pode identificar e locali,mr áreas de desproporções e compensações.
PEARSON 46 (1978), afirmou que muito tem sido escrito nos últimos anos
a respeito de pacientes com plano mandibular alto, face hipodivergente, face
inferior aumentada, ou rotação mandibular para trás, e que este tipo de situação
ortodõntica continua a ser uni dos mais difíceis problemas para ser tratado com
sucesso. Uma rotação mandibular para trás, usualmente resulta em um aumento
na altura facial anterior e uma posição mais posterior do mento, podendo
desenvolver uma mordida aberta. Tal rotação ocorre quando as estruturas
anteriores crescem mais que as posteriores (o aumento na altura do processo
alveolar excede o aumento veitical do côndilo) ou quando a base craniana é mais
horizontal, o que resulta em uma fossa glengide mais superiormente posicionada.
Por outro lado, uma rotação (la mandíbula para frente, tipicamente dá origem a
uma sobremordida profunda e um posicionamento mais para frente do mento.
BISHARA et al 3 (1984), com a proposta de quantificar as mudanças nas

dimensões faciais e suas interrelações, bem como, aquelas na altura vertical,
ocorridas entre as idades de 5 anos até a adulta, estudaram 20 indivíduos do
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sexo masculino e 15 do sexo feminino, numa faixa etária dos 5 aos 25,5 anos . As
mudanças ocorridas foram arbitrariamente divididas em três períodos de
crescimento: dos 5 aos 10 ano; de idade (Grupo I), dos 10 aos 15 anos de idade
(Grupo II) e dos 15 aos 25,5 an )s de idade (Grupo Ill). Segundo os autores, estes
períodos correspondem mais ou menos as épocas de um tratamento precoce,
tratamento em adolescente e lratamento em adulto. Foram obtidas radiografias
cefalométricas de dois em dois anos entre as idades de 4,5 e 12 anos e
anualmente até os 17, e por volta dos 25,5 anos obtida mais uma radiografia.
Com relação as dimensões verticais da face, utilizaram-se das seguintes
grandezas cefalométricas:
•

Altura facial anterior: N-ENJA (distância do ponto nasio ate a espinha nasal

anterior), N-Me (distancia do ponto nasio ate

o ponto

mentoniano),

N-ENA/N-Me (razão entre estas medidas) e sobremordida;

cf>

Altura facial posterior: Ai-Go (distancia entre o ponto articular e o ponto

geinio), S-Go (distância ertre o ponto sela e o ponto gônio), Ar-Go/S-Go
(razão entre estas medidas:;
cf>

Relação

entre as medidas posterior e anterior da face: S-Go/N-Me (razão

entre estas duas medidas), MP:SN (Angulo formado entre o plano mandibular
e a linha sela - nasio), SN:Gn (ângulo formado pela linha sela-nasio e o ponto
gnatio).
Ao final da pesquisa obtiveram as seguintes mudanças nos parâmetros
verticais da face:
Altura facial anterior: 0 aumento na altura facial superior (N-ENA) foi

significativamente maior no grupo I em ambos os sexos e significativamente
menor no grupo Ill. 0 aumento na altura facial total (N-Me) nos indivIduos do sexo
feminino foi similar àquele ocorrido na altura facial superior. A maior parte dos
aumentos na razão da altura facial anterior (N-ENA/N-Me) e no "overbite"
ocorreram no grupo I em ambos os sexos.
Altura facial posterior A magnitude do aumento na altura facial posterior

(Ar-Go e S-Go) no sexo masculino, não foi significativamente diferente, nos três
períodos de crescimento. No sexo feminino, entretanto, ocorreu um aumento
significantemente maior nestes parâmetros no grupo I, que nos outros períodos
de crescimento. As mudanga:, na proporção da altura facial posterior (Ar-Go/S-

12:

Go) foram similares em ambos os sexos, isto 6, a razão diminuiu no grupo I e
aumentou nos grupos II e III.

Razão entre face anterior e posterior: A razão S-Go/N-Me e o ângulo
SN:MP, mostraram uma maior mudança nos indivíduos do sexo masculino que
nos do sexo feminino, no grupo Ill. As mudanças em SN:Gn não foram
signi fi cativamente diferentes ncs três períodos para ambos os sexos.
Os achados desta pesquisa, sustentam as seguintes conclusões:

1. 0 tempo e a magnitude das mudanças nos vários parâmetros faciais diferem
durante o mesmo período de crescimento, bem como entre os sexos
masculino e feminino;
2. Em geral a maioria das mudanças nos vários parâmetros no sexo feminino
ocorreram durante o grupo I e grupo II enquanto que no sexo masculino, as
mudanças foram relativamente distribuídas nos três períodos de crescimento;
3. Mudanças no grupo

Ill para alguns parâmetros foram de magnitude

clinicamente significante, isto 6, no sexo feminino a altura facial anterior media
diminuiu significantemente

no sexo masculino, ocorreu um significante

aumento no Ar-Pog, SNB, e SN:Pog. Na relação maxila -mandibular, a razão
entre as alturas da face anterior e posterior, o ângulo MP:SN, e a convexidade
do perfil mole continuaram a diminuir significantemente;
4. No grupo Ill, com exceção cia altura padrão e profundidade mandibular, não
ocorreram significantes diferenças na magnitude das mudanças entre as
idades de 15 e 17 anos e depois dos 17 anos;
5. Os dados provenientes deste estudo são usados na descrição das tendências
médias, mas não para predizer mudanças para um indivíduo em particular. As
tendências indicam que há mudanças sign,ficantes ocorrendo no tamanho
e/ou relação de algum parâmetro facial depois da idade de 15 anos. A
magnitude destas

mudarças tardias, em alguns

indivíduos,

poderiam

influenciar o tratamento ortodtintico e/ou cirúrgico trazendo benefícios ou

adversidades.
NANDA41 (1988), afirmou que em termos de tipo facial, uma mordida
aberta está associada com excesso de altura inferior da face em relação à altura
superior e que a altura posterior da face tende a ser aproximadamente metade do
da altura total anterior, enquanto o comprimento do ramo tende a ser curto.
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Afirmou também que a maioria das características da face com mordida profunda

são opostas aquelas que configuram a mordida aberta.
Com o propósito de examinar o padrão de crescimento facial em

indivíduos com mordida aberta

e mordida profunda esqueléticas, dados

longitudinais baseados em radiografias cefalométricas em norma lateral foram
obtidas anualmente de 16 indivíduos do sexo masculino e 16 do sexo feminino,
abrangendo um período de idade dos 3 aos 18 anos. Todos os indivíduos eram

leucodermas, não tinham sido tratados ortodonticamente, e foram selecionados
de uma amostra de 250 pessoas com base na altura facial inferior (ENA-Me)
tomada como uma percentagem da altura facial total (N-Me).
Foram utilizadas neste estudo as seguintes dimensões cefalométricas
lineares: altura facial total (N-Me), altura facial anterior superior (N-ENA), altura
facial anterior inferior (ENA-Me), altura facial posterior (S-Go) e altura do ramo

(Ar-Go).
Foram obtidas as seguintes conclusões:

cP Os indivíduos com

mcrdida

aberta

e

mordida profunda crescem

diferentemente. Indivíduos com mordida profunda são caracterizados por uma
altura facial anterior supe lor aumentada (N-ENA), enquanto aqueles com
mordida aberta apresenta

Ti

uma altura facial anterior inferior aumentada

(E NA-Me);

cP A altura posterior da face (S-Go) e altura do ramo (Ar-Go) não apresentam
diferenças significantes antra aqueles indivíduos com mordida aberta e
profunda;
c O padrão de desenvolvimento de cada forma facial 6 estabelecido em idade
muito precoce, mesmo antes da erupção dos primeiros molares permanentes

e bem antes do surto de crescimento da adolescência.
Estas

conclusões têm relevante

uso

clinico

para saber

o

momento oportuno do tratamento ortodemtico, o tempo de contenção e o

prognóstico da relação oclusal da dentição mista até a adulta.
GEBECK & MERRIFI ELD 17 (1989), estudaram as dimensões da face
inferior, quando salientaram o valor da dimensão altura facial anterior.
Neste estudo o valor médio obtido para a altura facial anterior inferior, que

é a distância desde o ponto mento até o plano palatal, medida através de uma
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perpendicular a este piano, foi de 70 mm em indivíduos adultos, com uma
variação de 5 mm para menos no sexo feminino e 5 mm para mais no sexo
masculino. Observaram que, estes valores eram proporcionalmente menores nos
indivíduos em crescimento, e que as alterações estavam relacionadas com a
resposta mandibular durante a :orreção da maloclusão de classe II.
GEBECK & MERRIFIELID 18 (1989), os autores avaliaram uma amostra de
100 pacientes, com idades entre 12 e 15 anos, objetivando verificar se havia
alguma diferença clinica entre as relações dentais e crânio faciais durante o
tratamento, em amostras de pacientes com bom resultado e pacientes com
resultados considerados pobre;.
Para isso, utilizaram-se de um grupo controle ou amostra de crescimento,
para comparar com os resultaclos obtidos com os tratamentos. Com relação aos
problemas verticais, avaliaran a altura facial posterior (AFP) e altura facial
anterior (AFA) medindo-as da seguinte maneira:
•

Altura facial posterior foi considerada a medida linear que vai do ponto articular
até o plano mandibular, tangenciando o bordo posterior do ramo ascendente
da mandíbula.

•

Altura facial anterior foi colsiderada a medida linear perpendicular ao plano
palatal, que vai deste plano ao ponto mento.
Com relação às alturas faciais posterior e anterior, obtiveram os seguintes

resultados:
1. Quando o grupo controle foi comparado com o grupo de casos tratados com
sucesso, não houve diferença significativa.
2. Quando o grupo controle foi comparado com o grupo de casos tratados, com
resultados considerados pobres, não houve diferença significativa em relação
â altura facial posterior. No entanto, houve diferença significativa em relação â
altura facial anterior, que apresentou um aumento excessivo.
3. Quando o grupo de casos .:ratados com sucesso, foi comparado com o grupo
de casos tratados sem sucesso, não houve diferença significativa com relação
â altura facial posterior, mas com relação â altura facial anterior, diferenças
significativas foram encontradas.
4. As médias das alturas faciais posterior e anterior do grupo controle, mostraram
que a altura facial posterix aumentou mais do que a altura facial anterior,

indicando portanto que houve rotação da mandíbula no sentido anti-horário
com o crescimento.
Diante destes resultad )s os autores concluíram que os casos tratados
com sucesso, não apresentando diferenças significativas em relação ao grupo
controle, mostraram que o se J tratamento foi harmonioso com o processo de
crescimento normal e compensaria os casos de padrão anormal. Já os casos
tratados sem sucesso, com o aumento da altura facial anterior e sua proporção
com a altura facial posterior, aumentaram a convexidade facial e portanto, este
valor foi o mais importante no insucesso dos casos.
GHAFARI et al 19 (1989) , avaliaram cefalometricamente indicadores de
altura facial inferior e rotação mandibular , sendo o propósito especifico desta
pesquisa comparar o "corpus axis" (CA) (que consiste de uma linha ligando o
ponto Pm sobre o contorno anterior do queixo e o ponto Xi, uma referência
construída pela bissetriz da altura e largura do ramo) com o plano mandibular, e
comparar várias medidas usando o CA ou o plano mandibular (PM) na marcação
vertical da face inferior. A razão da altura facial inferior com a altura total da face 6
avaliada como um indicador da dimensão vertical facial.
A amostra foi composta por 46 indivíduos, sendo 27 do sexo feminino e
19 do sexo masculino entre 7 e 12 anos de idade, sendo divididos de acordo com
a tendência de rotação para frente ou para trás, baseados na direção de
crescimento durante o período de observação e de acordo com o ângulo SN:CA e
ângulo SN:MP. Quando estes ângulos aumentam, o padrão de rotação 6 para
trás, quando diminuem, 6 para frente. Os resultados baseados no ângulo SN:CA
foram comparados com aqueles baseados em SN:MP e concluiu-se que os
parâmetros envolvendo MP foram mais consisteltes que aqueles onde foi usado
CA, sugerindo que a construção de CA está sujeito a mais erros que o plano
mandibular. Os resultados indicaram que a medida da razão entre altura facial
inferior e a altura facial total foi estatisticamente significante em ambos os grupos,
podendo portanto ser usada como indicador da dimensão vertical da face.
NANDA & ROWE42 (1E189), com o propósito de determinar a diferença no
tempo e velocidade de crescimento do esqueleto facial em relação ao pico de
crescimento puberal em indivíduos exibindo severa displasia vertical,
selecionaram uma amostra longitudinal de radiografias cefalométricas em norma

lateral de 32 indivíduos, sendo 16 do sexo masculino e 16 do sexo feminino,
selecionados de forma a prover 4 grupos representando formas faciais com
mordida aberta e mordida profunda esqueléticas. Os indivíduos analisados foram
selecionados com base na relação da altura facial inferior (ENA-Me), como
percentagem da altura facial total (N-Me), sendo que os indivíduos do sexo
masculino estavam com idade de 15 anos e os do sexo feminino com 13 anos e 6
meses (Estas idades foram baseadas no reconhecido dimorfismo sexual no
tempo de desenvolvimento).
As seguintes comparações foram feitas:
Comparação entre medidas absolutas e proporcionais 3 anos antes do pico
máximo de crescimento entre indivíduos com mordida aberta e mordida
profunda.
Comparação das diferer ças médias entre os grupos durante o ano de pico
máximo crescimento.
Comparação entre med das absolutas e proporcionais 3 anos depois do
pico máximo de crescimento entre indivíduos com mordida aberta e
mordida profunda.
Aumentos dimensionais na altura total da face foram comparados em
cada período entre mordida aberta e mordida profunda e diferenças fundamentais
no desenvolvimento morfológico foram relatadas antes do pico máximo de
crescimento na forma facial. A altura anterior total da face nos indivíduos do sexo
masculino foram maiores que nos indivíduos do sexo feminino em cada intervalo,
comprovando dimorfismo sexual para esta dimensão. Houve uma tendência,
embora sem significância estatística, dos indivíduos com mordida profunda, terem
altura facial superior maior que os indivíduos corn mordida aberta, já os individuos
com mordida aberta mostraram altura inferior da face maior que os indivíduos
com mordida profunda. A altura total, altura superior, altura inferior e altura
posterior da face continuararr a aumentar até 3 anos após o pico máximo de
crescimento em mordidas profundas no sexo masculino. A altura inferior da face
continuou a aumentar nos grupos com mordida aberta tanto no sexo masculino
como no feminino e finalmente, a altura do ramo continuou a aumentar no grupo
de mordida profunda nos individuos do sexo feminino.
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FORSBERG et al 15 (1991), com o odjetivo de realizar um estudo
cefalométrico longitudinal das alterações crânio faciais e dento-alveolares no
sentido vertical durante 20 anos, em indivíduos adultos, selecionaram uma
amostra de 30 indivíduos, sendo 15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino,
não submetidos a tratamento Drtoclôntico. A relação ântero-posterior dos arcos
maxilar e mandibular era classe I em todos os indivíduos, com exceção de um
que exibia uma leve classe Ill. Foram avaliadas duas radiografias cefalornétricas
da cabeça em cada indivíduo da amostra, feitas em média, aos 25 e 45 anos de
idade.
Os resultados mostraram que: não houve diferença significativa entre os
sexos; a altura facial total (N-Gn) aumentou em média 1,60 mm, sendo este
aumento principalmente localizado na face inferior; o aumento da altura facial
superior ocorreu tanto anteriormente (N-ENA) como posteriormente (S-ENP) e a
altura dento-alveolar aumentou em ambos os arcos.
A análise das medidas angulares mostrou que ocorreu rotação posterior
da mandíbula e verticalização dos incisivos superiores, com isto, os autores
concluíram que as mudanças dento-alveolares não foram somente associadas
com aumento na altura inferior da face, mas também devido a rotação posterior
da mandíbula. A importância cos componentes dento-alveolares neste processo
de mudanças é mostrado através das variáveis faciais verticais, que parecem
aumentar mais em indivíduos COM dentição saudável que naqueles com maiores
problemas dentários, portanto a interrelação entre os aumentos verticais dentoalveolares e as variáveis faciais, parece obvio. Não pode ser excluído, todavia,
que um depósito mínimo de osso periostal também contribui para as mudanças
dimensionais.

NIELSEN43 (1991), ponderou que as maloclusões verticais são resultado
da interrelação de diferentes fatores etiolágicos durante o período de crescimento.
Estes fatores incluem crescimento da maxila e mandíbula, função dos lábios e
lingua e desenvolvimento dento-alveolar, devido 6 erupção dos dentes. Afirmou
também que um fator de particular importância no desenvolvimento da mordida
profunda e mordida aberta é o padrão de crescimento da mandíbula e que
variações na velocidade de crescimento das suturas maxilares e côndilos
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mandibulares, bem como fatores funcionais,

podem influenciar no

desenvolvimento de maloclusão no sentido vertical.
0 objetivo deste estudo foi discutir o papel do crescimento facial como um
fator etiologic° no desenvolvimento de maloclusões verticais, discutir a possível
associação entre fatores funcionais e estas maloclusões, como também discutir
considerações de diagnostico e aspectos de tratamento de especial importância
na correção destas maloclusões.
Segundo o autor, as maloclusões podem ser divididas naquelas de
origem dento-alveolar e naquelas predominantemente esqueléticas devido ao
padrão de crescimento dos maxilares. Pacientes com crescimento dos côndilos
mandibulares para cima e para frente têm, com freqüência, altura facial anterior
reduzida e se ocorrer desenvolvimento de maloclusão 6 quase certo que seja uma
mordida profunda, sendo a direção de crescimento mandibular, principalmente
horizontal. Crescimento nesta direção, freqüentemente resulta em mais
deslocamento horizontal da mandíbula e 6 mais efetivo na melhora da posição do
mento, que 6 desejável em pacientes com maloclusão esquelética classe ll
divisão 1.
Pacientes com a chamada "síndrome da face longa", com um
pronunciado aumento da altura facial inferior, ao contrario, têm um padrão de
crescimento do ctindilo mandibular dirigido mais posteriormente e a direção de
crescimento mandibular, 6 mais vertical, sendo que a maloclusão mais
comumente observada neste tipo de paciente 6 uma mordida aberta anterior em
combinação com uma maloclusão classe I ou classe II.
As mudanças relatadas no crescimento facial nestes dois padrões de
crescimento extremos não silo somente devido As diferenças de direção de
crescimento condilar, mas também o resultado de diferenças no desenvolvimento
da altura facial anterior (AFA) e altura facial posterior (AFP). Os fatores que
determinam o aumento na AFA são a erupção dos dentes posteriores da maxila e
mandíbula e o montante de deslocamento sutural para baixo da maxila. A AFP,
por outro lado, 6 determinada pelo deslocamento para baixo da fossa têmporomandibular e pelo crescimemo condilar. Quando crescimento vertical condilar
excede o crescimento dento-alveolar, ocorre rotação para frente da mandíbula, ao
contrario, se crescimento dento-alveolar é maior que o crescimento vertical
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condilar, a resultante na mudança da posição mandibular é para baixo ou seja
rotação posterior da mandíbula
Pacientes, com crescimento posterior do côndilo tem aumento similar da
AFA e AFP, onde a mandíbula translada durante o crescimento sem rotação.
Entretanto, no instante onde o aumento na AEA é maior que na AFP, a mandíbula
rota posteriormente e esta rota;ão para posterior pelo crescimento, resulta numa
mordida aberta anterior, dependendo da extensão da compensação dentoalveolar vertical. Quando estes pacientes são tratados ortodonticamente correm
alto risco de mais adiante serem induzidos mecanicamente a rotação posterior,
pela aceleração da erupção molar e portanto são pacientes que requerem
cuidadoso controle. Este alto isco de extrusão esta associado com sua pobre
musculatura mastigatória, fazendo do controle vertical uma importante
consideração. Para tratar com sucesso maloclusão vertical, é importante para o
clinico ter um bom conhecimento dos fatores etiológicos que levam ao
desenvolvimento destas maloclusões.
VAN DER BEEK et a1 35 (1991), com o objetivo de descrever possíveis
mudanças nas dimensões verticais da face, determinar o grau de associação
entre estas dimensões e com isto detectar diferentes padrões de crescimento,
estudaram através de cefalogramas, uma amostra de 72 indivíduos do sexo
feminino, com idades entre 7 e 14 anos, com oclJsão normal e não submetidos a
tratamento ortoclôntico.
Através dos dados obtidos, concluiram que: existia uma pequena
correlação entre os parâmetros de crescimento das alturas faciais anterior e
posterior, os quais apontavam para um crescimento

