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RESUMO

A analise facial é de extrema importância para o planejamento ortodifintico. Neste
estudo, foram avaliados 74 indivíduos brasileiros, leucodermas, com idade entre 9 e 14 anos
incompletos, sendo 34 do sexo masculino e 40 do feminino, que apresentavam maloclusdo de
Classe H P divisão de Angle e Ângulo ANB entre 6° e 9°. As medidas, baseadas na análise
de Holdaway, foram realizadas sobre o traçado cefalométrico, tabuladas e submetidas à
análise estatística. Concluiu-se que: a) de acordo com a análise proposta por Holdaway
(1983), os indivíduos Classe II 1 a divisão de Angle estudados apresentaram valores normais
para Ângulo Facial Mole e Lábio Inferior-Linha H, demonstrando posicionamento adequado
do mento, e mandíbula com tendência retrusiva; além disso, esses indivíduos apresentaram
Proeminência Nasal e Lábio Superior Pr-VLS diminuídos e Subnasal-Linha H, Perfil duro,
Ângulo H e Lábio Inferior-Linha H aumentados, determinando um lábio superior e/ou maxila
projetados; b) os meninos apresentaram Lábio Superior mais espesso que as meninas e, em
conseqüência, maiores valores, em média , para Subnasal-Linha H, Lábio Superior Base,
Lábio Superior Pr-VLS, Angulo H e Sulco Inferior-Linha H.; já as meninas apresentaram
Proeminência Nasal mais acentuada; c) quanto maior o Angulo ANB, maior o Perfil Duro e
Ângulo H apresentados pelo paciente; d) a tendência de direção de crescimento influenciou
bastante o perfil apresentado pelos indivíduos, havendo diferença estatisticamente
significativa em quase todas as variáveis; indivíduos com Ângulo Eixo Y maior que 59°
apresentaram maiores valores, em média, para Angulo H, Lábio Inferior-Linha H, Mento,
Perfil Duro e Lábio Superior Base e valores menores, em média, para Sulco Inferior-Linha H
e Ângulo Facial Mole; e) as variáveis estudadas não foram capazes de explicar de forma
absoluta as variações entre elas,mesmo existindo estatisticamente correlação forte com
relação direta entre Angulo H e Perfil Duro, Subnasal-Linha H e Angulo H, Lábio Superior
Base e Lábio Superior Pr-VLS e Lábio Superior Base e Tensão do Lábio, e inversa entre
Lábio Inferior-Linha H e Sulco Inferior-Linha H. Desse modo, concluiu-se que a modificação
em quase todos os aspectos faciais estudados foi multifatorial e provavelmente influenciada
por fatores não observados nesse estodo como idade óssea, herança genética e inclinações
dentárias.
Palavras-chave: Cefalometria, Ortodontia, Maloclusão Classe II de Angle.
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ABSTRACT

The facial analysis is extremely important to the orthodontic planning_ In this study,
74 people were evaluated: Brazilians, white, ages between 9 and 14 years old uncompleted_
34 of those were males and 40 were females, who showed Angle's Class II first division
malocclusion and ANB angle between 6° e 9°. The measurements, based on Holdaway's
analysis were made on the cephalometric traced, tabulated and submitted to statistic analysis.
The conclusions were: a) Based on Holdaway's analysis, Class II first division people of this
sample show normal value of soft-tissue facial angle and, lower lip to H line, showing an
appropriated position of the chin and mandible in a posterior position. Besides, this people
have soft-tissue chin thickness and upper lip Pr-VLS lower and subnasale to H line, skeletal
profile convexity, H angle and lower lip to H line higher, showing upper lip and/or maxilla
projected b) The males showed upper lip thicker than the girls and, as a consequence, higher
values, on average, of subnasale to H line, basic upper lip thickness, upper lip Pr-VLS, H
angle and inferior sulcus to H line. The females have higher values of soft-tissue nose
thickness; c) The bigger the ANB were the bigger would be the skeletal profile convexity
showed by the patient; d) the tendency of growing direction has influenced a lot the soft
profile showed by people, appearing significant statistic differences in almost all the
variables. People with vertical growth have higher values, in average, to H angle, lower lip to
H line, soft-tissue chin thickness, skeletal profile convexity and basic upper lip thickness
lower values, in average, inferior sulcus to H line and soft-tissue facial angle; e) The
variations on soft tissue profile can not be explained only by the measurements of this study.
Others factors like genetics and dental inclination may have influence on it.
Key Words: Cephalometry, orthodontic, malocclusion, Angle Class II
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1 INTRODUÇÃ O

Os indivíduos que apresentam maloclusio Classe II, 1 8 divisão, de Angle,
normalmente possuem perfil convexo, protrusão dos incisivos superiores e desequilíbrio da
musculatura perioral (FERREIRA, 1997). 0 tratamento ortodantico visa proporcionar aos
pacientes oclusão funcional, harmonia facial e estabilidade. Assim, para que o resultado
desejado seja obtido, são necessários, além do a linhamento e do nivelamento dos dentes, a
correção da relação molar e o posicionamento adequado dos incisivos, sendo que, em
qualquer fase do tratamento, pode-se ter, em maior ou menor grau, modificações nos tecidos
moles* .
A caracterização do perfil mole na maloclusão de Classe II, 1 8 divisão vem ao
encontro dos anseios do profissional da Ortodontia, pois fornece-lhe dados de diagnóstico e o
auxilia na elaboração do plano de tratamento. Ao pormenorizar os desvios apresentados pelo
paciente, as diretrizes do tratamento podem ser determinadas por meio da definição do grau
da dificuldade na obtenção da estética e da função desejadas.
O ortodontista reconhece e o paciente sabe que a aceitação social passa pela avaliação
da estética facial; portanto, a análise do perfil mole é de grande valor no estudo e no
planejamento de cada caso, visto que o tratamento não pode resultar em estética desfavorável
ao paciente, o que acarretaria efeito danoso muito importante em seu convívio social
(HOLDAWAY, 1983).