e desenvolvimento

independentes das alturas faciais anterior e posterior; o comprimento individual e
velocidade de crescimento da altura facial anterior mostraram substancial
correlação com o ângulo do plano mandibular, indicando que as mudanças
relacionadas ao crescimento do plano mandibular estão mais fortemente
relacionadas com altura facial anterior do que com a altura facial posterior.
Indivíduos com altura facial anterior relativamente pequena crescem mais
lentamente do que aqueles com uma altura facial anterior aumentada. As
diferenças entre os indivíduos com mordida aberta e mordida profunda estão
relacionadas com a altura fac al anterior, e em menor grau, com a altura facial
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posterior. Os indivíduos com mordida aberta são caracterizados por uma altura
facial anterior aumentada quando comparados com os indivíduos que apresentam
mordida profunda.
LIGTHEIM-BAKKER ot

a1 35 (1992),

estudaram

o

mecanismo de

crescimento facial vertical anterior em uma amostra de 60 indivíduos, brancos,
não submetidos a tratamento ortodõntico e que apresentavam variação normal
em relação as proporções verticais da face, sendo 32 do sexo feminino e 28 do
sexo masculino. Foram obtidas radiografias em norma lateral de 2 em 2 anos
entre as idades de 9 e 14 anos, anualmente entre as idades de 7 e 9 anos e uma
radiografia final foi feita aos 22 anos.
Os resultados mostraram que houve uma correlação negativa entre as
médias de crescimento da altu -a facial anterior superior e inferior, sugerindo que
algumas crianças crescem a uma velocidade maior na face inferior que na
superior ou vice-versa. 0 resultado destas diferenças é uma tendência para
mordida aberta ou para mordida profunda.
Os indivíduos com crescimento mais rápido para a face superior, mostram
um crescimento mais lento para a face inferior e o resultado é uma tendência para
uma face com mordida profunda, por outro lado, indivíduos com crescimento mais
lento da face superior mostram um crescimento rápido da face inferior, e o
resultado é uma tendência para uma face com mordida aberta.
HORN 24 (1992), propôs o uso do Índice de Altura Facial (IAF), durante o
tratamento ortodõntico. Este índice, é a razão entre a altura facial posterior (AFP)
e a altura facial anterior (AF,A), preconizadas por Gebeck e Merrifield 17' 18 . AFP foi
definida como a distancia em mm do ponto articular (Ar) ate o plano mandibular
ao longo do bordo posterior do ramo ascendente e a AFA foi definida como a
distancia em mm do plano palatino (PP) ao ponto mento (Me) (Fig. 1). Segundo o
autor, o IAF é particularmente útil durante o tratamento dos casos de classe II
com angulo FMA alto e o uso desta razão permite ao clinico monitorar
cuidadosamente o desenvolvimento da dentadura e a resposta mandibular
durante o tratamento ortoddintico. Ele é uma indicação da rotação mandibular
durante o tratamento, e oferece a mais dinâmica imagem do que acontece
durante o tratamento.
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Quando a AFP aumenta mais rapidamente que a AFA durante

o

crescimento e/ou tratamento, o padrão facial do paciente com maloclusão classe
II melhora porque a rotação mandibular se processa para cima e para frente,
ocorre fechamento mandibular do plano horizontal como resposta mandibular ao
crescimento. Por outro lado, se a AFÃ aumenta mais que a AFP, a mandíbula
rotaciona para baixo e para trás e quando ocorre esta resposta desfavorável, o
padrão facial piora e o plano iorizontal abre. Durante o tratamento ortodõntico
portanto, o objetivo deve ser manter a AFA e melhorar a AFP.
0 valor do IAF pode ajudar nas decisões de pré-tratamento no sentido de
avaliar as tendências de rotação mandibular. Nos cefalogramas feitos antes do
tratamento, o IAF pode dar uma indicação da tendência de crescimento rotacional
mandibular para cima e para frente se o IAF aumenta, para baixo e para trás se o
índice diminui. Este índice pode ajudar no plano de tratamento para definir os
casos ortoclônticos, que são aqueles cuja variação do índice é de 0,55 à 0,85, e
os casos cirúrgicos quando c índice está fora destas médias (Fig. 2). 0 IAF
também pode ser sistematicamente comparado com o FMA, como o A0-B0
comparado com o ângulo ANB.
A amostra deste estudo foi composta de 165 casos com média de idade
de 11 anos. A média da AFP para a população estudada foi 41 mm (variando de
30 a 60 mm). A média da AFÃ para a amostra foi de 60 mm (variando de 39 a 80).
Dos 165 pacientes estudados, a média pré tratamento do IAF foi 0,70 (variando
de 0,40 a 0,90).
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FOLEY & MAMANDRAS 14 (1992), corn o objetivo de determinar a

magnitude e direção do crescimento facial da maxila e mandíbula no período pós
puberal em indivíduos do sexo feminino, selecionaram uma amostra de 37
indivíduos que não tinham sido submetidos a tratamento ortodõntico e com
características esqueléticas e dentarias de classe I. Foram tomadas radiografias
cefalométricas em norma lateral nas idades de 14, 16 e 20 anos.
Ao final, observaram que o ângulo do plano mandibular fechou, na media
1,1 ° dos 14 aos 20 anos, sugerindo uma tendência de fechamento rotacional da
mandíbula. Os incisivos inferiores em relação ao plano do ângulo mandibular se
inclinaram labialmente aproximadamente 1,4° no período de tempo estudado.
As medidas de comprimento mandibular (Co-Gn, Co-Go, Go-Gn)
mostraram significante quantidade de crescimento durante todos os períodos. 0
valor do crescimento mandibular horizontal (Go-Gn) para o período dos 14 aos 20
anos foi 1,68 mm, ao passo que o valor do crescimento vertical mandibular
(Co-Go) durante o mesmo período foi 2,5 mm.
As dimensões verticais, posteriores da face aumentaram levemente mats
que as dimensões anteriores. 0 incremento de aumento na altura posterior da
face (Co-Go) dos 14 aos 20 anos foi 2,5 mm, comparado com o incremento de
aumento na altura inferior da lace anterior (ENA-Me) de 1,89 mm durante

o

mesmo período de idade. A altura posterior total da face (S-Go) e a altura anterior
da face (N-Me) mostraram um aumento de 2,97 mm e 2,76 mm, respectivamente
entre 14 e 20 anos de idade.
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O crescimento mandibular foi quase o dobro do maxilar no período dos 14
aos 20 anos, porem dos 16 aos 20 anos o crescimento mandibular e maxilar
foram da mesma magnitude.
VIAZIS67 (1992), estudando a influência do crescimento rotacional
mandibular no desenvolvime -Ito de mordida aberta

e

mordida profunda,

apresentou uma série de medidas que indicam esta tendência rotacional,
aumentando assim a probabilidade de predizer como será

o crescimento

mandibular. Nenhuma análise oefalométrica 6 perfeita e o clinico deve confiar na
observação direta e experiência, bem como trabalhar as medidas e razões, para
conseguir um diagnostico correto. A diferença entre tendência a mordida aberta e
mordida profunda, especialmeite nos casos limítrofes, ou seja, naqueles com
leves aumentos de crescimenio em uma e em outra direção, é importante não
somente para o diagnóstico inicial, mas também para o planejamento da
mecânica de tratamento.
Nestes casos, o tratamento pode tornar-se complicado e o caso difícil de
finalizar e nem todas as medidas terão igual valor em todos os casos, mas a
maioria delas, darão uma boa indicação da tendência de crescimento dos
pacientes.
VADEN

et al e4 (1994), afirmaram que o sucesso do tratamento das

maloclusões classe II, depende não somente dos movimentos dos dentes para
corrigir as relações dentárias mas de uma resposta favorável da mandíbula
diante do sistema de força ortodõntica. Com o propósito de avaliar as mudanças
na AFA (altura facial anterior) e AFP (altura facial posterior), durante o tratamento
e contenção de maloclusões classe II, uma amostra de 23 indivíduos do sexo
feminino, portadores de malockisão classe II, divisão 1, tratados com extração de
quatro pre-molares foi comparada com outra amostra de 17 indivíduos, também
do sexo feminino e portadore3 de maloclusão classe II, divisão 1, porem sem
tratamento ortodõntico.
Ao final, observaram que o aumento da AFP foi significantemente maior
nos casos tratados do que nos casos sem tratamento e quando os indivíduos
foram reavaliados, em media 6 anos após o tratamento, verificaram que nos
casos tratados houve um maior aumento da AFP e que a AFA aumentou de
maneira similar em ambos os grupos, tanto durante como anos após o
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tratamento. Diante desses resultados, concluiram que o aumento na razão
AFP/AFA na amostra de classe hl tratada, foi significante e este aumento deveria
ser considerado um fator primário na estabilidade da correção da maloclusão
classe II. Um sistema de forças mecânicas que controle a dimensão vertical
durante o tratamento mostra ser um ingrediente essencial para esta mudança
favorável na razão AFP/AFA e podemos considerar que controle cuidadoso de
forças extrusivas acentua a mudança favorável nesta razão.
LOCKS 37 (1996), afirmou que o conhecimento do crescimento facial com
suas variáveis, poderá ser útil ao ortodontista, para o bom diagnostico e
planejamento do tratamento ortodtintico. Afirmou ainda que conhecer a morfologia
crânio facial, bem como as proporções entre as alturas faciais anterior e posterior,
é fundamental para o conhecimento das tendênc as de crescimento.
Com a finalidade de realizar um estudo cefalornétrico das alturas faciais
anterior e posterior, em individuos na fase de dentadura mista, não submetidos a
tratamento ortodõntico, o autor estudou uma amostra que constou de 158
telerradiografias cefalométrices em norma lateral, obtidas de 79 crianças
brasileiras, leucodermas, con - idades entre 8 e 11 anos, sendo 33 do sexo
masculino e 46 do sexo feminino. Todas as crianças eram portadoras de
maloclusão Classe I de Angle, e não haviam sido submetidas a tratamento
ortoclôntico.
Ao final da pesquisa o autor chegou as seguintes conclusões: (1) 0
crescimento das dimensões facials anterior e posterior analisadas, se mantiveram
constantes e equilibradas, em todos os períodos estudados, pois apesar de
ocorrer tendências diferenciais de crescimento, houve igualdade estatística entre
as medias destas dimensões; ,'2) O índice de altura facial médio foi de 0,66 e não
diminuiu com a idade, se mantendo constante ou aumentando; (3) Não houve
dimorfismo sexual, tanto com -elação as proporções faciais, como também, com
relação ao índice de altura facial, apesar de ter havido tendências de crescimento
diferentes; (4) As proporções faciais anteriores se mantiveram em torno de 42%
para a dimensão altura facial superior e 58% para a dimensão altura facial inferior;
e (5) A dimensão altura facial inferior, contribuiu de forma mais significativa nas
alterações observadas na altura facial total.

BISHARA et al 5 (1997), afirmaram que o potencial de crescimento de
indivíduos com maloclusão Classe II é de interesse da pratica ortod6ntica, porque
estas maloclusbes constituem urna significante percentagem dos casos tratados.
Com o propósito de comparar longitudinalmente as mudanças que ocorrem nas
estruturas dento-faciais, desde a dentição decidua ate a permanente, em
indivíduos classe ll divisão 1 sem tratamento ortockintico e indivíduos normais, os
autores reuniram uma amostra de 65 indivíduos, sendo 30 classe II divisão 1 e 35
normais, em três estágios de desenvolvimento: Estagio I, dentição decidua
completa; Estagio II, quando Os primeiros mclares permanentes entram em
oclusão; e Estagio Ill, dentição Dermanente completa (exceto terceiros molares).
Os autores chegaram es seguintes conclusões:
O As diferenças no comprimento e posição mandibular foram mais evidentes nos
estágios precoces de desenvolvimento. Nos estágios tardios, as diferenças
não foram significantes, indicando que ocorreu um pico de crescimento
mandibular tardio nos indivíduos classe II;
O Com relação ao perfil, a tendência de crescimento entre os indivíduos classe II
divisão 1 e os normais, foi similar nos vários parâmetros dento-faciais
comparados, com exceção ,da protrusão do lábio superior;
O Comparando as alterações totais da dentição decidua até a permanente,
ocorreram diferenças significantes entre os indivíduos classe li divisão 1 e os
indivíduos normais, incluindo maior magnitude do comprimento mandibular no
grupo normal e maior convexidade dos tecidos duros e moles nos indivíduos
classe II acompanhados por uma tendência maior de retrusão mandibular.
KARLSEN 31 (1997), com o objetivo de estudar a associação entre o
crescimento crânio facial vertical e a rotação no crescimento mandibular,
acompanhou longitudinalmente dois grupos de crianças com Angulo PM-SN baixo
(n=29) e alto (n=29). Os ângulos foram medidos aos 12 anos de idade e
considerados baixos aqueles menores ou iguais a 26 ° e altos aqueles maiores ou
iguais a 35 ° .
Com este estudo o autor pôde concluir que:
0 0 aumento na altura facial posterior irferior se diferenciou por ser
correlacionado à rotaçâo para frente da matriz (tecido mole),
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independentemente do ângulo do plano mandibular ou idade. 0 mesmo se
aplicou para o aumento na altura do ramo;
e

6> 0 aumento na altura facial anterior inferior foi surpreendentemente

levemente correlacionado imm a rotação mandibular, porém fortemente e
positivamente correlacionado ao aumento no comprimento do corpo da
mandíbula;
rP Em casos de ângulo alto, c , grande desenvolvimento da altura facial anterior
inferior ocorreu porque a inclinação do piano mandibular direcionou

o

crescimento do corpo mais para baixo do que o normal, e não porque a
mandíbula sofreu rotação para trás.
URSI & McNAMARA Jr. 63 (1997), com
longitudinalmente

o crescimento crânio

o objetivo de comparar

facial de pacientes apresentando

maloclusão de classe II e usando como controle ipacientes com oclusão normal, e
estabelecer as peculiaridades inerentes aos pacientes que apresentam esta
maloclusão, no que se refere ao seu crescimento normal, selecionaram 29 jovens
apresentando maloclusão de classe II e 30 com oclusão normal, sendo que todos
os pacientes eram leucodermas, filhos de pais norte - americanos de
descendência européia setentrional e foram acompanhados dos 10,6 aos 12,6
anos. Concluiu-se que, em relação aos pacientes com oclusão normal, os que
apresentavam disto-oclusão demonstraram, tanto na primeira observação (fase
inicial) quanto na segunda (fase final), uma base de crânio mais alongada, a
maxila posicionada sagitalmente de maneira semelhante; a mandíbula mais
retrognatica, embora com dimensões semelhantes; a altura facial antero-inferior
aumentada, que é conseqüencia de um padrão de crescimento crânio facial mais
vertical; incisivos e molares mais extruidos e incisivos inferiores mais protruidos e
extruidos. O crescimento dos dois grupos foi, durante o período avaliado de 24
meses, muito semelhantes em todos os seus aspectos, indicando que as
diferenças encontradas devem ser atribuídas ao crescimento na primeira década
de vida.
HENRIQUES et aI 21 (1998), com objetivo de estudar longitudinalmente as
características da maloclusão de classe II, 1a divisão, selecionaram uma amostra

com 50 telerradiografias em norma lateral, de 25 jovens brasileiros, leucodermas,
da região de Baunj, todos corn maloclusão classe II, 1 a divisão, sem tratamento,

acompanhados longitudinalmente por um período médio de 3,36 anos. A primeira
radiografia foi obtida, em media, na idade de 9,35 anos e a segunda aos 12,68
anos. Em geral para as alterações dento-esqueléticas de maloclusão de classe II,
1a

divisão sem tratamento, os autores julgaram licito afirmar que:

3 0 padrão de crescimento facial apresenta pequenas modificações, com

tendência de predominância do componente horizontal. A altura antero-inferior
aumentou, em decorrência do crescimento facial.
3

A maxila revelou um comportamento de crescimento ântero-inferior continuo,
com aumento significante do valor de Co—A (distância do ponto mais superior
e posterior do côndilo ao ponto A).

3

A mandíbula demonstrou crescimento Antero-posterior,

identificado pelo

aumento da grandeza Co—Gin (ponto condilio ao ponto gnatio).
3

A relação maxilo mandibular demonstrou melhora insignificante, promovendo a
manutenção da discrepância esquelética da maloclusão de classe II, 1 3
divisão.

3

Os molares e incisivos superiores acompanharam o movimento para frente e
para baixo da maxila, com mesialização, extrusão e aumento da inclinação
mesial e manutenção da inclinação vestibular respectivamente. Os molares
inferiores sofreram verticalização sem sign ificancia, com mesialização de
coroa e raiz e extrusão. O. incisivos inferiores exibiram retrusão, porem com
aumento da inclinação vestibular e extrusão.
PALLO" (1998), com o objetivo de determinar cefalometricamente o valor

médio para o índice de altura facial (IAF), selecicnou 70 telerradiografias tomadas
em norma lateral, obtidas de urna amostra de indivíduos brasileiros, leucodermas
da região de Piracicaba, com oclusão clinicamente excelente, na faixa etária dos
11 aos 17 anos, de ambos os sexos, sendo 35 indivíduos do sexo feminino e 35
indivíduos do sexo masculino, divididos segundo a idade e o sexo em 7 grupos.
Cada grupo com 5 indivíduos do sexo feminino e 5 do sexo masculino, num total
de 10 indivíduos para cada faixa etária.
Ao final concluiu que não houve diferenças estatisticamente signi ficativas
para as alturas faciais antericr (AFA) e posterior (AFP), bem como, para o IAF
com relação as médias de idade e sexo. Embora não tenha verificado diferenças
estatisticamente significantes para a AFA, AFP e IAF, na comparação das médias
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para as alturas faciais anterior e posterior, a AFA apresentou-se maior no sexo
masculino e o IAF apresentou diminuição com a idade.
0 crescimento da AFA e AFP, mostrou um aumento constante e
equilibrado, não havendo diferenças significantes entre os sexos.
Os valores obtidos para média da AFA, rio sexo masculino, foi de 65 mm
e para o sexo feminino foi de 63,22 mm. A AFP foi respectivamente 51,88 mm e
50,39 mm. IAF médio foi 0,7.9 para ambos os sexos.
VAN der LINDEN 66 (' 999), estudando o desenvolvimento das faces
longas e curtas, afirmou que faces longas geralmente apresentam uma anomalia
classe II, divisão 1a e que muitos indivíduos com face longa possuem uma
mordida aberta anterior e que mordidas abertas grandes nos indivíduos com
altura facial excessiva podem ser chamadas de mordidas abertas esqueléticas.
autor ponderou também que as mordidas abertas esqueléticas não melhoram
com o crescimento e são difíceis de tratar. Com relação As faces curtas, e
particularmente aquelas com altura anterior inferior da face pequena, geralmente
estão associadas com uma mordida profunda. Muitas anomalias classe II, divisão
2 e também as oclusões classe I com sinais de classe II, divisão 2 apresentam
este fenômeno. Faces curtas com mordida profunda, podem também ser
encontradas em certas anomalias de classe II, 1a divisão.

2.2 — Proporções

THOMPSON & BRODIE 59 (1942), defenderam que estudos sobre padrão
de crescimento, mostraram qua havia uma marcada estabilidade nas proporções
das várias partes da face. A primeira informação surgiu quando descobriu-se que
as curvas representando o crescimento médio das várias partes que compõem a
altura anterior da face guardi3vam as mesmas percentagem independente da
idade em que os pacientes eram examinados. A altura nasal, que vai do nasio
espinha nasal anterior, pareceu ser muito consistente em seu comportamento,
sempre guardando a proporção de 43% da distância do nasio ao gnatio. Para
conferir estes resultados, foram medidas radiografias de 50 pacientes adultos e a
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mesma média foi encontrada. 7. oram medidos trezentos crânios de uma estirpe
racial diferente encontrados no "Field Museum" e novamente foi encontrada a
média de 43%. Deve-se levar em conta que o emprego de uma média ou valor
médio como referência para um determinado indivíduo esta sujeito a erro mesmo
que o desvio padrão seja pequeno.
HERZBERG & HOLIC23 (1943), realizaram um estudo antropométrico da
altura facial e utilizaram 326 cranios de humanos adultos, sendo que destes, 262
eram de origem conhecida e correspondiam as mais diversas ragas.
Foram feitas medidas do nasio (N) a espinha nasal anterior (ENA), da
ENA ao gnatio (Gn), e do nasio (N) ao gnatio (Gn).
Encontraram as seguimes medidas:
rP altura facial total (N-Gn) - 115,2 mm;
distância N-ENA - 50,3 mm;
distância ENA-Gn - 65,0 mrn;
cP distancia N-ENA como percentagem da altura facial total - 43,51 %;
distancia ENA-Gn como percentagem da altura facial total - 57,49%.
Além disso os autores concluiram que as proporções faciais verticais não
variaram significantemente entre as diversas raças estudadas.
WYLIE & JOHNSOW) (1952), afirmaram que um grande número de
ortodontistas acreditam que reconhecer as variações faciais no sentido vertical faz
parte do plano de tratamento ortod6ntico. Para muitos deles, isto consiste em
medir e descrever um dado padrão facial em relação a um compreensível e
aceitável modelo.
Corn a finalidade de avaliar as proporções faciais, estudaram 171
indivíduos, sendo 97 do sexo masculino e 74 do sexo feminino, com idades entre
11 e 13 anos e classificaram os tipos faciais em face boa, face regular e face
pobre. Em cada radiografia foram feitas mensurações das seguintes grandezas
cefalométricas:
0 Altura facial total do perfil (AFT) - distância do nasio ao mento

0 Bordo inferior da mandíbula - distancia do mento ao g6nio
0 Altura do ramo - distancia dD gônio ao ponto mais alto do c6ndilo
Angulo condilar — Angulo entre a linha g6nio-condilio e a linha gônio-mento
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Uma perpendicular à linha Nasio-Mento, passando através da espinha
nasal anterior (ENA), dividiu a face em duas partes: superior e inferior.
Os autores concluiram o seguinte:
cf? Nas faces boas, o ângulo condilar era menor e o bordo inferior da mandíbula
mais longo do que nas faces regulares e faces pobres;
cf? Em um padrão facial bom, as alturas faciais superior e inferior, correspondem
respectivamente 6 45% e 55% da altura facial total;
ci> Em media a altura facial total 6 maior nos indivíduos do sexo masculino dó 4ue
nos do sexo feminino;
ri> Quando a altura facial superior é expressa como percentagem da altura facial
total, não existe diferença significativa em relação a sexo.
Os dados obtidos mostraram que existe uma tendência da face em
apresentar um aspecto "pobre" quando a altura facial inferior é muito grande,
quando o ramo ascendente é curto, quando o Angulo mandibular é grande e
quando a localização da fossa glen6ide 6 relativamente alta.
TWEED 62 (1953), definiu "normal" corno sendo o equilíbrio e harmonia de
proporções consideradas pela maioria das pessoas como as mais agradáveis na
face humana. 0 autor deu ênfase especial a estética facial, porque estava
convencido de que, a oclusão normal s6 6 possível quando existe um razoável
equilíbrio entre as várias partes componentes do complexo dento facial

e

somente quando a oclusão normal 6 acompanhada por um padrão de face
normal, teremos o máximo de equilíbrio e harmonia das linhas faciais.
POULTON 47 (1957), para relacionar estética facial e medidas angulares,
utilizou fotografias laterais da face de uma amostra de 65 indivíduos, sendo 28 do
sexo masculino e 37 do sexo feminino corn idades entre 8 e 12 anos. Foram
também realizadas radiografias da cabeça em norma lateral de cada um dos
pacientes nas quais foram realizados tragados cefalométricos utilizando medidas
angulares recomendadas pelos seguintes pesquisadores: Steiner, Downs, Tweed,
Reidel e Grusd.
Um teste estatístico foi aplicado as medidas angulares e os resultados
obtidos indicaram que os ângulos que melhor se correlacionaram com o padrão
estético facial foram NA:PO, SNA, SN:plano mandibular, e o ângulo formado entre
o incisivo inferior e o plano mandibular.
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0 autor observou que as faces que apresentavam altura facial inferior
aumentada, eram menos agadáveis esteticamente do que aquelas com
variações no sentido ântero-posterior ou com altura facial inferior diminuída.
HAPAK2° (1964), com o propósito de localizar e descrever diferenças
dentarias

e

esqueléticas em casos de mordida aberta, analisou

cefalometricamente 52 indivíduos com deficiência de oclusão na região anterior,
lateral ou em ambas. Os indivíduos selecionados eram caucasianos, com média
de idade de 12,3 anos, sendo 31 do sexo feminino e 21 do sexo masculino. Um
polígono modificado foi construido, usando a maioria das medidas da analise de
Downs e as dimensões crânio faciais foram comparadas com os valores médios
encontrados por Wylie-Johnson 70. Quando a amostra com mordida aberta foi
sobreposta no polígono de Downs mostrou urna definida tendência a Classe ll e o
ângulo EMA marcadamente no lado retrognático do polígono. Usualmente a
severidade do desequilíbrio esquelético é muito influenciado pelo ângulo do plano
mandibular e consequentemente pode ser dito que a maioria dos casos de
mordida aberta tem um pobre padrão esquelético.
A comparação da altura facial superior na amostra de Wylie-Johnson 70
(faces boas) é bastante similar a amostra com mordida aberta e como a altura
facial superior não varia muito e estes pacientes apresentam faces mais longas,
esta diferença pode ser atribuída a altura facial inferior.
O FMA e o Angulo GoGn:SN, quando correlacionados com a altura facial
anterior inferior, altura facial total e com a altura alveolar na região de incisivos
inferiores mostraram uma correlação positiva, indicando que quando estes
ângulos aumentam, as alturas faciais antero-inferior, total e alveolar também
aumentam.
SCHUDY55 (1964), analisando o crescimento vertical e o crescimento
ântero-posterior relacionados com a função e o tratamento ortodõntico, avaliou a
relação da altura facial posterior com a altura facial anterior e seus efeitos,
verificando algumas alterações que poderiam ocorrer com o crescimento. Foram
selecionados 270 indivíduos com idades que variavam de 11 a 14 anos, todos
com grau suficiente de malcclusão para justificar um tratamento ortodõntico.
Foram avaliados através de um estudo cefalornétrico, onde foram utilizadas as
seguintes grandezas:
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O Altura Facial Posterior - mensurada do ponto articular ao plano mandibular,
tangente ao bordo posterior do ramo da mandíbula (Ar - PM);
d> Altura Facial Anterior - mensurada do ponto násio ao ponto mento (N - Me);

0 Plano Oclusal — representado por uma linha entre um ponto intermediário
entre os incisivos e um ponto intermediário entre os primeiros molares;
O Altura do primeiro molar inferior - distância da cúspide mésio-vestibular do
molar ao bordo inferior da mandíbula, perpendicular ao plano oclusal;
O Altura Dental Anterior - mensurada da espinha nasal anterior (ENA) ao mento.
A proporção da altura facial em relação à profundidade pode ser
graficamente ilustrada por u ma figura retangular que o autor chamou de
"arcabouço facial". Este arcabouço representa todos os incrementos de
crescimento ântero-posterior e vertical do complexo crânio facial.
A altura facial é medida ao longo do plano facial sendo o limite superior o
násio e o inferior, a projeção do ponto Me sobre este plano através de uma
perpendicular. 0 limite posterior da face é urr plano paralelo ao plano facial
passando através da porção mais posterior do c6ndilo da mandíbula.
0 autor selecionou 60 pacientes com proporções faciais médias, que
tinham o ângulo do plano mandibular (SN:PM) ertre 31 e 34 ° e o ângulo do plano
oclusal (PO:PM) entre 15 e 17`
Posteriormente mais 63 indivíduos chvid dos em dois grupos de 30 cada
foram selecionados: um grupo retrognata que consistia de indivíduos com ângulo
mandibular e oclusal acima da média e um gruo prognata com estes mesmos
ângulos abaixo da média.
Mais tarde ponderou que a relação entre a altura facial posterior e a altura
facial anterior é fundamental na avaliação dos tipos morfológicos, o que o levou a
selecionar mais dois grupos com 50 individuos cada, de acordo com a
percentagem da altura facial posterior em relação a anterior. Um grupo foi
composto de casos com percentagem da altura facial posterior em relação a
anterior de 69% ou acima e outro com percentagem de 57% ou menos.
Foram encontrados os seguintes resultados:

a> A percentagem media entre a altura e a profundidade facial foi de 76%, isto 6,
a profundidade corresponde a 76% da altura facial anterior;

0 -3rio

9-6-)
33

O No grupo retrognata a profundidade foi de somente 70% da altura, enquanto
no prognata a mesma foi de 80%;
O A medida do N - ENA foi praticamente a mesma em ambos os grupos de
padrão médio e retrognata. No grupo prognata foi 2 mm maior;
cP Houve uma diferença de 11 mm na medida N - Me entre os tipos prognata e
retrognata. A maior parte desta diferença loca izou-se na parte inferior da face;
O No tipo padrão médio a face inferior foi 56% da altura total da face, no tipo
retrognata foi 59,5%, enqua to no grupo prognata foi 54,1%;
O Nos tipos médios a razão da altura dental posterior (Ar - PM) com a altura
dental anterior (ENA - Me) foi 68%, no gripo retrognata foi 56,5% e no
prognata foi 79,5%;
0 A razão entre a altura anterior total da face (N - Me) e altura posterior total
(perpendicular de SN ao PM através do Ar) foi 62,91% no grupo médio,
57,23%110 retrognata e 69,28% no grupo prognata.
0 autor sugere que dava ser usado o termo "divergência facial" para
descrição dos diferentes tipos de padrão esquelético, uma vez que os termos
prognata e retrognata seriam para definir variações antero-posteriores. Já os
termos "hipodivergente" e "hiperdivergente" classificariam as variações no sentido
vertical, sendo o indivíduo retrognata chamado de hiperdivergente e o prognata
de hipodivergente.

SUBTELNY & SAKUDA 58 (1964), afirmaram que a definição de mordida
aberta difere entre os vários autores e pesquisadores. Alguns ortodontistas
consideram uma mordida aberta presente quando a sobremordida é menor do
que a média, outros consideram uma relação topo a topo como mordida aberta,
enquanto ainda outros especificam que um grau definido de abertura deve estar
presente. Afirmaram ainda que mordida aberta deve ser considerada como um
desvio na relação vertical entre os arcos dentais superior e inferior e que numa
mordida aberta haveria uma falta de contato, na direção vertical, entre segmentos
opostos dos dentes, e que o grau de abertura pode variar de paciente para
paciente, mas uma relação topo a topo ou algum grau de sobremordida não pode
ser categorizado como uma mordida aberta.
Corn o objetivo de estudar a mordida aberta, conduziram um estudo
cefalornétrico, comparando a relação dento esquelética de 25 indivíduos com

mordida aberta persistente, corn um grupo de 30 indivíduos com oclusão normal.
Todos tinham mais de 12 anos e nenhuma diferenciação foi feita entre os sexos.
Para a análise das relações dentais, foram feitas medidas na base do
crânio, maxila e areas da mandíbula. Estas medidas foram submetidas a analise
estatística e foram encontradas diferenças entre os dois grupos em diversas
areas. Quando a maxila foi estudada, não foram encontradas diferenças entre os
dois grupos nas dimensões vertical e ântero-posterior. Com relação a distância do
palato até a base do crânio, o comprimento do palato e a angu ação do palato em
relação a base do crânio consiataram que elas são as mesmas, tanto nos casos
de mordida aberta como nos casos de oc;lusâo normal. Foram encontradas
diferenças consideráveis entre os dois grupos com relação ao tamanho, forma e
posição da mandíbula. 0 comprimento vertical do ramo foi medido do articular
(Ar) ao g6nio (Go), e embora as medidas não tenham sido significantemente
diferentes, foi observada urna tendência para um comprimento menor do ramo
nos casos de mordida aberta.
A dimensao vertical do nasio (Na) ao bordo inferior da sinfise da
mandíbula (Me) foi significantemente maior nos casos de mordida aberta e esta
dimensão vertical excessiva de face foi restrita à região inferior da face.
SASSOUNI & NANDAE1 (1964) , ponderaram que o equilíbrio facial 6 de
fundamental importância para os especialistas da area da saúde, não somente
porque muitos órgãos vitais estão concentrados nesta area circunscrita, mas
também pelo valor que a sociedade presta a face. A fi rmaram também que
artistas, dentistas, físicos e antropólogos têm estudado a face por diversos
ângulos e que os ortodontistas, empregando técnicas cefalométricas, têm
investigado a relação entre oclusão dental e equilíbrio esquelético da face.
Corno a mais popular classificação de maloclusão (introduzida por Angle)
foi definida na dimensão antero-posterior somente, é natural que a atenção dos
pesquisadores seja direcionada principalmente para o equilíbrio antero-posterior
do complexo dento-facial.
Nos últimos anos, experiências clinicas e pesquisas têm trazido à tona, a
interdependência das proporções faciais nas três dimensões do espaço, ao
mesmo tempo, o desenvolvimento de diversos aparelhos ortod6nticos tem
permitido tratamento diferencial dos desvios dento-faciais seletivamente em cada

uma das três dimensões. Muito freqüentemente, entretanto, o tratamento tem sido
guiado pelos aparelhos em uso,

provavelmente devido ao fato que ate o

presente, um diagnóstico sistemático não tenha sido feito nas três dimensões do

espaço, e é portanto permissível, por este ponto de vista, focar nossa atenção
sobre as proporções verticais c as estruturas dento-faciais.
Para ter valor significante para os objetivos clínicos, uma análise

cefalométrica deve combinar conhecimentos básicos da arquitetura facial com os
componentes funcionais do aparato mastigatório, com o potencial de crescimento
genético e com as possibilidades e limitações do tratamento ortod'ontico, mas ao
mesmo tempo não deve excluir a estética e cons,derações sociais.

O diagnostico, portanto, deve incluir o seguinte: (1) características
diferenciais da face associadas com maloclusão vertical, isto 6, mordida aberta e
mordida profunda; (2) mudanças verticais dev do ao crescimento; (3) fatores

hereditários e (4) mudanças verticais que podem ser conseguidas com o
tratamento ortodõntico.

WEINBERG & KRONNIAN 68 (1966), com o objetivo de pesquisar a altura
facial anterior e seus componentes individuais procuraram verificar as variações
nos componentes da altura facial anterior em pacientes com oclusão normal, com

maloclusão e sobremordida

profunda,

observar os efeitos do tratamento

ortocrontico, bem como avaliar quais dos dentes incisivos, superior ou inferior,
sofrem maior reposicionamento na correção da sobremordida.

0 material utilizado neste estudo consistiu de radiografias cefalornetricas
de 30 crianças com oclusão normal, com idades entre 11 e 12,8 anos e
radiografias pre e Os tratamento de 30 crianças com maloclusão, com idades
entre 8,4 e 13,9 anos antes do tratamento e entre 11 e 15,1 anos após o
tratamento.
Dentre outras observações feitas, com relação as medidas lineares e
valores proporcionais dos componentes de altura facial anterior, encontraram para

o grupo com oclusão normal urna média de 108,4 mm para a altura facial total
anterior (N-Gn) e percentagem de 54,86% para a altura facial inferior (PP-Gn).
Para os pacientes com maloclusão pré-tratamento foi encontrado 113,7 mm com

53,96% e no pós-tratamentc 122,0 mm corn 54,08%. Nenhuma diferença
significativa nas proporções foram encontradas no plano vertical entre os grupos
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com oclusão normal e o grupo com mordida profunda antes do tratamento. A
correção ortodõntica da sobrernordida profunda não alterou significantemente a
proporção da face inferior em relação a altura facial total, sendo os músculos da
mastigação responsáveis pela manutenção desta proporcionalidade facial, porém
sua correção alterou significantemente os componentes dentais da altura facial.
HUNTER25 (1967), corn o objetivo de comparar dimensões verticais da
face de inclivicluos com retrognatismo dento-esquelético (classe II) e aqueles
indivíduos com ortognatismo dento-esquelético (classe l), estudou duas amostras,
uma composta de 25 indivíduos classe I, sendo 13 do sexo masculino e 12 do
sexo feminino, todos entre 10 Enos e 6 meses e 11 anos e 5 meses de idade com
ângulo ANB menor que 4,5 graus, a outra amostra com 50 indivíduos classe II,
sendo 25 do sexo masculino e 25 do sexo feminino, com ângulo ANB maior que
4,5 graus e com idades entre 10 anos e 6 meses e 11 anos e 5 meses.
Foram utilizadas neste estudo 9 medidas verticais perpendiculares ao
plano sela-nbsio e 9 medidas no sentido horizontal sobre o plano sela-násio a
partir da sela para localização de pontos de referência no sentido antero-posterior.
Estas medidas, mais o ângulo formado pelo piano sela-násio e plano mandibular,
perfazem urn total de 19 medidas.
As dimensões verticais foram signifcantemente maiores no sexo
masculino que no sexo feminino. Para a posição vertical da mandíbula e porção
palatal da maxila não foram encontradas diferenças no retrognatismo, mas
pareceu estar a altura dento-a veolar maxilar corn leve tendência de ser maior no
retrognatismo que no ortognalismo. Por outro lado, nestas amostras não houve
diferença entre classe I e classe II no que diz respeito a posição da dentição
maxilar em relação a sela (no sentido ântero-posterior). Uma diferença
significativa foi encontrada na mandíbula para ambos os sexos, ela é menor e
mais posteriormente posicionada no retrognatismo que no ortognatismo. Foi
também observado que o angulo do plano mandibular 6 levemente maior no
retrognatismo.
SASSOUNI 52 (1969), afirmou que as intermináveis variações no tamanho,
posição, forma e proporções das estruturas que compõem o complexo dentofacial tornam difícil, se não impossível discriminar entre os fatores importantes e
os secundários (muscular e esquelético) que influenciam na oclusão. Raramente

um problema é referido a nive celular, sendo mais freqüente desproporções ou
más posições levarem à maloclusões ou deformidades faciais. Estas
desproporções podem ser de origem genética ou ambiental e são difíceis de
identificar, pois podem estar presentes ou obscuras no momento do exame do
paciente. Entretanto, para mell- or definir uma classificação etiológica do distúrbio
dento-facial, uma identificação dos sintomas característicos, torna-se essencial.
Há dois tipos faciais básicos com desproporções verticais (mordida aberta
e mordida profunda esqueléticas) e dois tipos faciais básicos com desproporções
ântero-posterior (classe II e classe Ill esqueléticas).
Nos casos de mordida profunda esquelética, a altura posterior total (sela
ao gônio) é praticamente igual à altura facial anterior total ( supra orbital ao mento
), a altura inferior da face (espinha nasal anterior ao mento) 6 menor que a altura
superior da face (supra orbitári