Termo escolhido pelo autor como tradução do termo corrente na literatura da lingua inglesa "soft tissue".
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O objetivo deste trabalho é o estudo das características cefaloménicas do perfil mole
de indivíduos portadores de maloclusão de Classe U, la divisão, da Classificação de Angle,

com base na análise de Holdaway (1983), bem como as influências do dimorfismo sexual, do
ângulo ANO e do ingulo Eixo Y na •caracterização de tal perfil, destacando a importância do
correto diagnóstico para o - to ortoclOntico.

2 REVISÃO DE LITERATURA'

2.1 Padrões de normalidade do perfil facial

0 ortodontista necessita conhecer, em termos de crescimento, desenvolvimento e

composição faciais, a normalidade para poder reconhecer os desvios e preparar o plano de
tratamento mais adequado para cada paciente. A fim de atender a tais anseios, vários autores

pesquisaram os padrões de normalidade facial, inclusive, alguns deles ditando normas por
meio de análises cefalométricas.
Lande (1952) avaliou, através de telerradiografias em norma lateral, 34 individuos do
sexo masculino, selecionados aleatoriamente, sem tratamento ortodõntico prévio, nos
períodos dos 3 aos 7 anos, dos 7 aos 12 anos e dos 12 aos 18 anos de idade, buscando
determinar modificações angulares no perfil ósseo durante o crescimento. Concluiu em suas
investigações que, com o crescimento, a mandíbula tende a ficar mais progninica em relação

base do crânio, enquanto a maxila mostra poucas modificações; o aumento do prognatismo
mandibular ocorreu geralmente após os 7 anos de idade; a inclinação da borda inferior da
mandíbula diminuiu, associada ao aumento do prognatismo mandibular, e a convexidade
facial quase sempre diminuiu.

Baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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Pelton e Elsasser (1955) estudaram a morfologia facial de 6.829 indivíduos brancos
(1676 do sexo masculino e 3.153, do feminino), com idade entre 5 e 24 mos. Tais pacientes
foram posicionados no Orthameter, e foram medidas as distâncias de cada ponto localizado
no perfil até uma linha vertical perpendicular ao plano de Frankfort, localizada 20nun anterior
ao ponto Nisio. Os pesquisadores puderam concluir, com base em valores médios, que hi
crescimento anterior maxilar (± 3mm para ambos os sexos) e mandibular (2,93 mm para as
mulheres e 1,36nun para os homens), sendo o maxilar intero—posterior de maior significincia.
0 crescimento mandibular foi maior no sexo feminino. Com o maior crescimento da maxila,
pode-se observar aumento na convexidade do perfil com crescimento, sendo atenuado no sexo
feminino pelo maior aumento do prognatismo mandibular.
Ricketts (1960) sugeriu, para avaliar o perfil facial, a medida de convexidade no ponto
A, que corresponde à distância, em mm, do plano facial (N-Pog) até o ponto A. 0 autor
relatou que, aos 9 anos, o ponto A deve estar 2mm à frente do plano facial, decrescendo
0,2mm por ano. Valores maiores que esse implicariam uma maior convexidade, característica
do padrão esquelético de Classe II; já valores negativos sugerem um padrão de Classe III.
Além do mais, o autor propôs o valor normal para a protrusão labial, ou seja, distância entre o
lábio inferior e o plano estético (linha que passa pelo ponto mais anterior do nariz e pelo
ponto localizado na parte mais inferior do queixo, sendo essa linha traçada nos tecidos moles)
deveria ser de — 2inrn ±2mm.
Subtelny (1961) ressaltou a importância da correlação entre o perfil duro e mole para
verificar a modificação de mudanças neste Ultimo, decorrentes de alterações em bases ósseas,
de acordo com o crescimento e tratamento ortodõritico. Constatou que o mento cresce para
anterior, acompanhando a mandíbula que passa de uma posição mais retntida para uma menor
retrusão, não havendo dimorfismo sexual quanto ao prognatismo mandibular na idade adulta.
Já a maxila tende a diminuir sua protrusão com o crescimento. Assim, as convexidades
esqueléticas e do perfil mole tendem a diminuir com a idade.
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Nanda (1971) investigou as mudanças na face durante o período de crescimento. Vinte
meninos e 20 meninas, brancos, não-tratados ortodonticamente, apresentando oclusão normal
ou maloclusdo de Classe I, foram radiografados entre 5 e 18 anos de idade. A amostra foi
dividida em quatro grupos de acordo com a oclusão (normal ou Classe I) e sexo. Foram
realizadas quatro medidas lineares: 1. NB (distância linear entre o ponto mais proeminente da
face vestibular do incisivo inferior e a linha N-B), NB-Pog (distância linear entre a linha NB
e o pogônio), S-A (comprimento, em milímetros, entre sela e ponto A), S-B (comprimento,

em milímetros, entre sela e ponto B) e 4 angulares (SNA, SNB, ANB e SN-PM - Angulo
formado pela linha SN e o plano mandibular). Com base nos resultados, o autor Ode concluir

que: as medidas lineares demonstraram aceleração puberal; nos meninos, notou grande
crescimento para a frente do terço inferior da face durante a puberdade, resultando em faces
menos convexas, quadradas e anguladas; as meninas apresentaram faces mais arredondadas
com perfi l facial levemente convexo; com o crescimento, o ângulo SNA aumentou menos de

1'; o ângulo SNB aumentou em média 2,3°, o ângulo ANB diminuiu gradualmente em média
4,2°, demonstrando tendência maior de crescimento mandibular com a idade e diminuição da
convexidade; o grupo com oclusão normal teve maior crescimento para baixo e para a frente e
face mais protrusiva se comparado ao grupo com maloclusão de Classe I.

Holdaway (1983) percebeu que as pessoas procuram os profissionais por questões
estéticas e para serem aceitos em sociedade. Constatou, ainda, que a análise do perfil mole do
paciente é de grande relevância no estudo e no planejamento de cada caso, pois o tratamento

não pode resultar em estética desfavorável, o que acarretaria efeito deletério em seu convívio
social. Com objetivo diagnóstico, o autor apresentou uma análise cefalométrica para avaliação
de tecidos moles. Foram determinadas virias medidas e seus padrões de normalidade como
pode ser observado na TAB. 1. Além disso, sugeriu a medição da espessura da base do lábio
superior (distância entre um ponto situado 3mm abaixo do ponto A e o ponto Sn) e verificou

que, se a diferença entre essa medida e tensão do lábio superior fosse negativa, haveria
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deficiência de crescimento vertical, mordida profunda e eversão labial. Ao contrário, uma
diferença positiva (maior que lmm) indicaria altura vertical excessiva.

Tabela 1 — Análise cefalométrica de Holdaway

MEDIDA

DESCRIÇÃO

VARIAÇÃO

Ângulo facial do
tecido mole

Formado entre o plano de Frankfort e a linha que passa
pelo nisi() mole (N') e pelo pogenno mole (Pog')

91° +7°

Proeminência nasal

Distância entre a ponta do nariz e a linha perpendicular
ao plano de Frankfort tangente ao vermelhão do lábio
superior

14mm a 21mm

Distância entre o
ponto subnasal e a
linha H

Distância entre o ponto subnasal e a linha H*

5mm ± 2mm

Convexidade do
perfil duro

Distância entre o ponto A e a linha facial N-Pog

-3mm a 4mm

Ângulo H

Ângulo formado pela linha H e a linha facial de tecido
mole (N'-Pog')

Espessura do lábio
superior

Distância entre o ponto situado 3 mm abaixo do ponto
A e o ponto subnasal (Sn)

Tensão do lábio

Distância entre o próstio e o vermelhão do lábio

superior

superior

Distância do lábio
inferior à linha H

Distância do lábio inferior à linha H

Distância do sulco
inferior à linha H

Distância da linha H ao ponto de maior curvatura entre
o vermelhão do lábio inferior e o tecido mole do mento

Espessura do mento

Distância horizontal entre a linha facial e a linha facial

de tecido mole do mento
*Linha que une Pog' e Lábio Superior

7° a 14°

13mm a 14mm
Omm a 0,5nun
(ideal), podendo
variar de -2nun a
lmm

lOmm 12nun

Fonte: HOLDAWAY (1983)

Holdaway (1983) demonstrou que o ângulo H (formado pela linha H e a linha facial de
tecido mole - nisio mole e poginio mole) e a convexidade do perfil duro (distância entre o
ponto A e a linha facial -nisi() e pogeinio) estão diretamente relacionados (TAB. 2); por
exemplo, a medida ideal para o ângulo H seria de 10° quando a convexidade do perfil duro
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correspondente seria de Omm. Os valores considerados normais para o ângulo H foram os de
7° a 14°. Com essa análise cefalométrica, baseada na observação e na descrição dos pacientes

de sua clinica, o autor buscou demonstrar a necessidade da avaliação dos tecidos moles no
planejamento ortodemtico, ressaltando que a análise de tecido duro seria incompleta para tal

fim.

Tabela 2— Relação entre convexidade do perfil duro e ângulo H
Convexidade do perfil duro (mm)

Angulo H (graus)

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nanda et al. (1990) estudaram as mudanças no perfil decorrentes do crescimento em
40 indivíduos brancos (17 homens e 23 mulheres) sem tratamento ortodemtico prévio, com
idades entre 7 e 18 anos, Classe I de Angle e face harmônica. As medidas foram realizadas em
radiografias cefalométricas laterais e consistiam em espessuras do nariz, lábios superior e
inferior, além de comprimento dos lábios superior e inferior. Todas as medidas sofreram
aumento durante o período da pesquisa. Cada indivíduo da amostra tinha pelo menos seis
radiografias, obtidas entre os 7 e os 18 anos, que receberam traçados, e os pontos foram
digitalizados no computador. 0 plano de referencia utilizado foi plano pterigomaxilar vertical:
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união entre Se (interseccão das grandes asas do esfenóide com o soalho da fossa cranial

anterior) e ptm (ponto mais posterior e inferior da fissura ptérigo-maxilar). Os autores
obtiveram os seguintes resultados: aos 7 anos, a altura nasal superior foi semelhante em
ambos sexos, ocorrendo aumento rápido entre os 7 e os 8 anos (sem dimorfismo sexual); o
aumento foi bem mais lento dos 8 aos 11 anos, tendo aceleração no crescimento aos 11 anos,

e entre 14 e 17 anos; a altura nasal inferior aumentou mais nos homens, com sua ocorrência
aos 17 anos; a altura nasal inferior feminina atingiu o tamanho adulto aos 15 anos, enquanto a
masculina continuou crescendo até os 18 anos (inclusive); a razão entre a altura nasal superior

e inferior foi 3:1 durante todo o estudo; profundidade do nariz: até os 16 anos foi similar entre
os sexos e, após esse período, os meninos manifestaram uma aceleração de crescimento; ossos
do nariz: aos 7 anos, 95% do crescimento nos homens e 90% nas mulheres já estava completo
nessa região; na puberdade, os meninos apresentaram maior aumento quando comparados as
meninas; contrapondo o crescimento dos tecidos duros e do perfil mole da região do nariz, os
autores concluíram que o tecido mole do nariz cresce independentemente; altura do lábio
superior: aumentou de 19,8mm para 22,5nun nos homens e de 19,1nun para 20,2mm nas
mulheres, sem diferença estatisticamente significativa; o aumento mais significativo foi dos 9
aos 13 anos nas meninas e dos 9 aos 15 anos nos meninos; altura do lábio inferior: nos
homens aumentou 4,2mm e apenas 1,5mm nas mulheres; o maior aumento ocorreu dos 11 aos
13 anos nas meninas e dos 10 aos 11 anos e dos 13 aos 18 anos nos meninos; a espessura do

lábio superior: na altura do ponto A, houve aumento de 4,7mm para os homens (de 12,5mm
aos 7 anos para 17,2nun aos 19anos) e de 3,5mm para as mulheres (de 11,4mm para 14,9mm)