D

à espinha nasal anterior) e a largura facial tende

a ser igual a altura facial total, provocando uma aparência quadrangular numa
vista frontal.
Nos casos de mordida aberta esquelética, a maioria das características
são opostas àquelas da mordida profunda, ou seja, a altura facial posterior total
tende a ser metade do tamanho da altura facial total anterior, a altura facial
anterior inferior é maior que a altura facial anterior superior, enquanto o contrario
é verdadeiro na face posterior, e a largura facial tende a ser estreita, dando uma

aparência ovóide numa vista frontal.
A classificação dos tipos faciais pode ser usada para distinguir
maloclusc5es esquelética e dentária, avaliar diferenças fisiológicas, esclarecer
variações na estética facial, descrever diferenças raciais nas proporções faciais,
estudar transmissão hereditária e predizer crescimento facial.
RICHARDSON48 (1969), afirmou não ser surpresa que a maioria dos
ortodontistas estejam interessados principalmente nas discrepâncias no sentido
ântero-posterior dos dentes, visto que Edward Angle, em sua tradicional
classificação, deu grande ênfase a estas comuns e esteticamente desagradáveis
anormalidades. 0 autor afirmoJ também que as maloclusões verticais são mais
difíceis de corrigir que aquelas no sentido antero-posterior.
Radiografias cefalométricas em norma lateral de 110 casos de mordida
aberta e 140 de mordida profunda foram selecionadas, as idades variaram de 7 a
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27 anos e nenhum dos indivíduos tinha sido submetido a tratamento ortod6ntico.
Um polígono facial definido pelos pontos nasio, sela, articular, g6nio e mento foi
traçado em cada radiografia e a altura da face foi dividida em superior (N-ENA)
e inferior (ENA-Me).
Dentre outras observações, o autor concluiu que a altura inferior da face
(ENA-Me) provou ser muito maior em casos de mordida aberta nas médias de
idade examinadas e que o aumento na altura total da face nos casos de mordida
aberta mostrou ser um reflexo do aumento na altura facial inferior, já que as
diferenças entre as médias pan a altura facial superior foram muito pequenas.
NAHOUM 39 (1971), ponderou que a maioria das maloclusões têm
problemas tanto no sentido vertical como no sentido ântero-posterior e que
informações a respeito do equilíbrio vertical da face são extremamente
importantes no diagnóstico e plano de tratamento. A maioria dos clínicos
experientes acreditam que maloclusões com desequilíbrio no sentido vertical são
muito mais difíceis de tratar que as discrepâncias ântero-posteriores.
Com o propósito de estudar proporção facial e o papel do plano palatal
nesta proporção, o autor selecionou radiografias cefalornétricas em norma lateral
de 52 casos de mordida aberta, sendo 23 de indivíduos do sexo masculino e 29
do sexo feminino, com idades variando de 10 a 24 anos e comparou com 166
indivíduos adultos jovens com oclusão classe I de Angle aceitável e sem
tratamento.
Em cada radiografia foi feito um traçado e incluídos os seguintes pontos:
sela (S), nasio (N), espinha iasal anterior (ENA), gnatio (Gn), mento (Me) e
espinha nasal posterior (ENP). A altura facial (N-Me) foi dividida em duas partes
pela projeção do ponto ENA sobre o plano facial e três medidas lineares foram
feitas ao longo de N-Me: altura facial superior (N-ENA), altura facial inferior (ENAMe) e altura total da face (N-Me).
Numa análise preliminar das medidas lineares do grupo controle, foi
encontrado que a altura total da face foi aproximadamente 10% maior nos
indivíduos do sexo masculino que nos do sexo feminino e não foi encontrada
diferença significativa no grupo controle, entre os sexos, no que diz respeito a
razão AFS/AFI (altura facial superior/altura facial inferior), embora a razão tenha
sido levemente maior nos indivíduos do sexo feminino. Entre os indivíduos com
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mordida aberta, foi encontrado que a razão AFS/AFI foi menor e praticamente
constante em todas as idades. A altura superior da face foi menor, mas em
compensação a altura inferior foi suficientemente maior para que a altura total da
face dos indivíduos com mordida aberta fosse maior em relação ao grupo
controle. Os ângulos SN:PM ( inha sela-nasio com plano mandibular) e PP:PM
(linha plano palatal com plana mandibular) foram maiores nos indivíduos corn
mordida aberta, indicando que as alturas total

e inferior da face estão

aumentadas. Já o ângulo SN:PP (linha sela — nasio com plano palatal) foi menor,
indicando urna altura superior da face diminuída.
NAI-10UM 4° (1972), corn o objetivo de caracterizar e diferenciar variações
morfológicas na mordida aberta e identificar areas especificas desta displasia, o
autor selecionou uma amostra composta de radiografias cefalométricas em norma
lateral de 128 indivíduos do :sexo masculino com idade minima de 17 anos.
Destes, tomou como grupo controle (grupo I) 92 indivíduos sem tratamento
ortodõntico, com boa oclusão e relação molar de classe I, 18 indivíduos com
mordida aberta anterior e relacão molar em classe II (grupo II) e, 18 indivíduos
com mordida aberta anterior, prognatismo mandibular e relação molar classe Ill
(grupo Ill).
Foi feito um traçado em cada radiografia e incluídos os seguintes pontos:
sela (S), nasio (N), espinha nasal anterior (ENA), gnatio (Gn), mento (Me),
espinha nasal posterior (ENP) e gônio (Go), as incisais dos incisivos superiores e
inferiores, e as pontas das cúspides mésio vestibulares dos primeiros molares
superiores e inferiores. Pela projeção do ponto ENA sobre o plano facial, três
dimensões lineares foram obtidas ao longo da linha N-Me: altura facial superior
(N-ENA), altura facial inferior (ENA-Me), e altura total da face (N-Me). A razão
AFS (altura facial superior)/ ,4F1(altura facial inferior) foi também computada. 0
plano oclusal foi estabelecido no grupo controle puxando uma linha do ponto de
contato oclusal das cúspides mesiais dos primeiros molares superiores e
inferiores ate o ponto médio entre o trespasse dos incisivos centrais superior e
inferior. As linhas S-N, ENA-ENP (piano palatal) e Go-Gn (plano mandibular)
foram alongados de modo que três ângulos poderiam ser medidos e a linha S-Go
foi fechada para estabelecer o polígono S-N-Me-Go-S.
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Os resultados obtidos indicaram que a altura anterior total da face foi
similar para o grupo controle e grupo II, mas foi maior no grupo Ill, a altura
anterior superior da face foi a mesma para o grupo controle e para o grupo Ill,
mas menor no grupo II e a altura anterior inferior da face foi a mesma para os
grupos II e Ill, e em ambos os casos ela foi maior que no grupo controle.
A razão entre as alturas faciais superior e inferior foi significantemente
maior no grupo controle que nos grupos com mcrdida aberta e a altura posterior
da face foi menor nos indivíduos com mordida aberta tanto no grupo II como no
grupo Ill.
O ângulo gonfaco, o âigulo entre o piano mandibular e a linha S-N e o
angulo entre o plano palatal e o plano mandibular foram maiores nos indivíduos
com mordida aberta, enquantc o ângulo entre o plano palatal e a linha S-N foi
maior no grupo II que no grupo controle e grupo Ill.
Os resultados deste estudo mostraram que as areas criticas da displasia
de mordida aberta anterior foram encontradas nos componentes da face posterior,
particularmente na região posterior da mandíbula (ramo curto, angulo goniaco
obtuso e altura dento-alveolar curta nos primeiros molares inferiores) e que na
média, indivíduos com mordida aberta tem uma altura anterior inferior da face
mais longa, uma altura posterior da face mais curta, distância do incisivo inferior a
linha S-N e do molar inferior ao plano mandibular diminuídas, angulo goniaco
maior, e a razão altura facial superior/altura facial inferior menor que os indivíduos
do grupo controle. A altura facial anterior total foi maior no grupo com prognatismo
mandibular que nos grupos controle e de classe II.
SCHENDEL et al54 (1976), afirmaram que a morfologia facial da síndrome

da face longa 6 clinicamente reconhecível e se manifesta por excessiva altura
facial inferior. Em uma vista frontal da face, c terço superior esta geralmente
dentro dos limites normais, o terço médio revela nariz e bases alares afilados,
bem como area naso-labial ac hatada e o terço inferior se apresenta aumentado,
com pobre relação lábio superior dentes, grande espaço interlabial, bem como
excessiva exposição dental e !gengival no sorriso.
Err, relação ao perfil, o terço superior da face esta normal, o terço médio
freqüentemente revela alguma proeminência do dorso nasal e achatamento da
area naso-labial e no terço inferior, o ângulo naso-labial é normal, ha uma
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excessiva exposição dos incisivos superiores, bem como um grande espaço
interlabial e um retroposicionamento do mento. A análise oclusal destes
indivíduos revela geralmente uma maloclusão classe II, com ou sem mordida
aberta. 0 presente estudo foi realizado para distinguir entre os dois grupos
(classe II com e sem mordida aberta) e esclarecer a freqüência e diferenças
cefalométricas essenciais entre eles. 0 conhecimento destas diferenças deve
levar a um melhor entendimento da patogenia, diagnóstico e tratamento das
desarmonias verticais da face. Para a realização da pesquisa, os autores
avaliaram 31 indivíduos leuco dermas, na faixa etária entre 17 e 25 anos, com
crescimento maxilar excessivo no sentido vertical e com características estéticas
dento-faciais típicas da síndrome da face longa, sendo que 15 eram portadores de
mordida aberta e os 16 restantes não apresentavam mordida aberta. A mordida
aberta foi classificada com base no plano oclusal. Quando os incisivos
ultrapassavam o plano oclusal, o indivíduo era caracterizado como sem mordida
aberta, e quando não ultrapassavam, o indivíduo era classificado como tendo
mordida aberta. Nos indivíduos da amostra foram feitas tomadas radiográficas em
norma lateral da cabeça, sobre as quais as medidas cefalométricas foram
avaliadas.
Os autores concluirarn que na media, o angulo do plano mandibular
(MP:SN) foi maior no grupo com mordida aberta (48,61°) que no grupo sem
mordida aberta (39,78 °), e ambos , entretanto, foram significantemente maiores
que o normal (31,75 °). 0 ângulo do plano oclusal (OP:SN) segue a mesma
tendência. 0 ângulo SNA em ambos os grupos estava dentro dos limites normais
(81,18 °), sugerindo que a relação ântero-posterior da maxila com a base do crânio
foi normal em ambos os grupos. 0 angulo SNB estava significantemente
diminuído em ambos os grupos, mais no grupo com mordida aberta, indicando um
retroposicionamento mandibular. Com relação as medidas lineares, a altura facial
total foi maior que o normal em ambos os grupos, a altura superior da face não
mostrou nenhum aumento, enquanto que a all:ura inferior foi significantemente
maior em ambos os grupos estudados, indicando que a altura facial aumentada
esta correlacionada com o a silent° da altura facial inferior. A maior diferença
vertical entre os dois grupos estudados estava na altura facial posterior, o grupo
com mordida aberta apresentou um valor médio de 72,87 mm e o grupo sem
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mordida aberta, valor médio de 80,13 mm. A altura do ramo mandibular mostrouse normal no grupo com mordida aberta (54,53 mm), ao passo que no grupo sem
mordida aberta, esta medida estava aumentada ( 60,88 mm).
SCHEIDEMAN et al53 (1980), com o objetivo de estabelecer normas
cefalométricas para os tecidos moles, esqueléticos e relação dental de uma
população adulta, estudaram cefalometricamente 24 indivíduos do sexo feminino
e 32 do sexo masculino, com idade mínima de 20 anos. Todos apresentavam
maloclusão classe I de Angle, ângulo ANE3 entre 0 e 4 0 e não haviam sido
submetidos a tratamento ortodóntico.
Quanto as alturas faciais, foi encontrada diferença significativa entre os
sexos para a razão entre G-Sn (glabela-subnasal) e Sn - Me (subnasal-mento).
Como não encontraram diferen;:a significativa para a metade superior da face (GSn), isto sugere que os indivíduos do sexo masculino tem a metade inferior da
face mais longa do que se acreditava anteriormente, devido principalmente ao
aumento da distância lábio inferior-mento.
Os autores também ercontraram que a distância lábio inferior-mento de
tecido mole 6 55% da altura facial inferior, isto 6, existe uma discrepância de 10%
entre a metade superior (subnasal-lábio inferior=45%) e a metade inferior (lábio
inferior-mento mole=55%) do terço inferior da face. Esta diferença na altura facial
pode ser significante no plano de tratamento, bem como as discrepâncias de
altura facial podem ser indicação para aumentar ou diminuir a altura facial. Além
disso, é importante compreender que enquanto as proporções de tecido duro
estavam dentro das medidas normais, as medidas de tecido mole não estavam,
isto segundo os autores, indica que, as medidas de tecido duro, podem não ser
adequadas para descrever as relações de tecido mole.
BISHARA2 (1981), corri a proposta de desenvolver um número menor de
padrões cefalornetricos para indivíduos dos sexes masculino e feminino, estudou
longitudinalmente o crescimento facial entre os 5 anos de idade até a fase adulta
em uma amostra de 20 indivfduos do sexo masculino e 15 do sexo feminino,
todos caucasianos, com oclusão clinicamente aceitável, sem nenhuma
desarmonia facial e sem tra:amento ortoclôntico. Foram obtidas radiografias
laterais de dois em dois anos

E ntre

as idades de 4,5 e 12 anos e anualmente ate
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os 17 anos. Uma radiografia final foi também feita na fase adulta (em média aos
26,2 anos).
Pontos cefalométricos usados :
Os seguintes pontos foam identificados em cada Raio X: sela túrcica (S),
nesio (N), Oho (Po), orbital (01, ponto A (A), mento (Me), espinha nasal anterior
linha (ENA') que é o ponto no qual uma perpendicular à espinha nasal anterior
intercepta N-Me, ponto B (B), pog6nio (Pog), gnatio (Gn), g6nio (Go), Articular
(Ar), longo eixo dos incisivos centrais superior e inferior.
Os parâmetros examinados neste estudo foram agrupados como segue:
Medidas esqueléticas angulares: SNA, SNB, ANB, NA:Pog, SN:Pog, FH:NPog,
MP:SN, MP: FH, NS:Gn e FH:SGn.
Medidas esqueléticas lineares: N-ENA', N-Me, Ar-Go, S-Go e as razões NENA'/N-Me, Ar-Go/S-Go e S-Go/N-Me;
Medidas dentais angulares: 1:1, 1:SN, 1:FH e 1:MP
Medidas dentais lineares: 1-APog, 1-NB e Pog-N13
Os padrões cefalometicos obtidos e as medidas lineares médias que
interessam diretamente a este ':rabalho são como segue:

cP. Padrão cefalométrico A: para ambos os sexos entre 4 e 7 anos de idade.
N-ENA' = 38 mm
N-Me = 91 mm
N:ENA'/N:Me = 42%
Ar-Go = 39 mm
d> Padrão cefalométrico B: para sexo femininc entre 5 e 12 anos de idade e
masculino entre 5 e 10 anos
N-ENA' =43 mm
N-Me = 99 mm
N:ENA'/N:Me = 44%
Ar-Go = 43 mm
Padrão cefalornétrico C: pa -a sexo feminino entre 12 anos de idade ate a fase
adulta.
N-ENIA' = 47 mm
N-Me = 107 mm
N:ENA'/N:Me = 44%
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Ar-Go = 47 mm
Padrão c:efalornétrico D: para sexo masculino entre 10 e 17 anos de idade.
N-ENA' =48 mm
N-Me = 108 mm
N;ENA7N:Me = 44%
Ar-Go = 48 mm
cP Padrão cefalométrico E: para sexo masculino acima de 17 anos de idade.
N-ENS' = 54 mm
N-Me = 122 mm
N: ENA'/N: Me = 44%
Ar-Go = 60 mm
LOCKS 36 (1981), estudou as proporções verticais anteriores da face de
indivíduos brasileiros, portadores de oclusão excelente e perfil agradável.
0 material empregado na realização deste estudo, constou de 30
radiografias cefalométricas laterais da cabeça, obtidas de indivíduos brasileiros,
adultos, leucodermas, com idades entre 18 e 31 anos, sendo 15 do sexo
masculino e 15 do sexo feminino.
Os resultados obtidos foram comparados com aqueles encontrados por
Schudy 55 (P,FS = 44%, AFI = 56%), Wylie e Johnson 7° (AFS = 45%, AFI = 55%) e
Thonson e l3rodie 59 (AFS = 43%, AFI = 57%). Após fazer a análise dos resultados,
chegou as seguintes conclusões:
1. Não houve diferença significativa da medida AFS em relação a sexo e autores
comparados;
2. Houve diferença significativa da medida AFI em relação a sexo, sendo que as
medidas dos indivíduos do sexo masculino suplantaram as dos indivíduos do
sexo feminino;
3. Houve menor variação da medida AFS, nos indivíduos do sexo feminino;
4. Houve menor variação da medida AFI, nos indivíduos do sexo masculino;
5. Considerando o grupo por inteiro, a medida AFS, variou menos do que a
medida AFI;
6. Os valores de AFS e AFI, quando transformados em percentagem de AFT,
apresentaram-se muito p -áximos dos valores de Schudy 55 e Wylie e
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Johnson 79, nos indivíduos do sexo feminino, ao passo que, nos do sexo
masculino, houve maior semelhança com os valores de Thompson e Brodie 59 ;
7. A análise de todo o grupo, independentemente de sexo, apresentou os valores
de AFS e AFI, quando em percentagem, bastante semelhantes aos valores
encontrados por Schudy55 e Wylie e Johnson 79. Entretanto, em relação aos
valores de Thompson e Brodie 59, houve urna discrepância muito grande.
FIELDS et al 13 (1984), afirmaram que crianças e adultos com crescimento
facial vertical excessivo, mostram um aspecto facial característico chamado
"síndrome da face longa". Esta face inferior longa esta freqüentemente
acompanhada por uma mordida aberta e esta condição tem também sido
chamada de "mordida aberta esquelética".
Cori o propósito de descrever morfologia facial vertical em crianças e
adultos classificados clinicamente como tendo faces longa, normal e curta, bem
como idenl:ificar fatores morfológicos associados com avaliação clinica de
indivíduos com face longa e normal, os autores selecionaram uma amostra com
42 crianças, numa faixa etária de 6 aos 12 anos e 42 adultos jovens. As crianças
foram divichdas em 3 grupos: grupo de face lorga com 13 indivíduos, grupo de
face normal com 18 indivíduos e grupo de face curta com 11 indivíduos. Os
adultos foram divididos em 2 grupos: grupo de face longa com 20 indivíduos e
grupo de face normal com 22 indivíduos.
Foram avaliadas e classificadas fotografias de perfil da face, de forma
semelhante em duas ocasiões diferentes, por dois ortodontistas, para determinar
os individLos com faces longa, normal e curta. Foram também tomadas
radiografias cefalométricas em norma lateral da cabeça e as alturas faciais
anterior e posterior foram ava iadas. As medidas da altura anterior total da face
das crianças demonstraram diferenças significantes entre os grupos, mas não
houve diferenças na altura posterior total da face. Quando a altura total da face foi
dividida em altura facial superior e inferior, todas as medidas da altura facial
anterior superior e posterior :superior foram similares entre os grupos. Diante
destes fatos, os autores concluíram que as diferenças significantes entre os
grupos se encontravam na altura facial anterior inferior. A altura inferior da face foi
também examinada em relaçilo ao tamanho e configuração dos componentes
esqueléticos da mandíbula, n.o havendo diferença no tamanho do ramo (Ar-Go)
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ou corpo (Go-Me) da mandíbula, mas o ângulo gonfaco foi significantemente
maior que o normal nas crianças de face longa e menor que o normal nas de face
curta.
Houve uma tendência para as crianças de face longa apresentarem mais
espaço intermaxilar, ocupado por um componente dento-alveolar maior, que as
crianças com face normal. Curiosamente, a altura dental anterior superior não foi
significantemente maior nas crianças com face longa, embora a altura média
tenha sido maior. As crianças com face curta mostraram ter alturas dentárias
anterior superior e inferior menores que as de face normal.
Nos indivíduos adultos, a altura facial posterior total e a altura facial
anterior superior foram similares para os dois grupos, mas a altura facial anterior
inferior foi significantemente aumentada nos adultos com face longa. Semelhante
as crianças, os adultos de face longa tiveram comprimento do corpo mandibular
normal e angulo gonfaco aumenl:ado e em contraste com as crianças, os adultos
de face longa tiveram uma tendência a ter um ramo mandibular curto.
DUNG & SMITH 12 (1988), afirmaram que a habilidade para reconhecer um
paciente que terá extrusão excessiva dos dentes posteriores em resposta a
mecânica utilizada ou um excessivo comprimento vertical durante o tratamento é
extremamente importante para o diagnóstico e piano de tratamento.
Com o propósito de comparar as diversas indicações cefalométricas de
tendência a mordida aberta, os autores selecionaram uma amostra de
radiografias cefalométricas antes do tratamento de 300 indivíduos, de ambos os
sexos, entre 10 e 16 anos de idade.
Os resultados deste estudo indicaram que, medidas diferentes de
tendência a mordida aberta, identificam diferentes pacientes e também sugerem
que muitos pacientes com mordida aberta não têm critérios cefalométricos que
são indicativos de mordida aberta e outros que têm medidas cefalométricas
sugestivas de mordida aberta, no apresentam de fato uma mordida aberta.
JANSON et al 28 (1994), avaliaram as dimensões verticais dos incisivos e
molares superiores e inferiores em indivíduos com altura facial anterior inferior
excessiva, normal e curta em relação a altura facial superior. As alturas dentoalveolares foram comparadas entre as maloclusões esqueléticas classe I e classe
II. A amostra consistiu de 188 indivíduos do sexo masculino e 156 indivíduos do
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sexo feminino, com 12 anos de idade, classificados como altura facial anterior
inferior excessiva, normal e curta, usando a razão altura superior anterior da face/
altura inferior anterior da face (AFS/AFI). A altura facial inferior excessiva 6 uma
freqüente característica de muitos pacientes com mordida aberta anterior, porém
nem todos os pacientes com face longa tern mordida aberta e nem todos os
pacientes com mordida aberta são face longa. Por outro lado, altura facial inferior
curta é uma característica freqüente de pacientes que tem mordida profunda.
Consequentemente a maioria dos estudos usualmente comparam alturas dentoalveolares em indivíduos que apresentam urna destas características: mordida
aberta ou mordida profunda.
Os resultados deste estudo demonstraram uma correlação entre AFS/AFI
e altura dento-alveolar, visto que nas relações verticais, as proporções da face
são mais importantes que as medidas absolutas, a razão AFS/AFI e altura dentoalveolar devem ser consideradas quando o tratamento é planejado. Assim nos
casos em q..ie a razão AFS/AFI esta diminuida (AFI longa), a altura dento-alveolar
estará geralmente aumentada e consequentemente forças extrusivas deverão ser
evitadas. Avaliação da influência do meio ambiente, tal como obstrução a
passagem do ar, deve também ser levado em consideração, porque há
evidências que uma grave obstrução na passagem do ar, pode ser causa de
altura inferior aumentada. Por outro lado, casos com altura facial inferior curta
(valor aumentado da razão AFS/AFI), geralmente apresenta uma boa passagem
de ar e nestes casos, a altura dento-alveolar é também diminuída e forças
extrusivas podem e algumas vezes tem *que ser usadas para melhorar a relação
vertical. Embora o uso da razão AFS/AFI gere uma melhor avaliação das relações
verticais da face que as medidas absolutas, cuidado clinico é requerido no uso
desta razão devido a presença de um grande desvio padrão. Esta razão indica
que ha uma correlação entre altura anterior superior e inferior da face em
indivíduos com boa estética facial.
KAO et a1 3° (1996), com o objetivo da estabelecer uma norma étnica