e na altura do lábio superior (maior proeminência) o aumento foi de 13,9nun para 17,1mm
nos homens e de 11,8mm para 12,5mm nas mulheres dos 7 aos 18 anos; o aumento em
espessura do lábio superior masculino na altura do lábio superior foi estatisticamente maior; a
espessura do lábio inferior: na altura do labrale inferior houve aumento de 2,4mm para
meninos e 1,4mm para meninas dos 7 aos 18 anos, sendo regra as meninas terem apresentado

lábios mais finos; e na altura do ponto B houve aumento de 2,8mm nos homens e 1,6mm nas
mulheres, ressaltando a tendência masculina para lábios mais espessos; crescimento do
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mento: houve aumento de 2,7nun para os homens e de 2,0mm para as mulheres, com o
crescimento; em relação ao crescimento da sinfise e da espessura do mento na altura do
pogemio, ocorreu crescimento proporcional entre essas medidas, sendo significativamente
maior nos homens; lábios em relação ao plano estético: houve retrusdo labial em relação a
esse plano para ambos os sexos, demonstrando maior aumento do nariz e do mento com o
crescimento. Os autores concluíram, finalmente, que o maior aumento em tamanho relativo
foi verificado no nariz. Até os 19 anos, este não havia atingido seu tamanho adulto nos
meninos. JA o crescimento em espessura do lábio superior estava completado aos 15 anos em
ambos os sexos. Houve diferença significativa clinica entre o crescimento em espessura dos
lábios entre os sexos, sendo maior nos homens. A mudança na espessura do tecido mole do
Pogemio não foi grande, destacando-se a maior contribuição para o crescimento anterior do
mento o crescimento do poenno.
Enlow (1993) estudou o crescimento normal da cabeça e verificou diferenças faciais
entre as suas formas, levando em consideração o sexo e a idade. 0 autor apresentou três tipos
faciais: os dolicocéfalos, que apresentavam a cabeça longa e estreita e a face correspondente
longa, estreita e protrusiva, os braquicéfalos, que possuíam a cabeça larga, curta e globular e a
face correspondente larga e menos protrusiva, e os mesocéfalos, que são um tipo
intermediário. A face do dolicocéfalo foi caracterizada por apresentar nariz mais longo e
protrusivo. Por isso, a placa óssea externa contígua da testa foi mais inclinada e a glabela e os
arcos supra-orbitirios tenderam a ser mais proeminentes, conferindo à região zigomitica uma
aparência muito menos proeminente e olhos aparentemente mais profundos. Além disso, a
natureza verticalmente mais curta da face

média e a característica obtusa do ângulo da base do

crânio relacionaram-se com o alinhamento rotacional para tits a para baixo da mandíbula,
resultando em tendência retrusiva da mesma e do lábio inferior, além do perfil facial
retrognata (convexo). 0 autor citou que a face do braquicéfalo apresentava-se com nariz mais
curto e com a ponta mais arredondada, testa bulbosa e vertical e seio frontal fino, devido ao

23

menor grau de separação das paredes interna e externa da testa, determinando 6. região
zigomática configuração notavelmente quadrada e caráter proeminente ao globo ocular
(exoftilmico). Além disso, sua face relacionou-se com ângulo da base do crânio mais
"fechado", resultando em tendência mandibular mais protrusiva, perfil mais reto, ou mesmo
côncavo, além de queixo mais proeminente.

Em relação ao dimorfismo sexual, Enlow (1983) ponderou que o tamanho geral do
corpo do homem tende a ser maior que o da mulher. Salientou ainda que uma importante
diferença dimórfica sexual foi o tamanho e a configuração do nariz. 0 nariz masculino, em
geral, foi proporcionalmente maior, mais protrusivo, longo, largo, espesso e com narinas
maiores e mais abertas, tendo perfil que variou de reto a convexo. 0 nariz feminino, em geral,
apresentou-se relativamente mais fino e menos protrusivo, tendo perfil de reto a levemente
côncavo. Em decorrência do caráter mais largo e protuberante do nariz masculino, a parte da
testa contígua a ele também cresceu, necessariamente, para uma posição mais protrusiva. Em
conseqüência, a testa masculina tendeu a ser mais inclinada, com a região da glabela e do
supra-orbitirio bastante protrusivos, em contraste com a testa mais bulbosa e vertical da
mulher. Em razão do maior grau de protrusão da testa e do nariz masculino, seus olhos
aparentaram ser mais "profundos". Nas mulheres, os olhos pareceram mais "saltados" (próópticos) e mais "na frente" da face. A regido zigomitica feminina também se apresentou bem
mais proeminente pelo mesmo motivo, ou seja, as protuberâncias malares demonstraram-se
mais evidentes porque o nariz e a testa foram menos proeminentes. Segundo o autor, tendo em
vista tais características faciais, pode-se fazer correlação entre nariz longo e estreito do
dolicocéfalo e traços faciais que essencialmente assemelharam-se àqueles da face masculina;
e entre o nariz curto e largo do braquicéfalo e os traços faciais que caracterizaram a face
feminina.
Ao comparar a face da criança e do adulto, Enlow (1993) concluiu que as faces dos
meninos e das meninas na pré-puberdade sic) semelhantes, sendo que o desenvolvimento
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facial começou a reduzir, de modo marcante, após aproximadamente os 13 anos de idade. Na
época da puberdade masculina, entretanto, as características faciais dimórficas começaram a

se manifestar, e esse processo de maturação das superestruturas faciais continuou ativamente
durante todo o período da adolescência e inicio da fase adulta. Seja braquicéfala ou
dolicocéfala a forma de cabeça da criança, a face jovem pareceu mais braquicéfala porque
apresentou-se ainda relativamente curta e larga no sentido vertical devido aos seguintes fatos:
o cérebro e, portanto, a base do crânio, foram precoces em relação ao desenvolvimento facial;

a região nasal da face ainda era pequena; as dentições decidua e permanente ainda não
apresentavam-se totalmente estabelecidas; e a maxila e a mandíbula ainda não tinham seu
crescimento vertical completo. Assim, o perfil da criança, independente do sexo, apresentou
nariz curto, arredondado e arrebitado, ponte nasal baixa, perfil nasal côncavo, testa bulbosa e
vertical, bochechas proeminentes, face chata e olhos separados e salientes, lembrando a face
braquicéfala.
Skinazi; Lindauer; Isaacson (1994) analisaram o perfil de 98 adultos, brancos, com
idade entre 18 e 26 anos e maloclusão de Classe I sem tratamento prévio. Foi medida a area
de superficie de cada componente do perfil. A média da area total do perfil bem como a area
de cada componente (exceto nariz) foi estatisticamente maior nos homens do que nas
mulheres. A média do nariz no sexo feminino foi maior, mas sem diferença significativa. Em
relação a percentagem de contribuição, a média do nariz feminino contribuiu

significativamente mais para o perfil total feminino que o nariz masculino. 0 mento
masculino contribuiu mais para seu perfil tote, se comparado ao feminino. Os lábios
contribuíram de forma semelhante no perfil total de ambos os sexos. Na média, as mulheres

apresentaram o perfil mais convexo, e os homens mais côncavo.
Dainesi et al. (2000) determinaram as alterações do perfil facial tegumentar de acordo
com o crescimento da face em 19 jovens, leucodermas, brasileiros, com predominância de
tendência horizontal de crescimento, oclusão satisfatória, sem tratamento ortodemtico ou
cirúrgico prévio, analisados cefalometricamente aos 6 e aos 18 anos de idade. As medições
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foram feitas em 38 radiografias em norma lateral, por intermédio de método
computadorizado. De acordo com os resultados obtidos, os autores puderam concluir que
houve aumento significativo em espessura nas regiões nasal, subnasal e mento; diminuição
dos ângulos nasolabial e da protrusdo, durante o período estudado. Além disso, a convexidade
facial diminuiu. Porém, com a inclusão do nariz na determinação dessa convexidade,
verificou-se aumento da mesma, provavelmente devido a um maior crescimento nasal em
jovens braquifaciais.

2.2. Características da maloclusão de Classe II P divisão de Angle.

2.2.1. Características dentárias da maloclusdo de Classe II la divisão de Angle

Angle (1889) determinou que a maxila e o primeiro molar superior, por estarem fixos
à base do crânio, seriam a referência da sua classificação. As maloclusões nas quais há a
relação mésio distal relativa das arcadas dentais anormal, com todos os dentes inferiores
ocluindo para distal enquadram-se na Classe II, mas, certamente, existem muitos casos de
Classe II nos quais a maxila é prognática — uma morfologia craniofacial bem diferente, mas
que resulta em relação molar semelhante e, por isso, na mesma classificação. (ANGLE, 1889,
MOYERS, 1991)
A característica determinante da Classe II de Angle é que o sulco mesiovestibular do
primeiro molar permanente inferior encontra-se distalizado em relação à cúspide
mesiovestibular do primeiro molar permanente superior. Essa maloclusdo pode ser
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classificada em la Divisão e em

r

Divisão (ANGLE, 1889; MOYERS, 1991; FERREIRA,

1997).
Angle (1989) situou, na la divisão, a distoclusão na qual os incisivos superiores estão
tipicamente alongados e em labioversão extrema e a arcada superior é estreita. São freqüentes
os problemas de desequilíbrio da musculatura facial decorrentes do distanciamento
vestibulolingual entre incisivos superiores e inferiores como funcionamento anormal dos
lábios e alguma forma de obstrução nasal e respiração bucal. Esse desajuste intero-posterior é
denominado sobressaliência ou overjet.

Além disso, tais pacientes podem apresentar

sobremordida exagerada (já que o contato oclusal dos incisivos esta alterado pela
sobressaliência, com tendência a extruir, aprofundando a mordida), mordida aberta (presente
nos pacientes que possuem hábitos inadequados, seja devido à interposição de lingua, sucção
digital ou de chupeta), falta ou excesso de espaço, mordida cruzada (nos casos com
sobressaliencia, a lingua tende a se projetar para anterior durante as funções de deglutição e
fonação, mantendo-se assentada no assoalho bucal em vez de tocar o palato durante o
repouso; tal desequilíbrio favorece a lingualização de pré-molares e molares superiores,
podendo gerar mordidas cruzadas) ou ainda más-posições dentais individuais (ANGLE, 1889;
FERREIRA, 1997).
Na 2' divisão estão os casos de distoclusão, nos quais os incisivos centrais superiores
estão intero-posteriormente quase normais ou levemente em linguoversão, enquanto os
incisivos laterais superiores encontram-se inclinados labialmente ou mesialmente. Também há
maior ou menor apinhamento dos incisivos, menor estreitamento do arco superior e função
nasal e labial normais (ANGLE, 1889; MOYERS, 1991; FERREIRA, 1997).
Quando a distoclusão ocorre somente de um lado do arco dental, a unilateralidade é
considerada uma subdivisão. Nesses casos, diz-se que se está diante da Classe 11 P ou 2'
divisão (de acordo com as características já vistas) subdivisão direita (quando a relação molar
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de Classe II estiver presente somente do lado direito) ou esquerda (quando a relação molar de
Classe H estiver presente somente do lado esquerdo (ANGLE, 1989; FERREIRA, 1997).