especifica para o padrão facial esquelético crânio facial do povo de Taiwan.
conduziram um estudo cefalornétrico usando a análise quadrilateral desenvolvida
por DiPaolo, a qual descreve as configurações esqueléticas do complexo crânio
facial em ambas as dimensões horizontal e vertical, independentes das relações
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dento-alveolares. Diferentes tipos faciais, podem ser categorizados com este
método, incluindo padrões hipercivergentes, hipodivergentes e normais.
A amostra foi selecionada aleatoriamente de uma clinica privada e foi
composta de radiografias cefalométricas em rorma lateral, obtidas de 40
indivíduos, sendo 15 do sexo masculino e 25 do sexo feminino, todos acima da 20
anos de idade. O critério usado foi que todos deveriam ter mordida aberta
anterior. Os pontos cefalornétricos e as medidas usadas neste estudo seguiram
aquelas usadas na análise quadrilateral de DiPaolo.
0 mais significante achado deste estudo é que o padrão facial de
pacientes corn mordida aberta anterior se encaixa exclusivamente na categoria de
hiperdivergente, independente da maloclusão de Angle da qual o paciente faz
parte. Nos indivíduos do sexo masculino, ciando comparados com o grupo
hiperdivergente ocidental, o comprimento maxilar é menor e a altura facial
posterior inferior é maior. Os pacientes Taiwaneses com mordida aberta, tinham
altura facial posterior maior que o grupo ocidental. A proporção sagital vertical dos
pacientes Taiwaneses com mordida aberta anterior é menor que a mesma
amostra ocidental. De qualquer modo, ambas as médias altura facial inferior e as
medidas do ângulo facial são maiores nos Taiwaneses. A face inferior,

o

complexo maxilo-mandibular, a o Angulo sagital foram similares entre os
pacientes com mordida aberta de Taiwan e os do grupo hiperdivergente ocidental.
É evidente que, embora indivíduos de ambos os grupos tenham padrão facial
hiperdivergentes semelhantes, algumas diferenças entre os dois grupos existe,
sendo a mais notável, a d screpAncia no comprimento vertical. Quando
comparados com indivíduos de um grupo normal, pacientes com mordida aberta
anterior tem comprimento do corpo maxilar e mandibular menor e altura facial
inferior média maior que o grupo normal.
Os resultados mostraram o seguinte:
•
•

0 padrão de crescimento da mordida aberta anterior é hiperdivergente;
ângulo sagital, a propor;ão sagital maxilar e mandibular, a altura facial
inferior e a proporção sagital vertical são maiores que o normal;

•

Os comprimentos do corpo mandibular e maxilar são menores que o normal;

•

As partes posteriores da maxila e mandíbula são menores que o normal.
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TSANG et a16° (1998), afirmaram que na maioria dos casos, a mordida
aberta anterior é um desenvolvimento anormal causado por uma combinação de
fatores dentários e esqueléticos. Com o objetivo de estudar as características
cefalométricas da mordida aberta anterior na população do sul da China, os
autores avaliaram um grupo de 104 indivíduos com mordida aberta anterior ( 45
do sexo masculino e 59 do sexo feminino, com idades variando de 14 a 35 anos )
e compararam com um grupo controle de 40 ind viduos sem mordida aberta (20
do sexo masculino e 20 do sexo feminino, corn idades variando de 16 a 38 anos).
Dos 104 indivíduos com mordida aberta, a relação dos maxilares no
sentido horizontal foram 43% em classe I, 14% em classe II e 43% em classe Ill.
0 grupo controle foi composto por indivíduos com um perfil normal e oclusão
classe I corn 2 a 4mm de sobramordida. Na análise cefalométrica foram usadas
24 medidas esqueléticas e 12 clento-alveolares.
Corn relação a altura facial anterior, os autores chegaram a seguinte
conclusão: As alturas faciais anterior total

e

anterior inferior foram

significantemente mais longas no grupo com mordida aberta que no grupo
controle para ambos os sexos. Para a altura facial anterior superior, no entanto
não foram encontradas diferenças significa.ntes, indicando que o aumento na
altura facial anterior foi resultado de um alongamento da face inferior.

2.3 - Tratamento

TWEED 61 (1944), ponderou que para se obter sucesso no tratamento de
todas as maloclusões, os incisivos inferiores deveriam estar bem posicionados na
base ossea e em equilibrio funcional, e que esta posição seria a normal para
estes dentes e deveria ser urn guia para o tratamento das maloclusões. Afirmou
também que acreditava nas palavras do Dr. Angle, quando este dizia que a linha
de oclusão é sinônimo de harmonia, equilíbrio, simetria, beleza, arte,

e

permanência da posição normal dos dentes, e que para obter sucesso no
tratamento 6 impossível alcançar uma destas qualidades sem atingir todas as
outras. 0 autor ponderou também que o conceito do que 6 normal 6 indispensável
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para o ortodontista, e que sem este, ele não saberia onde e quando começar ou
terminar seus tratamentos.
JAKIDBSON 27 (1967), avaliou o tratamento de pacientes portadores de
maloclusão Classe II, divisão 1 através do AEO de Kloehn e do Ativador,
comparando-os a um grupo controle. Foram utilizados 20 pacientes em cada um
dos grupos, sendo a média de idade de 8,5 anos no inicio do tratamento. Após 18
meses de tratamento, foi realizado uma avaliação. 0 grupo do Kloehn apresentou
maior movimento distal dos primeiros molares superiores em relação ao grupo
com ativador. O ativador possui influência sobre as partes dento-alveolares
mandibulares, mas não mostrou evidência de poder influenciar o crescimento
condilar, ou posicionar a mandíbula anteriormente. Os pontos A

e ENP

deslocaram-se mais posteriorrrente nos grupos do Kloehn e do Ativador do que
no grupo controle, sendo este deslocamento maior no grupo do Kloehn. Em
ambos os grupos tratados houve uma inclinação para baixo do plano palatal. Nos
grupos tratados houve aumento estatisticamente significativo da Altura Facial
Anterior, a ENA movimentou•se para baixo, o ângulo do plano mandibular
aumentou principalmente no grupo com ativaclor.
BURSTONE 9 (1977), airmou que um dos maiores desafios do tratamento
da maloclusão classe II é a correção da mordida profunda, e que infelizmente
ainda é comum a correção ser determinada apenas pelos sistemas mecânicos
usados pelo ortodontista, em vez de levar em conta a natureza da discrepância.
Na maioria das vezes esta correção é produzida por extrusão dos dentes
posteriores, com a maior parte dos sucessos associados com pacientes que
exibem considerável crescimento mandibular

,

0 plano de tratamento diferencial para os pacientes classe II, requer que
uma relativa quantidade de intrusão anter or

e extrusão

posterior seja

determinada antes do tratamento e que mecânicas diferenciais sejam utilizadas
para produzir uma correção adequada. Muitos casos de classe II são
caracterizados também por discrepância nas bases apicais ou por uma dimensão
vertical alterada, portanto não é desejável aumentar a dimensão vertical, pois
tornaria a relação das bases apicais mais classe II e aumentaria a altura da face
inferior. Devem ser tomadas orecaugões nos casos de plano mandibular alto e
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naqueles com grandes discrepâncias das bases apicais, devido

o efeito

indesejável da rotação mandibular sobre o plano mandibular.
KLAPPER

et al 33 (1992), estudaram a influência do tratamento

ortod6ntico com extrações e sem extrações em indivíduos com padrão de
crescimento braquifacial e dolic:ofacial. Os autores estudaram dois grupos de 30
pacientes cada, entre 12 e 15 anos e que tinham sido tratados por um período
que variou de 24 a 30 meses. Foram feitas comparações entre o montante de
alterações no eixo facial e o movimento dos rnolares superiores nos tratamentos
com e sem extrações nos grupos de pacientes com divergências faciais e entre
aqueles pacientes com tipos faciais semelhantes. Como resultados os autores
encontraram uma correlação positiva entre o montante de movimento ânteroposterior do molar superior e a mudança no eixo facial tanto nos pacientes braqui
como nos dolicocefalicos tratac os sem extrações de dentes, já nos pacientes que
foram submetidos a extrações de pré-molares, ocorreu uma fraca correlação entre
o movimento molar e o eixo facial e a quantidade de movimento no molar superior
não diferiu estatisticamente errre os diferentes tipos faciais tratados com ou sem
extrações. Não houve diferença estatisticamente significante nas alterações no
eixo facial entre todos os grup Ds estudados, qualquer que seja o tipo facial ou o
plano de tratamento. Movimento no molar superior foi correlacionado com
abertura ou fechamento do eixo facial nos pacientes sem extrações. A abertura do
eixo facial pode ser favorável em pacientes braquicefalicos com altura facial
anterior inferior curta ; mas pode ser desfavorável em pacientes dolicofaciais com
altura facial inferior longa.
CUSIMANO

et al l ' (1993), afirmaram que existe ainda algumas

divergências envolvendo o efeito de extrações de pré-molares sobre a dimensão
vertical. 0 propósito deste estudo é investigar mais a fundo as mudanças no
plano do ângulo mandibular em pacientes com ângulos altos, tratados com
extração dos 4 primeiros pré-molares e com mesialização dos dentes posteriores.
Foram selecionados cefalogramas pré e pós-tratamento de 37 pacientes
adolescentes seguindo o seguinte critério:
1. Angulo do plano mandibu ar em relação a base do crânio de 36 graus ou
maior;
2. Oclusão classe I ou II;

5'

3. Extrações de 4 pré-molares.

Os resultados encontrados mostraram que mudanças nas medidas
angulares durante o tratamento não foram estatisticamente significantes e o
remodelamento do bordo inferior da mandíbula não pareceu ser substancial o

bastante para invalidar o uso de Go-Gn como um plano de referência para medir
desenvolvimento facial vertical.
Movimento molar mesia I deveria ser esperado nos casos de extração de
primeiros pré-molares e a altura facial deveria diminuir, entretanto, os resultados
indicaram que o movimento para oclusal dos dentes posteriores, mantém o passo
com o aumento na altura facial anterior, consequentemente mantendo o plano do
ângulo mandibular e anulando o efeito de fechamento de mordida devido a
mesialização dos posteriores. O complexo facial aumenta em tamanho com o

crescimento, mas o plano Go-Gn, enquanto se movendo inferiormente, se
mantém essencialmente paralelo a sua posição pré-tratamento, devido a ambos
crescimento e tratamento.

PARKER et al45 (1995), afirmaram que a correção da mordida profunda é
um dos objetivos principais do tratamento ortodemtico e que a mordida profunda
tem sido considerada uma das maloclusões mais comuns e mais difíceis de se
tratar com total sucesso. Com o intuito de determinar as mudanças esqueléticas e
dentarias devido a correção ortodõntica em maloclusões com mordida profunda, 6

diferentes tipos de mecânica foram comparadas em pacientes que tinham
maloclusões classe I, classe II, divisão 1, ou :lasse II, divisão 2. Os autores

fizeram um estudo retrospectivo de 132 casos ortocronticos tratados por 3
ortodontistas experientes (42 do primeiro, 40 do segundo e 52 pacientes do

terceiro). A média de idade da amostra no inicio do tratamento era de 11 anos a
15 anos e 9 meses. Os pacientes foram selecionados com base na presença de

no mínimo 70% de sobremordida medida nos modelos antes do tratamento e 34%
dos casos foram tratados com extração de pré-molares. Cada um dos pacientes
tinham um "set" de modelos e radiografias cefalornétricas em norma lateral antes
e após o tratamento.
Quase todas as medidas mostraram mudanças que foram
estatisticamente significantes em alguma ou em todas as três classes de Angle
com o tratamento. Estas mudanças foram provavelmente devido a combinação de

mecânica

de tratamento

e

crescimento. As mudanças dentarias foram

provavelmente influenciadas rr ais pela mecânica do tratamento e menos pelo
crescimento. Com relação as mudanças esqueléticas de interesse para este
trabalho, as mudanças no sentido vertical que foram associadas com o tratamento
incluíram altura total da face e altura inferior da face. No grupo classe I, a altura
total da face aumentou uma média de 5,37 mm, e a altura da face inferior
aumentou ern média 3,07 mm. No grupo classe II, divisão 1, a altura total da face
aumentou em media 7,48 mm e a altura inferia- aumentou 4,04 mm, enquanto
que no grupo classe II, divisão 2 a altura total da face aumentou em media 6,12
mm e a altura inferior aumento .1 em media de 3,2 mm. Estes aumentos da altura
facial total foram devido a extrusão dos dentes posteriores durante o tratamento e
também pelo movimento natural para baixo da maxila com o crescimento.
Os autores concluiram que: a sobremordida melhorou em todos os 132
casos numa média de 4 mm a intrusão dos incisivos inferiores ocorreu em
apenas 35% dos casos, porém todos os casos mostraram aumento da angulação
e posição dos incisivos inferiores em relação a mandíbula e a face; o ângulo
interincisal diminuiu em todos os casos como um resultado do tratamento, mas foi
mais notável nos casos de classe II, divisão 2; as alturas faciais anterior total e
inferior, aumentaram em todcs os casos; o tratamento da mordida profunda
produziu mudanças esqueléticas e dentárias estatisticamente significantes
independentemente da mecân ca utilizada; a extração de dentes teve um efeito
estatisticamente significante em todas as classes de Angle, mas teve um efeito
muito maior nos casos de classe I.
BISHARA et al4 (1997), com o objetivo de avaliar as mudanças dentais e
faciais em indivíduos com maloclusão classe II divisão 1 após tratamento
ortoddintico com e sem extrações, avaliaram uma amostra de 91 pacientes,
sendo que .45 (21 do sexo masculino e 24 do sexo feminino) foram tratados com
extrações de 4 primeiros pré-rnolares e 46 (20 do sexo, masculino e 26 do sexo
feminino) foram tratados sem extrações. Os grupos tratados foram comparados
com 35 indivíduos normais que não foram submetidos a tratamento ortodõntico.
Cefalogramas laterais e modelos de gesso foram avaliados em três estágios:
antes do tratamento, imediatamente após o tratamento e aproximadamente 2
anos depois do tratamento.

4

Neste estudo, os autores concluiram que:
cP A protrusâo dos lábios e a discrepância entre tamanho dental e comprimento
de arco foram características importantes na decisão de extração;
Após o tratamento os lábios superior e inferior ficaram mais retrusivos no
grupo com extração, e mais protrusivos no grupo sem extração. 0 grupo com
extração tendeu a ter faces mais retas e incisivos superiores e inferiores mais
verticali2:ados, enquanto que no grupo sem extrações as tendências foram
opostas;
0*

As tendências de mudanças nos arcos dentais após o tratamento foram
similares para ambos os sexos, tanto na maxila como na mandíbula.
Os resultados indicaram que a decisão de extração ou não, se for baseada em

critérios adequados de diagnostico, não provocam efeito negativo sobre o perfil
facial. Os clínicos devem estar cientes das tendências introduzidas pelas duas
modalidades de tratamento para evitar acentuar alguma característica estética
indesejável.
GANDINI JR et al 16 ;1997), com o objetivo de avaliar as respostas

cefalométricas ao tratamento realizado com aparelho extra-oral de tração cervical
(Kloehn), seguido de aparelho fixo, baseando-se nas alterações provocadas pelo
crescimento normal, na maloclusào classe II, divisão 1, de Angle, selecionaram
uma amostra que constou de 75 indivíduos, sendo 45 tratados com aparelho
extra-oral e aparelho fixo (grupo tratado) e 30 indivíduos que não receberam
tratamento (grupo controle). A média de idade no início do tratamento, foi de
10,23 anos para agrupo controle e de 11,04 anos para o grupo tratado, sendo o
intervalo de análise de 1,35 anos e 3,61 anos, respectivamente. Os resultados
foram obtidos mediante a obtenção de medidas oefalométricas tradicionais e pelo
movimento dos pontos cefalornétricos em relação às coordenadas X e Y obtidas a
partir da base do crânio,
A análise dos dados permitiu concluir' que: (1) 0 tratamento influenciou de
forma significante

o crescimento

horizontal da maxila, restringindo

o

deslocamento ântero-posterior; (2) não influenciou o crescimento vertical da
maxila; (3) o plano palatino cirou no sentido horário, enquanto o plano oclusal
girou no sentido anti-horário; (4) não influenciou de forma significativa

o

crescimento da mandíbula, no sentido vertical ou ântero-posterior; (5) reduziu a

1.1
Nlioaeca

3eCogla1
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discrepância antero-posterior das bases ósseas, mas não foi capaz de influenciálas na dimensão vertical.
No grupo com maloc usão classe II, sem tratamento, observou-se a
manutenção do mal relacionamento ântero-posterior entre as bases ósseas.
grupo que recebeu tratamento foi evidenciada uma influência sobre a relação
ântero-posterior dos maxilares de forma estatisticamente significante, uma vez
que todas as variáveis foram influenciadas. 0 tratamento não influenciou, de
forma significante, as dimensões verticais da face, uma vez que, a altura facial
inferior, anterior e posterior, mantiveram urna boa proporção no deslocamento
vertical dos pontos cefalométricos, da mesma forma que não alterou o angulo
entre as bases ósseas.
B1SHARA6 (1998), estudando as mudanças mandibulares em pessoas
com maloclusão Classe II divisão 1, afirmou que o potencial de crescimento de
indivíduos com maloclusão classe 11 é de interesse para a ortodontia porque tais
maloclusões constituem uma significante percentagem de casos.
A proposta deste estuco foi avaliar em estudo transversal e longitudinal as
mudanças no comprimento mandibular

e a relação maxilo-mandibular em

indivíduos classe 11 sem tratamento da dentição decidua até a permanente e
também avaliar os efeitos do tratamento ortodiintico, com e sem extrações de
primeiros pré-molares sobre estas relações. A amostra de classe II tratada foi
comparada com uma amostra de pacientes normais (classe I de Angle). A
amostra de classe 11/1 sem tratamento foi composta por 30 indivíduos, sendo 15
do sexo masculino e 15 do !sexo feminino, cada indivíduo tinha um completo
conjunto de dados em três estágios de desenvolvimento dental: estagio 1 - após
completar a erupção dos dentes deciduos; estágio 2 - no momento em que os
primeiros molares e a maioria dos incisivos permanentes tinham erupcionado; e
estágio 3 - ao completar a dentiçáo permanente, excluindo os terceiros molares. A
amostra de classe 11 tratada fo composta de 44 indivíduos (21 do sexo masculino
e 23 do sexo feminino) tratados com extrações de 4 primeiros pre-molares e 47
(20 do sexo masculino e 27 do sexo feminino) indivíduos tratados sem extração.
Os tratamentos foram realizados com o uso de aparelho edgewise, com
apropriada tração extra-oral e mecânica de classe II. A decisão de extração foi
baseada principalmente pela presença de apinhamentos e consideração de perfil.
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Registro de 35 indivíduos normais (20 do sexo masculino e 15 do sexo feminino),
com oclusão aceitável e que exibiam uma relação classe 1 de molar e canino
foram avaliados. Os cefalograrnas destes indivíduos foram comparados com os
casos de classe 11 tratados e no tratados para a mesma faixa de idade.
Os resultados deste estudo indicaram que:
ci> No estudo transversal não houve diferença significante de um estagio de
desenvolvimento para outro, quando os indivíduos de classe 11/1 sem
tratamento foram comparados com os indivíduos classe I. 0 comprimento
mandibular (Ar-Pog) foi significantemente mais curto nos indivíduos classe 11/1
que nos indivíduos normais, somente nos estágios mais precoces de
desenvolvimento. No momento da dentição permanente, as diferenças no
comprimento mandibular n6 o foram significantes, sugerindo a possibilidade de
um crescimento tardio no comprimento mandibular nos indivíduos classe 11/1
sem tratamento.
ci> A comparação longitudinal do crescimento no perfil indicaram que

o

crescimento tendeu a ser essencialmente similar entre os indivíduos classe 11/1
sem tratamento e os classe 1, com respeito as várias estruturas dento-faciais
comparadas. Em outras palavras, a direção geral de crescimento das
estruturas mandibulares tiveram tendência de crescimento similar.
Comparação no total das mudanças de crescimento indicaram diferenças
significantes entre os indivíduos classe 11/1 e os classe I. 0 total de mudanças
no comprimento e plano mandibular foram maiores nos individuos da amostra
normal que nos correspondentes indivíduos classe 11/1 sem tratamento. A
comparação da quantidade de crescimento indicou a presença de grande
convexidade esquelética nos indivíduos classe 11/1 sem tratamento,
acompanhados por uma ter dência a maior retrusão mandibular.
Comparações iniciais entre os grupos de classe 11/1 tratados e os indivíduos
normais indicaram que as maloclusões classe 11/1 estavam associadas com
um maicr "overjet", maior "overbite" e maior ângulo ANB. Depois de 5 anos de
tratamento e observação, uma total normali2:ação das relações esqueléticas
mandibular e maxilo-mandibular nos indivíduos classe 11/1 tratados foi notada,
tanto para o grupo com extração como para o sem extração, quando

comparados com os indivíduos normais. 0 efeito foi mais pronunciado no
grupo com extração.
KASAI 32 (1998), afirmou que a harmcnia dos tecidos moles é uma
importante meta da ortodontia e que algumas vezes, é difícil de se alcançar, em
função dos tecidos moles que recobrem dentes e ossos serem muito variáveis em

suas espessuras. Estas variações são resultado não somente das desarmonias
nas estruturas esqueléticas e dentais, mas também das variações individuais na
espessura e tensão dos tecidos moles.
Com o objetivo de pesquisar a adaptabilidade dos tecidos moles sobre os
tecidos duros, os autores fizeram duas análises, uma para mostrar a relação
entre estrutJra de tecido duro e perfil mole em urn estado estático, e outra em um
estado dinâmico, chamada a ialise de múltipla regressão, para identificar as
mudanças ia perfil mole associado com a retração dos incisivos superiores e
inferiores. As amostras deste estudo incluíram radiogra fi as laterais de 297
mulheres japonesas para a analise de correlag,•ão estática e 32 conjuntos de
radiografias laterais da cabeça pré e pós-tratamento de pacientes adultos para a
analise dinâmica. Na analise estática, a dimensão vertical da altura facial inferior e
a posição dos incisivos inferiores foram associadas com a espessura do
vermelhão do lábio superior e tecido mole no ponto B, e as relações horizontais
entre as posições superior e inferior da mandíbula foram associadas com as
espessuras do lábio superior e do pog6nio. Já na analise dinâmica, os resultados
indicaram cue as mudanças do est6mio (ponto central entre os lábios sup. e inf.)
e lábio inferior poderiam ser previstas e refletiriam fortemente as alterações no

tecido duro. Ao contrario, a mudança no lábio superior demonstrou uma
associação mais fraca com as mudanças no tecido duro. A forma do queixo foi
influenciada mais pelas estruturas de tecido duro, tais como ângulo ANB e altura
facial inferior do que pelas mudanças causadas pela retração dos incisivos
superiores e inferiores.
Com este estudo, os autores concluíram o seguinte:
0 Que o perfil mole não reflete em todos os aspectos as mudanças nas
estruturas esqueléticas subjacentes durante o tratamento ortod6ntico;
0 Que algumas partes do perfil mole (estômici e Li) mostram forte associação
com as mudanças nas estruturas esqueléticas subjacentes, enquanto que

outras partes tendem a ser mais independentes das mudanças nas estruturas
esqueléticas;
0 Que a forma do lábio superior e tecido mole do queixo em particular foram
associados com a posição das arcadas, altura facial inferior e a posição dos
incisivos inferiores;

cr' Que se variáveis como /NB e altura fac al inferior mudarem durante o
tratamento é difícil a predição de suas posições epos o tratamento.
Os resultados deste estudo mostram evidências de uma forte e complexa
relação entre as mudanças nos tecidos duros e moles e segundo os autores, os
ortodontistas podem aplicar Estes métodos de predição, porém com cuidado,
devido as variações na espessura e tensão dos ':ecidos moles.
KLONTZ34 (1998), afirmou que balanço e harmonia facial, bem como
oclusão ideal, devem ser metas importantes do tratamento ortoclôntico. A questão:
"0 que pode ser feito para preservar ou aumentar o balanço, harmonia e
proporção facial ", deve ser respondida durante o diagnostico dos pacientes que
se apresentam para tratamento ortodeintico. A proposta deste trabalho é oferecer
algumas respostas para esta questão, quando o paciente apresenta uma altura
facial anterior de moderada a excessiva, isto é com Angulo do plano mandibular
de moderado a alto. Se o equilíbrio facial é desejado para pacientes com este
padrão esquelético, três objetivos devem ser perseguidos durante o tratamento:
os incisivos inferiores devem ficar verticais sobre suas bases osseas, a altura
facial anterior e a dimensão vertical posterior devem ser controladas.
RYAN et a1 5° (1998), com o objetivo de estudar a rotação da mandíbula
no sentido horário durante e epos o tratamento e verificar com que freqüência e
quanto poderia ser esperado de retorno a sua posição original depois do
tratamento, os autores selecionaram uma amostra composta de radiografias
cefalométricas laterais antes do tratamento, depois do tratamento e após a
contenção de 60 casos, sendo 30 de indivíduos do sexo masculino e 30 do sexo
feminino. Cada paciente exibiu um aumento de pelo menos 1,5 ° no ângulo do
eixo Y durante o tratamento. Uma media de 2,4,3 ° de aumento no ângulo do eixo
Y foi encontrado, sendo que epos 54 meses do tratamento, este acréscimo tinha
sido reduzido em média para somente 0,73 ° . Este giro residual para baixo da
mandíbula mostra que uma mecânica extrusiva pode ter um efeito de longo prazo

sobre o tratamento. As variáveis mais fortemente associadas com a mudança no
eixo Y, vista durante o tratamento e contenção, foi o movimento horizontal do
pogônio e a mudança na altura anterior cla face. Houve uma redução
estatisticamente significante na razão da altura facial anterior e posterior e um
significante aumento no "overbite".
HERING et al22 (1999), com o propósito de avaliar o efeito do tratamento
ortocrontico sobre a morfologia dento-esquelética em crianças com mordida aberta
e mordida profunda, selecionaram 54 indivíduos na dentição mista com ângulos
do plano mandibular hiperdiv ergentes. Os indivíduos foram divididos em três
subgrupos de acordo com a quantidade de sobremordida antes do tratamento:
<0 mm = insuficiente/ não compensada (mordida aberta);

cP O 4 mm = compensação aceitável (sobremotida normal);
-

bt> > 4 mm = sobre-compensação (mordida profunda).
Antes do tratamentc, 20% dos casos com ângulo alto exibiam
compensação dento-esquelética insuficiente

e 35% apresentavam sobre-

compensação. A influência de hábitos tais corno sucção de lábio e deglutição
atípica foram mais comuns no grupo com mordida aberta. Em 82% do grupo com
mordida aberta e 90% do grupo com mordida profunda, a discrepância foi
corrigida com tratamento ortoclôntico e não houve modificação do ângulo do plano
mandibular em ambos os grupos. 0 tratamento ortoclôntico das maloclusões com
ângulos altos não influenciaram o ângulo do plano mandibular nos casos de
mordida aberta ou profunda. A correção da sobremordida foi realizada por
inclinação da maxila para baixo anteriormente nos indivíduos com mordida aberta,
e por controle da erupção dos incisivos nos indivíduos com mordida profunda.

RITTER 49 (1999), fazendo uma revisão da literatura a respeito do
tratamento da maloclusão esquelética de classe li, divisão 1, afirmou que as
maloclusões causadas por desequilíbrios esqueléticos ântero-posteriores e
verticais entre a maxila e a mandíbula estão ertre as de mais difícil correção e
que mais desafios impõem so ortodontista. Nesta revisão, o autor encontrou
dentre as opções de tratamento da maloclusão de classe li, basicamente 3 tipos
de aparelhos: os que utilizam-se da aplicação de forças extra-bucais sobre a
dentição maxilar, os aparelhos funcionais e Os que combinam os aparelhos extrabucais corn os funcionais. Segundo o autor, devido aos diferentes métodos

utilizados pelos artigos revistoE, não é possível definir qual é a aparelhagem mais
efetiva no tratamento da classe II com componentes esqueléticos, assim como

não é possível afirmar que o tratamento da classe ll realizado em uma fase é
mais eficaz do que o realizado em duas fases.

3. PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho foi realizar um estudo cefalométrico das alturas
faciais anterior e posterior de indiv .duos brasileiros, com idades entre 8 e 15 anos,
portadores de maloclusão Classe-117 - Divisão- de- Angler submetidos a
tratamento ortoclôntico, com o propósito de responder as seguintes questões:

1. Qual a tendência do crescimento das dimensões estudadas ?

(AFP, AFA, AFT, AFS e AFI)

2. 0 indice de Altura FaciaL(AFP/AFA) se modifica com o tratamento
Se ocorre modificação, qual dimensão altera mais contribuindo para as

mudanças no IAF?

3. Com relação as dimensões altura facial superior e altura facial inferior, qual

dimensão altera mais,contribuindo para as mudanças na altura facial total ?

4. As proporções faciais antericres (AFS/AFT ou AFI/AFT) se mantêm com o

tratamento

5. Ocorre dimorfismo sexual ?

4. MATERIAL E MÉTODO

4.1— Material e Método

0 material empregado na realização deste trabalho, constou de 78
telerradiografias cefalométricas

em norma lateral, obtidas de 39 indivíduos

brasileiros, leucodermas, com idades entre 8 e 15 anos, sendo 17 do sexo
masculino e 22 do sexo feminino.
Todos os indivíduos eram portadores-de maloclusão Classe- II, 1 a Divisão
de Angle, submetidos a tratamemo ortockintico corn utilização de Aparelho Extra
Oral de Kloehn.
As radiografias foram selecionadas dos arquivos de documentação de
uma clinica particular de ortodontia da cidade de Florianópolis, dentre aquelas
que se inseriram nos parâmetros previamente estipulados.
Cada indivíduo selecionado deveria ter duas radiografias cefalométricas
obtidas antes e imediatamente após o término do tratamento ortoddintico.
As radiografias foram obidas de forma padronizada, de acordo com a
técnica preconizada por Broadbent --8 . As-radiograRas iniciais e- finais-- dcr mesmo
paciente foram obtidas do mesmo aparelho de Rx_
De posse das radiografias, foram realizados os traçados das estruturas
anatômicas e identificação dos pontos cefalométrims de referência, sobre papel

de acetato transparente "Oltraphan"

nas dimensões 0,003" de espessura, 8" de

largura e 10" de altura, com auxilio de um mesmo negatoscópio.
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Após a elaboração do cefalograma, foram realizadas as mensurações das
variáveis definidas, com a finalidade de atingir os propósitos deste estudo.
Para padronização da obtenção das medidas, elas foram realizadas com
paquímetro, "dentaurum 042-751 — münchner modell",

com aproximação de

décimos de milimetro.
Para minimizar os possíveis erros de identificação e confirmar se os
valores obtidos para as medidas de interesse do presente trabalho eram
confiáveis (erro do método), foram retiradas aleaioriamente 12 telerradiografias do
total da amostra e todas as estruturas anatômicas, pontos cefalométricos e
medidas foram identificados duas vezes, obedecendo um intervalo de 15 dias. Os
resultados foram submetidos, ao teste t de "student", que constatou boa
adequação da calibração para todas as medidas , com exceção AFÃ, que foi
considerada deficiente (p=0,C007). Uma análise destas medidas identificou o
problema, que foi corrigido a contento, permitindo a execução do trabalho.

4.2— Elaboração do cefalograma

1. Delimitação das Estruturas Dento-Esqueléticas
0 tragado cefalométrico, foi composto dos seguintes detalhes
(Figura 3) :

(1) Base anterior do crânio
(2) Base posterior do crânio
(3) Perfil da glabela e dos cssos nasais
(4) Órbita
(5) Fossa ptérigo maxilar
(6) Maxila
(7) Mandíbula
(8) Incisivos centrais superior e inferior
(9) Primeiros molares superior e inferior
(10)

Perfil mole

anatômicos

2. Demarcação dos pontos cefalométricos (Figura 4) :

•

Sela (S) — Ponto situado no centro geométrico da sela túrcica.

•

Nasio (N) — ponto mais ante rior da sutura fronto-nasal.

•

Ponto A (A) — É o ponto riais posterior da concavidade anterior da maxila.
Representa o limite entre a parte basal e alveolar da maxila.

•

Ponto B (B) — É o ponto mais posterior da concavidade anterior da mandíbula.
Representa o limite entre a parte basal e alveolar da mandíbula.

•

Espinha Nasal Anterior (ENA) — Ponto situado na extremidade anterior da
espinha nasal anterior.

•

Espinha Nasal Posterior (ENP) — Ponto situado na extremidade posterior da
espinha nasal posterior.

•

Mento (Me) — ponto mais inferior do contorno da sinfise mandibular, na
intersecção com a borda inferior da mandíbula.

•

Articular (Ar) — Ponto situado na intersecção do contorno posterior do processo
condilar da mandíbula com a base do osso occipital.

3.Linhas, pontos e planos empregados neste estudo segundo a análise de
Gebeck e Merrifielc1 17.18 (Figura 5) :

•

Plano Palatal (PP) — Representado pela união dos pontos ENA e ENP.

•

Plano Mandibular (PM) — Representado pela linha que passa pelo ponto Me e
pelo ponto mais inferior na -egião do gônio.

•

Linha Ar — PM (Ar-PM) — Representado pela união do ponto Ar com o PM.
tangenciando o bordo posterior do ramo ascendente da mandíbula.

•

Linha PP — Me (PP-Me) — Representado por uma linha perpendicular ao plano
palatal, que une este plano ao ponto Me.

4.Medidas empregadas, segur do a analise de Gebeck e Merrifield 17
(Figura 5):

' 18
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•

Altura Facial Anterior (AFA) — Distância entre o PP e o ponto Me, medida
sobre a linha PP-Me.

•

Altura Facial Posterior (AFP) — Distância entre o ponto Ar e o PM, medido
sobre a linha Ar-PM.

5.Linhas e pontos empregados neste estudo, segundo a análise de Wylie &
Johnson 7° ( Figura 6):
•

N-Me (Linha N-Me) — Uni5c dos pontos N e Me.

•

N-Me perp. — Perpendicular 6 linha N-Me, que passa através do ponto ENA.

6.Medidas empregadas neste estudo, segundo a analise de Wylie & Johnson' c'
(Figura 6):
•

AFT — (Altura Facial Total) Distância linear do ponto N ao ponto Me.

•

AFS — (Altura Facial Superior) Medida sobre a linha N-Me que vai do ponto N
até N — Me perp.

•

AFI — (Altura Facial Inferior) Medida sobre a linha N — Me que vai do ponto N
— Me perp. ate o ponto Me.