2.2.2. Características cefalométricas do perfil na maloclusio de Classe H P divisão de Angle

Magness (1962) avaliou estatisticamente as diferenças de perfil de tecidos moles,
esquelético e dentário entre indivíduos com maloclusão de Classe H, 1 8 divisão, e maloclusão
de Classe I. Noventa cefalogramas de crianças entre 11 e 15 anos foram examinados e os
pacientes foram divididos de acordo com o sexo. 0 plano de referência utilizado foi a linha
perpendicular ao plano Frankfort passando pelo ponto Nisi°. Medidas anteriores ao plano de
referencia foram consideradas positivas, enquanto localizadas posteriormente, negativas. As
medidas incluíram ponta do nariz, sulco do lábio superior, lábio superior, lábio inferior, sulco
do lábio inferior, mento, ápice e borda incisal de incisivos superior e inferior, mesial dos
primeiros molares, ponto A, ponto B e pogônio. Quando comparados os meninos que
apresentavam Classe II, P divisão com aqueles que apresentavam maloclusão de Classe I, a
única medida que apresentou diferença estatisticamente signi ficativa foi a borda incisal do
incisivo superior. Já no grupo das meninas, as diferenças significativas estatisticamente
encontraram-se no sulco mandibular, mento, borda incisal e ápice do incisivo inferior,
superficie mesial do primeiro molar inferior, ponto B e poganio. Com base nesses resultados,
o autor concluiu que a Classe H 1 8 divisão é o resultado de diferentes mudanças nos
componentes faciais de homens e mulheres.
Rothstein (1971) descreveu e analisou as características cranio-faciais associadas
Classe H, P divisão. Sua amostra constou de 608 teleffadiografias de 273 portadores de
oclusão normal e 335 apresentando maloclusio de Classe H, 1a divisão, divididos em grupos
etários, pelas idades ósseas, de 10, 12 e 14 anos, mais ou menos 6 meses. Seu estudo indicou
que, nos pacientes que apresentavam a maloclusio, a dentição maxilar estava posicionada
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mesialmente,

o comprimento intero—posterior craniano era maior, mandíbula bem

posicionada e com tamanho e formas normais e o crescimento representativo do esqueleto
facial direcionado mais horizontal do que verticalmente.
Hitchcock (1973) documentou, através de análise cefalométrica, 109 casos (57
mulheres e 52 homens), com idade entre 7 e 28 anos (média de 13 anos) com maloclusão de
Classe II P divisão de Angle, classificados segundo modelos de gesso. Os cefalogramas
foram comparados com os de uma amostra-padrão de 40 casos de oclusão normal. Para a
análise estatística, a média dos meninos foi comparada b. das meninas, assim como a média
dos pacientes com menos de 12 anos foi correlacionada com a dos indivíduos com idade
superior a 12 anos. Não houve diferença entre o grupo com menos de 12 anos e aquele com
idade superior. A única medida na qual se verificou diferença estatisticamente significativa
entre os sexos foi o plano mandibular — SN que se apresentou maior nos indivíduos do sexo
feminino.
0 autor concluiu que as diferenças cefalométricas apresentadas pelos pacientes
portadores de maloclusão de Classe II, P divisão em relação à oclusão normal estavam nas
posições dos dentes superiores e inferiores anteriores. A medida angular que apresentou maior
diferença estatisticamente significativa na diferenciação das duas maloclusões foi AB—plano
oclusal. As demais medidas angulares tiveram o seguinte comportamento na Classe II, P
divisão: ANB aumentado, maxila em posição normal, mandíbula retruida, incisivos superiores

vestibularizados, incisivos inferiores bem-posicionados, plano facial—SN diminuído e eixo Y
aumentado (tendência a crescimento vertical). A medida linear mais característica foi o
overjet acentuado, caracterizado pela projeção dos incisivos superiores (HITCHCOCK,

1973).
McNamara (1981) estudando 277 indivíduos com idade entre 8 10 anos e com
presença de maloclusio de Classe II, concluiu que uma pequena percentagem de seus
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pacientes apresentava protrusão maxilar esquelética, além de a retrusão mandibular ser a
característica mais comum em sua amostra.
Holdaway (1983) em sua análise cefalométrica de tecidos moles, determinou padrões
de normalidade e identificou algumas características de anormalidade, como por exemplo, o
ângulo facial do tecido mole quando diminuído (menor que 83°) representaria um mento
retruido.
Vale e Martins (1987) realizaram análise das estruturas dentoesqueléticas em
portadores de Classe II, 1a divisão (relação de molares e caninos de Classe 11), leucodermas,
com idade entre 9 anos e 9 meses e 15 anos e 2 meses de ambos os sexos (27 femininos e 23
masculinos). A partir de radiografias cefalométricas laterais de cada paciente, realizaram o
traçado cefalométrico e medições. As medidas angulares (SNA, SNB, ângulo facial, FMA,
eixo facial) e lineares (Nperp-A, 1-A, 1-Apog, 1-Apog, Nperp-Pog, ENAme) foram
comparadas com os valores considerados normais, sendo o resultado obtido dos meninos
comparado com ao das meninas. Os autores concluíram que não houve dimorfismo sexual e
as variáveis comportaram-se de seguinte maneira: a posição da maxila apresentou-se bastante
variável, com discreta tendência ao prognatismo; os incisivos superiores demonstraram
tendência excessiva para protrusão; a análise da posição mandibular, utilizando três grandezas
cefalométricas, não permitiu uma conclusão peremptória, quando essas foram comparadas
entre si, mas é possível afirmar-se que grande percentagem dos casos apresentou posição
mandibular variando do normal para a retrognitica; os incisivos inferiores apresentaram
posição mais retrusiva e houve acentuada predisposição ao desenvolvimento vertical
excessivo do complexo craniofacial com conseqüente aumento do terço inferior da face.
Bittner e Pancherz (1990) determinaram onde as aberrações sagitais e verticais
interincisivos e intermwdlares refletiam na morfologia facial. Para tanto, os pesquisadores
selecionaram 172 crianças (79 meninas e 93 meninos), com idade entre 12 e 14 anos. Foram
realizadas fotos de frente e de perfil e radiografias cefalométricas laterais de cada paciente.
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Primeiramente, sete investigadores observaram todas as fotografias e deram seu parecer sobre
as variáveis estudadas. Em seguida, compararam-se os resultados com as medidas dos
pacientes para comprovar se visualmente as variáveis eram detectáveis, ou seja, se tinha sido
possível detectar a maloclusão do paciente pela observação das fotografias de frente e de
perfil. Após, foram marcados os pontos de interesse tanto nas fotografias quanto nas
radiografias, e realizadas as medições. Os resultados demonstraram que as seguintes medidas
puderam ser detectadas no perfil: overjet acentuado, ANB aumentado (classe II esquelética),
relação incisiva de classe II divisão 2 e inclinação diminuída ou aumentada do plano
mandibular. Com base em seus resultados, os autores concluíram que as anomalias sagitais e
verticais interincisivos e intermaxilares são parcialmente refletidas na face.
Enlow (1993) resumiu as características esqueléticas da maloclusão de Classe II e
constatou que a fossa craniana média tinha um alinhamento inclinado para frente e para baixo,
posicionando o complexo nasomaxilar mais protrusivamente contribuindo para as rotações da
mandíbula. 0 complexo nasomaxilar verticalmente longo em relação a dimensão vertical do
ramo (ou o ramo curto em relação à maxila), face média longa e inclinação para baixo e para a
frente da fossa craniana média provocaram alinhamento rotacional para baixo e para trás do
ramo (e de toda mandíbula). Além disso, o tipo de forma de cabeça é predominantemente
dolicocéfalo, sendo a fossa anterior longa e estreita, e a base do complexo nasomaxilar, palato
e maxila correspondentemente longos e estreitos.
Maia (1993) estudou as características da maloclusão de Classe II P divisão de Angle