7.indice da altura facial segundo HORN 24
•

indice de Altura Facial (IAF) — Razão entre altura facial posterior e altura
facial anterior (AFP/AFA).

Of ,

Fig. 3 — Estruturas dento-esquelétira_s

Figura

z

— Pontos ceralométrico3 utilizados

Fig. 5 - Linhas, pontos e planos empregados neste estudo segundo Gebeck e Merritield".".

Fig.

— Medidas empregados neste estudo, segundo a a.itilise de Wylie & Johnson 70 .
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4.3 Planejamento Estatístico

Estatisticamente, as respostas das questões inseridas na proposição
dessa pesquisa foram obtidas a partir dos testes de igualdade entre duas médias
com o auxilio da estatística t-Student e a partir da relação entre duas variáveis
com o auxilio do coeficiente de determinação. De fato, a estatística de t-Student
permitiu verificar a hipótese de que não ocorreu influência do sexo nas grandezas
médias das medidas cefalorriétricas e a de que não ocorreu influência do

tratamento nas grandezas méc ias das medidas cefalométricas e o coeficiente de
determinação ancorou o teste da hipótese, também com o auxilio da estatística
t-Student, de que ocorreram iguais contribuições relevantes das alturas faciais

superior e inferior para as alterações ocorridas na altura facial total.
0 coeficiente de determinação entre duas variáveis V1 e V2 expressa o

percentual de variação ocorrida em V1 (ou em V2) que foi explicada pela variação
de V2 (ou de V1). A altura facial superior ou a altura facial inferior contribuem
relevantemente para a alteração apresentada na altura facial total se o coeficiente

de determinação de cada uma delas for igual a 0,80 no minimo, isto 6, se a
variação ocorrida na altura facial superior ou na inferior explicar pelo menos 80,0
Vo da variação ocorrida na altura facial total. Corno o coeficiente de determinação

é igual ao coeficiente de correlação linear de Pearson elevado ao quadrado,
segue-se que aquele coeficiente sera 0,80 pelo menos se este coeficiente for 0,90
no mínimo. Assim, a contribuição das alturas iaciais superior e inferior para a
altura facial total sera considerada relevante se os coeficientes de correlação
linear de Pearson entre a alti, ra facial superior e a altura facial total for igual a
0,90, o mesmo ocorrendo com a altura facial inferior e a altura facial total.

A verificação de cada uma das hipótese envolvidas nessa pesquisa foi
realizada no nível de significância de 0,05 e a decisão para se rejeitá-las ou não
foi definida a partir de p = P(t

to) — probabilidade de que a estatística t-Student

seja maior do que seu valor observado nos dados amostrais — do modo que se
segue: se p foi maior do que 0,05, o valor observado to foi não significante e a
hipótese sob teste foi não rejeitada e, em caso contrário, o valor observado to foi
significante e a hipótese sob testa foi rejeitada

5. RESULTADOS

A aplicação da estatística t-Student aos dados obtidos experimentalmente,
para a verificação da hipótese de que os sexos exerceram iguais influências sobre
cada uma das medidas cefalométricas analisadas, derivou a tabela 1.

Tabela 1 Freqüências, médias desvios-padrão, valor t o, graus de liberdade e
valor- p-segundo-o. sexo.
Medida
SexoFreq Média
DestoG, L.
p<
pad
AFP

(mm-)AFA
(mayIAF
AFT

(mm) AEI

(rrirn)AFS(mm)PAEL
(%)-PAFS-

s=

Masc_
34_ 46,82_
648 2,771 s_
Fern44- 43,28
4,20
34 6739
Masc
6,50 1,254n
Fern44-- 6-5,7-9
4,75
Masc
34
0,70
0,08 2,175 s
Fern
44
0,66_
0,06_
Masc
34 124,13
9,71 1,904 n
Fem44-- 12042
6,70
Masc
34 69,89
6,75 0,914n
Fern_
44 6847_
5,09_
Masc34 54;24
4,08- 1,056 s
Fern—
44-- 51,76
3,10
Masc
14 56,26
1,94 -1074n
Fern44 56,76
2,12
Masc
34- 43,74
1,94 1633- n
Fern44— 43,02
1,97
valor significante; n = valOr não significante.

53,6

0,009

76

0,215

58,0

0,035

55,9

0,063

76

0,365

76-- 0,004
76

0,287

76

0,108

A análise da tabela 1 mostrou que:

• para as medidas AFP, IAF

e AFS os correspondentes valores t, foram

significantes porque a cada um deles correspondeu um valor p < 0,05. Assim,
houve evidência amostral para se rejeitar a hipótese de que os sexos tenham
exercido iguais influências sobre elas, isto 6, para cada sexo obteve-se um
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especifico valor médio para cada uma dessas grandezas cefalométricas.
Observou-se nessa tabela que o sexo masculino determinou a maior
grandeza média para a AFP, para o IAF e para a AFS.
•

para as medidas AFA, AFT, AFI, PAFI e PAFS os correspondentes valores to
foram não significantes porque a cada um deles correspondeu um valor de p>
0,05. Assim, houve evidência amostral para não se rejeitar a hipótese de que
os sexos tenham exercido iguais influências sobre elas. Então, para cada
sexo não se obteve um especifico valor médio para cada uma dessas
grandezas cefalométricas, isto 6, os sexos determinaram médias
estatisticamente iguais entre si para cada uma dessas medidas
cefalornétricas.
A aplicação da estatística t-Student

aos dados obtidos

experimentalmente, para a verificação da hipótese de que os tratamentos
exerceram iguais influências sobre cada uma das medidas cefalométricas
analisadas, derivou a tabela 2.
Tabela 2 Freqüências, médias desvios-padrão, valor t o, graus de liberdade e
valor p segundo o tratamento.
Medida
Trato
Freq Média
Desto
G. L.
p<

pad
AFP
(mm)
AFA
(mm)
IAF

Pré
39 41,62
3,89 -6,194 s
Pós
39 48,02
5,15
39 62,70
Pré
3,90 -8,124 s
Pós
39 70,29
4,34
Pré
39
0,67
0,07 -1,061 n
Pós
39
0,68
0,07
AFT
Pré
39 116,25
5,28 -8,597 s
(mm)
39 127,83
Pós
6,55
AFT
Pré
39 65,77
4,62 -6,342 s
(mm)
Pós
39 72,63
4,92
AFS
Pré
39 50,48
2,34 -7,157 s
(mm)
Pós
39 55,20
3,39
PAFI
Pré
39 56,28
2,12 -1,109n
(%)
Pós
39 56,79
1,97
PAFS
Pré
39 43,46
2,00 0,571 n
(%)
Pós
39 43,21
1,97
s = valor significante; n = valor não significante.

76

0,001

76

0,001

76

0,292

76

0,001

76

0,001

76

0,001

76

0,272

76

0,571
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Na tabela 2, veri fi cou-se que:
•

os valores to relativos as medidas cefalornétricas IAF, PAFI, e PAFS foram não
significantes porque a eles se corresponderam valores p > 0,05. Assim, a
amostra evidenciou subsídios para não se rejeitar a hipótese de que os
tratamentos tenham exerc do iguais influêrcias sobre cada uma dessas
medidas. Este fato indicou que essas medidas apresentaram a mesma
grandeza média que possuí am antes do tratamento.

•

os valores to relativos as medidas cefalométricas AFP, AFA, AFT, AFI e AFS
foram significantes porque a eles se corresponderam valores p <0,05. Assim,
a amos7a evidenciou subsídios para se rejeitar a hipótese de que os
tratamentos tenham exercido iguais influências sobre cada uma dessas
medidas. Este fato indicou que essas medidas apresentaram após o
tratamento grandezas médias diferentes das que possuíam antes do
tratamento. Nessa tabela, observou-se que a media obtida após o tratamento
foi maior do que a obtida antes do tratamento para cada uma dessas medidas
cefalométricas, o que indicou a ocorrência de crescimento das alturas faciais
no decorrer do tempo.
A aplicação do cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson aos

dados obtidos experimentalmente, para a verificação da hipótese de que
ocorreram ,guais contribuições relevantes das alturas faciais superior e inferior
para as alterações ocorridas na altura facial total, derivou a tabela 3. Essa
verificação, conforme o exposto no item Planejamento Estatístico, no capitulo
Material e Método, no qual afirmou-se que a contribuição das alturas faciais
superior e inferior para a altura facial total sera considerada relevante se os
coeficientes de correlação linaar de Pearson entre cada uma daquelas alturas
faciais e a altura facial total for igual a 0,90, consistiu no teste da igualdade
desses coeficientes de correlação 0,90 com o auxilio da estatística t-Student.
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Tabela 3 Coeficientes de correlação e de determinagão
entre a AFT e as AFI e AFS, valores t, e p.
AFT
p<
Medidas
to

AFI

(a) 0,91 7
(b) 0,84 I

1,697 n

(c) 73
(a) 0,780
- 7,389 s
(b) 0,603
(c) 73
(a) coeficiente de 7,sorrelação.
(b) coeficiente de determinação.
(c) freqüência.

AFS

0,069

0,001

A partir da tabela 3, verificou-se que:
•

coeficiente de correlação linear de Pearson entre as medidas cefalométricas
AFI e AFT foi igual a 0,917, que foi não significante porque a ele se
correspondeu um valor p > 3,05. Dessa não significancia pode-se afirmar que
houve evidência amostral para não se rejeitar a hipótese de que esse
coeficiente de correlação saja igual a 0,90, o que implicou em se dizer que a
contribuição da AFI para a AFT foi relevante ou muito satisfatória. De fato, o
coeficiente de determinação entre a AFI e a AFT foi igual a 0,841, o que quer
dizer que 84,1 % da variabilidade ocorrida na AFT foi explicada pela
variabilidade ocorrida na AR

•

coeficiente de correlação linear de Pearson entre as medidas cefalornétricas
AFS e AFT foi igual a 0,780, que foi significante porque a ele se correspondeu
um valor p < 0,05. Con essa significancia pode-se afirmar que houve
evidência amostral para se rejeitar a hipótese desse coeficiente de correlação
seja igual a 0,90, o que implicou em se dizer que a contribuição da AFS para a
AFT foi não relevante ou insatisfatória. De fato, o coeficiente de determinação
entre a AFS e a AFT foi igLal a 0,608. Então, somente 60,8 % da variabilidade
ocorrida na AFT foi explicada pela variabilidade ocorrida na AFS.

6. DISCUSSÃO

1.1 Considerações iniciais

Obter estética, estabilidade, saúde periodontal e função adequada, são
objetivos do tratamento ortoclôntico preconizados por Tweed 61.62 os quais
permanecem até os dias de hoje como requisitos indispensáveis para o sucesso
no resultado dc tratamento. É sapid° também due_ as relações verticais da face
são de grande nteresse para os ortodontistas, já que as maloclusões causadas
por desequilíbrios esqueléticos verticais entre a maxila e mandíbula estão entre
as de mais difícit corregão 39-48.4a- e- que a divergência- antra os planos-palatino,
oclusal e mandibular é um sinal de que não há um crescimento harmonioso entre
as alturas faciais anterior e posterior_Os estudos atuais tem se _aprofundado mais
nas discrepâncias verticais da face, já que esta provado que a maioria das
maloclusões apresentam alterações tanto no sentido ântero-posterior quanto no
sentido vertical.
Gebeck e Merrifield 17' 18 em seus estudos sobre o tratamento da Classe II
observaram que, as alterações nas dimensões AFA e AFP estavam relacionadas
com o crescimento mandibular mais horizontal ou mais vertical e que na amostra
de crescimento (grupo controle), a AFP aumentou mais que a AFA, indicando
portanto que houve rotação da mandíbula no sentido anti-horário com

o

crescimento. Portanto o controle cas alturas faciais anterior e posterior durante o
tratamento parece ser um bom indicativo de sucesso ou insucesso do tratamento.
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Horn 24 da mesma forma, propôs o uso do indice de altura facial
(AFP/AFA) durante o tratamento ortodôntico. Este índice, segundo o autor, é
particularmente OW durante o tratamento dos casos de Classe II com Angulo EMA
alto. Ele é uma indicação da rotação mandibular, e oferece a mais dinâmica
imagem do que acontece dura ite o tratamento. 0 IAF também pode ajudar no
plano de tratamento para definir os casos ortociônticos, que são aqueles cuja
variação do índice é de 0,55 à 0,85, e os casos cirúrgicos quando o índice está
fora destas médias.
Wylie & Johnson 7° afirmaram que reconhecer as variações faciais no
sentido vertical faz parte do piano de tratamento e consideram um padrão facial
bom, aquele em que as alturas faciais sLperior (AFS)

e inferior (AFI)

correspondem respectivamente à 45% e 55% da altura facial total (AFT).

6.2 Discussão dos resultados

Segundo GEBECK & NIERRIFIELD 17' 18 , as médias das dimensões AFP e
AFA do grupo controle analisado em seu estudo, mostraram que a AFP aumentou
mais que a .AFA, demonstrando, portanto que, somente com o crescimento, houve
uma rotação da mandíbula no !sentido anti-horário e por conseguinte, tendendo a
aumentar o IAF. Isto esta de acordo com as observações feitas por BISHARA et
al 2 onde constataram que as dimensões AFP

e AFA

aumentaram

progressivamente com a idade, sendo que a AFA aumentou de forma menos
acentuada, tornando portanto o IAF maior com o passar de tempo. Ainda
conforme GEBECK & MERRIFIELD 17. 18 naqueles casos tratados com sucesso,
quando comparados ao grupo controle, não apresentaram diferenças significantes
em relação as dimensões A=P e AFA, logo, indicando que o tratamento foi
harmonioso com o processo de crescimento normal, mostrando a importância do
controle das dimensões AFA

E

AFP para o sucesso do tratamento.

Estes resultados estio portanto de acordo com aqueles obtidos no
presente trabalho, onde o IAF permaneceu constante ou teve uma leve tendência
de aumentar com o tratamento, indicando uma rotação mandibular no sentido
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anti-horário ou seja, os casos Iratados se desenvolveram em harmonia com o

crescimento normal.
LOCKS 37,

estudando as dimensões P,FP e AFA, concluiu que o

crescimento destas dimensões se mantiveram constantes e equilibradas, em
todos os períodos estudados. Encontrou para o IAF um valor médio de 0,66, que
se manteve constante com a idade ou com tendência de aumentar. Por outro lado
verificou que não houve diferenças estatisticamente significantes para o

PALLO

IAF na faixa etária dos 11 aos 17 anos, em amoos os sexos, se mantendo em

torno de 0,79, com tendência de diminuir com a idade, discordando portanto do
presente

trabalho,

bem

como

dos autores

LOCKS37 e

GEBECK &

MERRIFIELD 1718, que encontra ram para o IAF urna tendência de aumento com a

idade, mostrando uma tendência rotacional da mandíbula no sentido anti-horário
com o crescimento normal.
Já VADEN et al eA em seus estudos relativos a maloclusão classe
concluiram que a AFP aumentou de maneira mais significante nos casos com

tratamento do que nos sem tratamento. Verificaram também que após 6 anos de
contenção, nos casos tratados, houve um maior aumento da AFP e que a AFA
aumentou de maneira similar em ambos os grupos. Diante desses resultados,
concluiram que o aumento do AF na amostra de classe II tratada, foi significante

e este aumento deveria ser considerado como fator primário na estabilidade da
correção da maloclusão classe II.
Tanto LOCKS 37 como GEBECK & MERRIFIELD 17.15 encontraram uma
tendência de aumento do IAF com o crescimento normal. No presente trabalho
também foi encontrada esta mesma tendência e conforme VADEN et al 64 quando

isto ocorre, pode-se esperar uma estabilidade no tratamento da maloclusão
classe II.
Ainda em relação ao AF a tabela 1 deste trabalho mostra que o indice
médio para o sexo masculino foi 0,70 e para o sexo feminino 0,66, indicando para
o sexo masculino um padrão facial mais horizontal. 0 IAF foi maior no sexo
masculino, devido a AFP, pois ela foi maior estatisticamente. HORN24 estudando
indivíduos com idade média de 11 anos, encontrou valor médio para o IAF de
0,70. LOCKS 37 encontrou

IAF médio de 0,66 para ambos os sexos, já

SCHUDY55, encontrou valor médio de 0,68 nos indivíduos de padrão mais
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equilibrado e no presente trabalho foi encontrado um valor médio para o IAF antes
do tratamento de 0,67 e depois do tratamento 0,68. Portanto LOCKS 37 ,
SCHUDY55 e o

presente trabalho apresentaram indices abaixo daquele

apresentado por HORN 24 , isto nos leva a pensar que os indivíduos das amostras
estudadas, têm um padrão facial um pouco mais vertical do que aqueles da
amostra usada por HORN 24 .
É importante salientar q.re o valor encontrado neste trabalho para a média
do IAF tem sua variação dentro dos limites dos casos considerados possíveis de

serem tratacos somente pela ortodontia sem necessidade de cirurgia ortognática,
conforme os estudos de HORN 24, que considerou estes limites não cirúrgicos
entre 0,55 e 0,85.
JOHNSON 29 encontrou que aumentando o ângulo FMA, aumenta a AFA e
por conseguinte diminui o IAF, concordando corn SUBTELNY & SAKUDA58, que
encontraram uma tendência da AFP ser menor nos casos de mordida aberta, ou
seja diminuindo o IAF. Já NAHOUN 49 observou em seus estudos que na media,
indivíduos com mordida aberta tem An mais longa e uma AFP mais curta,
portanto corn IAF menor, estardo em concordância com NANDA & ROWE 42 que
encontraram, em ambos os sexos, no grupo com mordida aberta, que a AFI
continuou a crescer, mesmo após o pico máximo de crescimento, diminuindo o
IAF. Para POUTON 47 aquelas faces que apresentam AFI aumentada são menos
agradáveis esteticamente do que aquelas corn variações no sentido ânteroposterior ou com AFI diminuída. Portanto durante o tratamento ortodõntico,
devemos ter como objetivo ma iter a AFA e melhorar a AFP24.
GEIBECK & MERRIFIELD 1718 , HORN 24 , KLONTZ34 e VADEN et al,
propõem a utilização do IAF no diagnóstico e piano de tratamento. 0 valor deste
índice pode ajudar nas decisões de tratamento, no sentido de avaliar as
tendências de rotação mandibular, que poderá ser para cima e para frente, se o
IAF aumentar e para baixo e para trás, se o IAF diminuir.
Com relação ás proporções faciais anteriores, podemos observar na
tabela 1 que as proporções AH e AFS foram semelhantes em ambos os sexos e
em torno de 57% e 43% respectivamente. Podemos observar também na tabela 2
que estas proporções não vararam com o tratamento, se mantendo praticamente

constantes.
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WYLIE & JOHNSON 79 encontraram para ambos os sexos em um padrão
facial bom, 45% para a AFS e 55% para a AFI. Já SCHUDY 55 encontrou que no
tipo padrão médio a face inferior foi 56% da AFT. BISHARA 2 encontrou que a AFS
como percentagem da AFT se mantém constante em ambos os sexos em torno
de 44% dos 5 anos até a idade adulta, estando portanto de acordo com os
resultados encontrados por SCHUDY 55 e levemente superior aos encontrados
pelo presente trabalho. THOMPSON & BRODIE 59 encontraram uma percentagem
de 43% para a AFS, medindo crânios de indi\iduos adultos e HERZBERG &
HOLIC23 em uma amostra semelhante, encontraram percentagem de 43,5% para
a dimensão AFS. Portanto um pouco mais baixas que aquelas encontradas por
SCHUDY55 e VVYLIE & JOEINSON 79 , porém muito semelhantes àquelas
encontradas no presente trabalho para ambos os sexos, antes

e após o

tratamento cia classe II. Já LOCKS 36 observou err pacientes de oclusão excelente
percentagens bastante semelhantes às encontradas por SCHUDY 55 e VVYLIE &
JOHNSON 79 nos indivíduos cio sexo feminino, ao passo que, nos do sexo
masculino, houve uma maior semelhança com os valores de THOMPSON &
BRODIE 59, e neste caso semelhante também aos encontrados pelo presente
trabalho. Por outro lado, em 1996 LOCKS 37 encontrou em pacientes portadores
de maloclusão classe I de Angle que as proporções faciais anteriores se
mantiveram em torno de 42% para a AFS e 58% para a AFI.
De acordo com os diversos autores, podemos observar que ocorre uma
variação relativamente grande de resultados, indicando que as faces diferem
umas das cutras em maior ou menor grau, dependendo do padrão facial, padrão
de crescimento e do tipo de maloclusão que o indivíduo apresenta.
A tabela 2 nos mostra que a média obtida após o tratamento para as
dimensões AFS, AFI, e AFT foi maior do que a obtida antes do tratamento para
cada uma dessas medidas cefalornétricas,

c que indicou a ocorrência de

crescimento no decorrer do tempo. Por outro lado de acordo com a tabela 3,
pode-se afirmar que a variabilidade ocorrida na AFT foi fortemente explicada pela
alteração ocorrida na AFI, já que de acordo com a análise estatística do presente
trabalho, a contribuição da AI=S para a AFT foi considerada não relevante ou
insatisfatóna.