(independentemente da relação esquelética) em brasileiros, da região Nordeste, descendentes
de pais também nordestinos, leucodermas, nos estágios de dentadura mista e permanente
jovem (antes da erupção do terceiro molar). A amostra constou de 200 pacientes
eqüitativamente distribuídos quanto ao sexo, com idade entre 6 anos 11 meses e 19 anos e 9

meses, divididos em dois grupos básicos: dentadura mista e dentadura permanente, com 50
pacientes masculinos

e 50 femininos em cada grupo. Realizaram-se radiografias

cefalométricas laterais de cada paciente, sobre as quais foram feitos traçados cefalométricos e
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marcados pontos de interesse. Após, o material foi digitalizado e as leituras das medidas feita
por meio do programa para cefalometria computadorizada — HPRLLP—USP.
Com base nos resultados obtidos, o autor pôde concluir que os pacientes portadores de
maloclusdo de Classe II 1' divisão estudados apresentaram padrão de crescimento
desfavorável, com planos horizontais divergentes entre si e predomínio de crescimento
vertical em ambas as dentições e incisivos superiores vestibularizados e protruidos
(principalmente na dentição permanente). Além disso, o perfil tegumentar apresentou-se
deficiente e convexo, com a maxila bem-posicionada em relação ao crânio ou levemente
protruida e a mandíbula com definida tendência retrusiva, projeção dos lábios superior e
inferior, terço inferior da face aumentado e ângulo nasolabial normal. Houve diferença
estatisticamente significa entre os sexos somente em duas medidas (H — nariz e protrusio do
lábio inferior). Contudo, as características aqui descritas não expressaram comportamento
uniforme da amostra, cuja distribuição implica admitir inúmeras possibilidades de
combinações na construção da anomalia examinada. Além disso, não foram encontradas
características cefalométricas especificas capazes de diferenciar a maloclusão de Classe II, P
divisão no campo étnico (MAIA, 1993).
Goraieb (1993) comparou, cefalometricamente, indivíduos brasileiros, portadores de
maloclusões de Classe II, P Divisão e Classe II, 2' divisão de Angle, pela análise de Steiner,
verificando possíveis diferenças nos padrões esquelético e dentário e diferenças no perfil
facial. Foram avaliadas 60 radiografias cefalométricas laterais de indivíduos brasileiros,
brancos, com média de idade de 12 anos e não submetidos a tratamento ortodeintico prévio,
divididos em dois grupos: Classe II P divisão de Angle (N=30) e Classe II T divisão de
Angle (N=30). Com base nos resultados, a autora concluiu que o padrão esquelético mostrouse estatisticamente diferente para o ângulo ANB, ou seja, na relação da maxila com a
mandíbula, onde houve maior diferença na 1 divisão. 0 padrão dentário também mostrou-se
estatisticamente diferente na projeção dos incisivos em relação a suas bases ósseas, sendo os
incisivos superiores e inferiores mais projetados na P divisão. Já em relação ao perfil facial,

3?

os lábios superior e inferior demonstraram projeção significativamente maior na la divisão,
confirmando tendência a um perfil convexo nesta maloclusão.
Rosenblun (1995) investigou a natureza da maloclusdo de Classe II esquelética em 103
pacientes. Seus resultados demonstraram grande diversidade na avaliação da protrusão da
maxila e retrusão da mandíbula. Nessa amostra, o Angulo facial de Downs indicou 27% de
retrusão mandibular. 0 ângulo NA-FN (násio-ponto A e plano de Frankfort) mostrou 56,3%
de protrusão maxilar.
Ferreira (1997) observou que eram freqüentes os problemas de desequilíbrio da
musculatura facial decorrentes do distanciamento vestibulolingual entre incisivos superiores e
inferiores. Esse desajuste dntero-posterior é denominado sobressaliência ou over/el, com o
perfil desses pacientes em geral convexo.
Lima (1999) estudou duas populações, uma brasileira e outra canadense, com os
objetivos de: verificar a direção de crescimento dos ossos da maxila e da mandíbula,
determinar o(s) período(s) de maior surto de crescimento dos mesmos, bem como relacionar
seu crescimento com a maturação esqueléticas dos ossos do punho e da mão. Foram avaliados
39 indivíduos canadenses, brancos, sendo 23 meninos e 16 meninas, portadores de maloclusão
de Classe II esquelética, com radiografias cefalométricas laterais