De acordo com SCHUDY67, o crescimento vertical do corpo da maxila tem
uma relevante importância sobre o crescimentc, vertical total, visto que, este
crescimento, através do contato oclusal, tem um efeito de deslocar a mandíbula
para baixo e para trás. Ele est intimamente associado com proporção facial e
junto com o crescimento do processo alveolar posterior da maxila, é uma causa
primaria no aumento da AFT, sendo a maxila mats responsável que a mandíbula
pelo posicionamento no sentido vertical e ântero-posterior do mento. Por outro
lado, CREEKMORE 16 e NIESEN 43 creditam o aumento da face inferior as
mudanças rotacionais da mandíbula causadas pelo crescimento vertical do
côndilo, que normalmente excede o crescimento vertical da área molar.
KARSEN 31 discorda de CREEKMORE 10 , NIESENI 43 e SCHUDY67, quando diz que
o crescimento da An esta mais atrelado ao aumento no comprimento do corpo da
mandíbula e em menor grau com a rotação mandibular. Já para JOHNSON 29, o
maior aumento na AFI, é determinado principalmente pelo crescimento vertical
dos processos alveolares superior e inferior, consequentemente tornando a
porção inferior da face um importante fator para a determinação da AFT. BJORK 7
advoga que o padrão de crescimento mandibular é geralmente caracterizado por
um crescimento nos côndilos para cima e para frente, enquanto que ao mesmo
tempo há reabsorção na parte inferior do ângulo goniaco e alguma aposição
abaixo da sinfise. A rotação mandibular pode ocorrer para frente e para cima ou
para baixo e para trás, conforme o padrão de crescimento do indivíduo ser mais
horizontal ou mais vertical. Em todos os tipos de rotação mandibular estudados
por BJORK 7 , as alterações na AFT ocorreram devido variação na AFI.
NANDA41 e NANDA & ROWE 42 encontraram uma tendência dos
indivíduos com mordida profunda, terem AFS maior que os indivíduos com
mordida aberta, já os indivíduos com mordida aberta mostraram AFI maior. Além
disso os mesmos autores NAN DA & ROWE 42 mostram em seu trabalho que a AFI
continua a aumentar nos grupos com mordida aberta, independentemente do
sexo. ISAACSON et al 26 e JOHNSON 29 constataram que a AFT aumenta
apreciavelrnente com o aumento do ângulo mandibular e que este aumento
ocorre principalmente na AH, já que encontraram que a AFS permanece
praticamente constante.

SI

SUBTELNY & SAKUDA 58, RICHARDSON 48 , NAHOUM 39 e TSANG et a1 6°
concordam com os autores 26,2ç ' quando observaram que os indivíduos que eram
portadores de mordida aberta, apresentavam faces mais longas, e este aumento
era provocado pela alteração da AFI, pois a AFS praticamente não se alterava.
SCHUDY55 observou urna diferença de 11 mm na dimensão AFT entre os
tipos prognata e retrognata, sendo a maior parte desta diferença localizada na
parte inferio.- da face. Observou também que a AFS foi praticamente a mesma em
grupos de padrão médio e retrognata e 2mm maior no grupo prognata. Da mesma
forma FORSBERG et al 15 observaram em um estudo longitudinal por 20 anos em
indivíduos adultos que a AFT aumentou em mécia 1,60mm, e que este aumento
se localizou principalmente na AFI.
SCHENDEL et al s4 corroboram com a idéia de que as alterações na AFT
ocorrem ma is devido a variação na AFI, quando observaram em casos de classe
li com e sem mordida aberta, que a AFS não mostra nenhuma diferença
estatisticamente significante, enquanto que a AFI foi maior em ambos os grupos.
Igualmente FIELDS et al 13 ao estudarem indivíduos com faces longa, normal e
curta, constataram que a AFS foi similar entre os grupos e que as diferenças
ocorriam quase que exclusivanente na dimensão AFI. LOCKS 36 em seus estudos
em indivíduos portadores de oclusão excelente encontrou que a medida AFS
variou menos que a AFI.
Portanto um grande número de pesquisadores 15,433136,3755,58,48,39,54,53.13,28
concordam com o presente trabalho, quando a fi rmam que a AFS, apresenta
bastante estabilidade, nas mais variadas circunstâncias, ao passo que, a
dimensão AFI, é a que mais sofre alterações.
De acordo com a tabela 1, todas as médias das dimensões verticais
estudadas foram maiores nos indivíduos do sexo masculino do que nos do sexo
feminino, sendo que somente as dimensões AFP, AFS

e IAF

foram

estatisticamente significantes. É importante salientar, no entanto, que a analise foi
feita considerando-se as amostras do sexo masculino e feminino em sua
totalidade, sem levar em cons'deração as mudanças causadas pelo tratamento.
Segundo NANDA & ROWE 42 , a AFT nos indivíduos do sexo masculino
foram maiores que nos indivíduos do sexo feminino, em todos os intervalos
estudados, comprovando dimorfismo sexual para esta dimensão. Da mesma
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forma SCHEIDEMAN et al 53, VVYLIE & JOHNSON 7° e LOCKS, encontraram os
mesmos resultados. Esta mesma tendência foi encontrada por HUNTER 25
comparando dimensões verticais da face em indivíduos com retrognatismo dentoesquelético e aqueles ortognatas.
NAF OUM 39 observou q Je no grupo controle ( classe I de Angle) a AFT foi
aproximadamente 10% maior nos indivíduos do sexo masculino do que nos do
sexo feminino, discordando bastante de nosso trabalho onde esta percentagem
foi de 3%, apesar de nossa amostra ser de classe ll com tratamento.
Por outro lado FORSBERG et al 15 não encontraram diferença significativa
entre os sexos para as dimensões verticais crânio-faciais e dento-alveolares em
um estudo longitudinal em adultos por 20 anos.
Muitos casos de classe II, são caracterizados por discrepância nas bases
apicais ou por dimensão vertical alterada, portanto não é desejável aumentar a
dimensão vertical, pois tornaria a relação das bases apicais mais discrepantes e
aumentaria a face inferior 9. Devem ser tomadas precauções nos casos de plano
mandibular alto e naqueles casos com grandes discrepâncias das bases apicais,
devido o efeito indesejável de rotação mandibular no sentido horario 9 .
0 conhecimento do crescimento facial com suas variáveis, poderá ser al
ao ortodontista, para o bom diagnostico e planejamento ortodõntico 37 . Conhecer a
morfologia crânio-facial, bem como as proporções entre as alturas faciais anterior
e posterior, é fundamental para o conhecimento das tendências de crescimento 37 .

6.3 Considerações Finais

Segundo VADEN et al €4, a estabilidade da correção da maloclusão classe
II está atre ada ao aumento na razão AFP/AFA ou seja ao aumento do IAF. Da
mesma forma HORN 24 , asseg _Ira em seus estudos relativos à classe II que se a
AFA aumenta mais que a AF1 3 , a mandíbula rotaciona para baixo e para trás e
quando isto ocorre, o plano horizontal abre e o padrão facial piora. Portanto
segundo HDRN24 , durante o tratamento ortodôrdco, o objetivo deve ser manter a
AFA e melhorar a AFP.
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Um sistema de forças mecânicas que controle a dimensão vertical
durante o tratamento, mostra ser um ingrediente essencial para esta mudança
favorável na razão AFP/AFA e podemos considerar que o controle cuidadoso de
forças extrusivas acentua a mudança favorável nesta razão.
Os resultados encontrados no presente trabalho vão de encontro a esses
autores 64.24 , ou seja, o IAF se manteve constante com tendência de aumentar
com o tratamento. De qualquer forma é importante salientar o fato de que os
resultados obtidos neste trabalho são derivados de indivíduos portadores de
maloclusão classe II de Angle submetidos a tratamento ortodôntico e que foram
selecionados sem levarmos err consideração o padrão facial.
Como aplicação clinica, sugerimos o uso do índice de altura facial no
diagnóstico e plano de tratamento, pois através dele, poderemos estudar o
sentido de rotação mandibular com o crescimento e ou tratamento ortodemtico, e
assim, podermos usar os recursos da mecânica ortoddintica para minimizarmos
uma tendência de rotação mandibular não favorável e conseguirmos um bom
resultado.

7. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados desta pesquisa, em que foram estudadas
cefalometricamente as alturas faciais anterior

e

posterior em indivíduos

portadores de maloclusão Classe II, Divisão 1 de Angle, submetidos a tratamento
ortockintico, com padrões verticais variados, consideramos licito concluir que:

1. As grandezas AFP, AFA, AFT, AFS e AFI aumentaram com o tratamento.

2. 0 Índice de Altura Facial se mante_ve_ laraticamente_ constante com

o

tratamento, com uma leve tendência de aumentar.

3. A dimensão altura facial inferior, contribuiu de forma mais significativa para as
mudanças na altura facial total

4. As proporções faciais anteriores se mantiveram em torno de 43% para a
dimensão altura facial superior e 57% para a altura facial inferior.

5. As grandezas AFP, IAF e AFS foram maiores nos indivíduos do sexo
masculino. As grandezas AFT e AFI também foram maiores, porém sem
significância estatística.
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ANEXOS

TABELAS DE MEDIDAS PRÉ-TRATAMENTO

SEXO MASCULINO

N.(-)Pac.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Idade

8a 11m
9a
9 a 7nn
10 a 3m
10 a 5m
10 a
10 a
11 a
11 a 1m
11 a 5m
11 a 9m
11 a
12 a
12 a 5m
12 a 8m
14 a 5m
15 a 3m

ANB

AFP

AFA

(grau)
8,5
7
6,5
9
5
8
6
7
6
5,5
6,5
4
6,5
4,5
8
4,5
5

(mm)
37,7
38,2
45,E
41,.ç.,
46,0
37,7
49,5
41,E1
34,5
40,5
42,
42,5
41,9
49,3
42,9
50,1
43,3

(mm)
60,6
60,8
67,9
68,9
62,6
57,2
58,0
62,8
58,0
63,6
64,4
69,6
62,8
58,3
61,8
63,1
64,3

AFT

AFI

AFI

AFS

AFS

(mm)
112,5
116,3
120,2
123,7
116,0
106,8
109,0
115,0
112,5
118,9
120,9
124,2
'117,5
113,0
117,2
'119,5
'116,1

(mm)
64,5
65,4
71,2
73,2
66,0
58,8
59,0
65,0
61,5
66,9
69,1
73,3
64,3
59,9
64,2
64,9
65,8

( A)
57,3
56,2
59,2
59,2
56,9
55,1
54,1
56,5
54,7
56,3
57,2
59,0
54,7
53,0
54,8
54,3
56,7

(mm)
48,0
50,9
49,0
50,5
50,0
48,0
50,0
50,0
51,0
52,0
51,8
50,9
53,2
53,1
53,0
54,6
50,3

(`)/0)
42,7
43,8
40,8
40,8
43,1
44,9
45,9
43,5
45,3.
43,7
42,8
41,0
45,3
47,0
45,2
45,7
43,3

IAF

0,62
0,63
0,67
0,61
0,73
0,66
0,85
0,67
0,59
0,64
0,65
0,61
0,68
0,85
0,69
0,79
0,67

-
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SEXO FEMININO

NQ
Pac.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Idade
8 a 7m
8 a
9 a :3m
9 a 7m
9a
9a
10 a
10 a
10 a
10 a
10 a
11 a
11 a
11 a
11 a
11 a
12a
12 a
12a
12a
13 a
13a

ANB

AFP

AFA

(grau)
9
5
7
7
9
6,5
7
4,5
7
7,5
6
75
4,5
5,5
4,5
5
7
6,5
7,5
7
6 5
4,5

(mm)
39,0
39,2
39,6
42,5
41,8
36,0
43,4
36,9
39,1
42,6
36,8
38,9
40,2
36,9
44,0
40,3
41,5
46,0
49,5
44,4
40,5
38,3

(mm)
62,7
60,2
61,7
55,0
63,3
61,5
59,5
63,3
61,8
62,6
58,3
67,5
69,2
62,8
67,0
59,3
59,0
68 5
59,0
66,4
71,5
60,0

,

,

,

IAF
0,62
0,65
0,64
0,77
0,66
0,59
0,73
0,58
0,63
0 68
0,63
0,58
0,58
0,59
0,65
0,68
0,70
0,67
0,84
0,67
0,57
0,64
,

AFT

AFI

AFI

AFS

AFS

(mm)
110,0
-1-09,0
114,3
108,6
115,5
114,0
111,0
117,2
115,1
118,2
113,0
121,5
127,1
119,5
121,9
' 08,0
113,5
122,0
112,5
119,0
129,5
114,0

(mm)
65,5
62,8
67,2
58,2
67,5
65,0
61,5
67,9
63,3
66,5
61,2
73,5
73,8
65,2
69,0
62,5
61,5
71,0
61,0
69,0
77,5
61,5

(% )
59,5
57,6
58,8
53,6
58,4
57,0
55,4
57,9
55,0
56,3
54,2
60,5
58,1
54,6
56,6
57,9
54,2
58,2
54,2
58,0
59,8
54,0

(mm)
44,5
46,2
47,1
50,4
48,0
49,0
49,5
49,3
51,8
51,7
51,8
48,0
53,3
54,3
52,9
45,5
52,0
51,0
51,5
50,0
52,0
52,5

(%)
40,5
42,4
41,2
46,4
41,6
43,0
44,6
42,1
45,0
43,7
45,8
39,5
41,9
45,4
43,4
42,1
45,8
41,8
45,8
42,0
40,2
46,0
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TABELAS DE MEDIDAS PÓS-TRATAMENTO

SEXO MASCULINO

N2

Pac.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Idade
20a
17a
12a
14a
12a
14 a
14a
14a
14a
16 a
13a
19a
15a
16a
17a
16 a
19 a

ANB

AFP

AFA

(grau)
7
3
4,5
8
4
5
4,5
3
2
1
4,5
2,5
2,5
1
1,5
0
3

(mm)
47,3
48,4
55,3
44,1
46,8
52,0
52,7
48,0
42,0
50,6
44,7
53,4
48,3
58,4
60,2
61,0
52,9

(mm)
79,0
73,6
77,5
76,5
68,0
67,3
62,5
69,0
68,9
75,0
69,1
82,9
70,5
68,4
73,1
73,3
72,0

AFT

IAF

(mm)
0,60
140,9
0,66
136,5
0,71
138,8
0,58
134,5
0,69
126,4
0,77
122,8
0,84
118,1
0,69
125,5
0,61
128,8
0,67 T35,5
0,64
127,3
0,64
143,2
0,69
'33,0
0,85
128,1
0,82
136,0
0,83
136,9
0,73
128,9
-

AFI

AFI

AFS

AFS

(mm)
82,5
76,0
81,0
80,0
72,4
68,3
63,2
70,3
71,8
76,7
72,5
86,9
71,9
69,4
73,5
74,3
72,6

(`)/0)
58,6
55,7
58,4
59,5
57,3
55,6
53,5
56,0
55,7
56,6
57,0
60,7
54,1
54,2
54,0
54,3
56,3

(mm)
58,4
60,5
57,8
54,5
54,0
54,5
54,9
55,2
57,0
58,8
54,8
56,3
61,1
58,7
62,5
62,6
56,3

(%)
41,4
44,3
41,6
40,5
42,7
44,4
46,5
44,0
44,3
43,4
43,0
39,3
45,9
45,8
46,0
45,7
43,7
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SEXO FEMININO

N-Q

Pac.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[dada

14a
13 a
14 a
15a
12a
12a
19 a
14a
19a
15a
14a
15 a
13a
14 a
14a
16a
15a
16 a
17a
15 a
16 a
18a

AN B

AFP

AFA

(grau) (mm)
6
45,9
45,0
2,5
3,5
44,9
51,5
4,5
6,5
46,6
4
41,0
4
49,0
1,5
44,0
4,5
48,7
4
48,3
5
40,0
5,5
43,0
2,5
45,2
4
40,0
4,5
47,7
3,5
45,5
7
45,8
6
50,3
3
49,5
4,5
51,0
3
41,8
4
42,0

(mm)
68,3
66,3
67,0
69,7
69,5
65,8
66,3
71,5
69,5
70,0
67,7
70,0
74,5
68,0
72,7
64,3
65,0
73,0
64,0
72,7
73,3
65,4

AFT

IAF
0,67
0,67
0,67
0,74
0,67
0,62
0,74
0,61
0,70
0,69
0,59
0,61
0,61
0,59
0,66
0,71
0,70
0,69
0,77
0,70
0,57
0,64

(mm)
121,0
120,0
124,0
126,3
123,1
121,5
121,8
128,4
129,0
128,6
124,2
124,4
33,6
128,0
129,3
115,8
122,0
126,5
118,4
126,0
131,3
121,0
1

AFI

AFI

AFS

AFS

(mm)
71,0
67,0
69,5
73,3
72,5
68,3
67,0
75,3
70,0
72,4
70,3
74,5
77,9
69,5
74,0
67,3
67,5
75,0
65,7
75,0
78,9
67,3

(°/0)
58,7
55,8
56,0
58,0
58,9
56,2
55,0
58,6
54,3
56,3
56,6
59,9
58,3
54,3
57,2
58,1
55,3
59,3
55,5
59,5
60,1
55,6

(mm)
50,0
53,0
54,5
53,0
50,6
53,2
54,8
53,1
59,0
56,2
53,9
49,9
55,7
58,5
55,3
48,5
54,5
51,5
52,7
51,0
52,4
53,7

(%)
41,3
44,2
44,0
42,0
41,1
43,8
45,0
41,4
45,7
43,7
43,4
40,1
41,7
45,7
42,8
41,9
44,7
40,7
44,5
40,5
39,9
44,4

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 — Valores médios da AFA e AFP segundo
os sexos masculino e feminino.
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GRÁFICO 2 — Valores médios; do IAF segundo os
sexos masculino e feminino.
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GRÁFICO 3 — Valores medics da AFT, AH e AFS
segundo os sexos masculino e feminino.
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GRÁFICO 4— Valores médios ca PAFI e PAFS segundo
os sexos masculino e feminino.
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GRÁFICO 5 – Valores médios da AFP e AFA antes e após o
tratamento
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GRÁFICO 6 – Valor medic do IAF antes e após o
tratamento

GRÁFICO 7 Valores médios da AFT. AFI e AFS antes e
após o tratamento.
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GRÁFICO 8 — Valores médios da PAFI e PAFS antes e
após o tratamento
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