e de mão e punho

longitudinais obtidas aos 6, 9, 12, 14 e 16 anos de idade cronológica. A amostra brasileira
constou de 195 indivíduos (101 do sexo masculino e 94 do feminino) dividida em grupos de
acordo com a idade, entre 8 e 14 anos, os quais também possuíam telerradiografia de perfil e
radiografia de mão e punho, portadores de maloclusão de Classe II esquelética (ângulo ANB
igual ou maior que 5 0 e/ou diferença entre o comprimento da mandíbula (Co—Gn) e
comprimento intero-posterior do terço médio da face (Co—Sn) igual ou menor 20mm. Foram
realizados os traçados e as medidas lineares e angulares na radiografia celalométrica lateral.
Já a radiografia de mão e punho foi comparada a um atlas para descrição da idade óssea. Com
base nos resultado, o autor pôde concluir que o crescimento dos ossos maxilares foi
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acompanhado pelo deslocamento para baixo e para a frente do terço médio da face; a
mandíbula deslocou-se para baixo e para a frente, tendendo a girar no sentido anti-horário. Tal
comportamento foi observado em indivíduos canadenses e brasileiros de ambos sexos. Nos
canadenses, o crescimento vertical dos ossos maxilares precedeu o crescimento ânteroposterior em ambos sexos, ocorrendo os maiores surtos de crescimento maxilar, no sentido
vertical, entre 6 e 9 anos (ambos sexos) e, no sentido ântero-posterior ,entre 9 e 12 anos
(meninas) e 12 e 14 anos (meninos). Já o crescimento mandibular apresentou maior surto
entre 9 e 12 anos (meninas) e ente 14 e 16 anos (meninos) na amostra canadense. Na amostra
brasileira, os maiores surtos de crescimento maxilar ocorreram, no sentido vertical, entre 11

e

12 anos (ambos sexos) e no sentido ântero-posterior, entre 11 e 12 anos (meninos) e entre 12 e
13 (meninas). 0 crescimento mandibular apresentou maiores surtos entre 11

e 13 anos

(meninos) e entre 12 e 13 anos (meninas). 0 crescimento dos ossos maxilares e da mandíbula,
por sua vez, continuou depois do aparecimento radiográfico do osso sesamóide e, também,
após o momento em que a epífise atingiu o diâmetro da didfise.
Brandão; Vigorito; Capeloza Filho (2001) avaliaram as características faciais do perfil
tegumentar em portadores de maloclusdo de Classe II 1a divisão, por meio da análise facial
numérica, em 30 indivíduos dos sexos masculino e feminino, leucodermas, com idade entre
12 e 16 anos. Realizaram as medições com o emprego de fotografias obtidas com uma mesma
camera e com enquadramento e posicionamento padronizados. Foram feitas apenas avaliações
numéricas angulares. Os resultados alcançados indicaram grandes discrepâncias entre maxila
e mandíbula (ângulo ANB médio de 12,2° ± 2,3°), alto grau de convexidade facial
(Glabela/Subnasal/Pogônio mole de 19,1° ± 5,3°), acentuado ângulo do terço inferior de face
(Subnasal/Gnátio/Cervical de 120,4° ± 9,7°), ângulo nasolabial diminuído (97,9° ± 9,8°),
provavelmente em decorrência da vestibularização excessiva dos incisivos superiores e
ângulo labiomental diminuído (106,3° ± 16°), ocasionado mais pela eversão do lábio inferior,
que foi uma constante na amostra, do que pelo mento, que exibiu grande variabilidade.
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Concluíram os especialistas que o método de avaliação facial utilizado comprovou, na face,
características já consagradas pela cefalometria para as maloclusões de Classe II la divisão.
Hoffelder (2003) avaliou o comportamento dos tecidos tegumentares do nariz, lábios

superior e inferior e mento durante o período de crescimento compreendido entre 6 e 16 anos
de idade cronológica em pacientes com maloclusdo de Classe II esquelética (ANB maior ou
igual a 5° e/ou (Co-Gn) - (Co-Sn) menor ou igual a 20mm) sem tratamento ortodemtico
prévio. A amostra foi dividida em dois grupos: canadense (N=36) e brasileira (N=120). A
canadense foi subdividida em quatro grupos: 6 a 9 anos, 9 a 12 anos, 12 a 14 anos e 14 a 16
anos, assim como a brasileira: 9, 12, 14 e 16 anos. Cada paciente tinha uma radiografia
cefalométrica lateral na qual procedeu-se o traçado, que foi digitalizado e passado ao

computador, onde as medições foram realizadas. Os dados foram tabulados e submetidos
análise estatística para verificar as diferenças entre as idades dentro de cada grupo e entre os
dois grupos.
Na amostra canadense, a espessura do nariz (Pr-Pr proj) teve aumento significativo
entre as idades 6, 9, 12, 14 e 16 anos respectivamente com médias de 17,38mm, 18.97mm
21,43mm, 24,11mm e 26,03mm; a espessura do lábio superior (Ls-Ls proj) aumentou
significativamente entre 6 (14,34mm) e 9 anos (12,91mm), mantendo-se sem diferença

estatística entre 9 e 12 (13,22mm) anos e aumentando significativamente entre 12 e 14
(14,621nm) anos e mantendo-se sem diferença até os 16 anos (15,01mm); espessura da base

do lábio superior (Sn-Sn') teve aumento significativo entre as idades 6, 9, 12, 14 e 16 anos,
respectivamente, com médias de 11,02mm, 12,58mm, 13,54mm, 14,75mm e 15,87mm; e a
espessura do mento (Me-Me') manteve-se sem diferença estatisticamente significativa dos 6
(10,96mm) aos 9 (11,39mm), tendo diferença entre 12 (12,00mm) e 14 (12,91mm) anos, mas

mantendo-se sem alteração significativa até 16 (13,34mm) anos. Em relação ao dimorfismo
sexual as seguintes variáveis apresentaram diferenças estatisticamente significativas, sendo
sempre a valor masculino maior: aos 6 anos, a espessura do lábio superior; aos 9 anos,
espessura do lábio superior e espessura do lábio inferior; aos 12 anos não houve diferença
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entre os sexos; aos 14 anos, espessura do lábio superior e aos 16 anos, espessuras do nariz, do

lábio superior, da base do lábio superior, do lábio inferior e da base do lábio inferior
(HOFFELDER, 2003).
Na amostra brasileira, a espessura do nariz teve aumento significativo entre

9

(20,87mm) e 12 anos (23,76mm), mantendo-se sem diferença significativa dos 12 aos 14 anos
(25,38mm) e aumentando significativamente entre 14 e 16 anos (28,40mm). A espessura do
lábio superior aumentou significativamente dos 9 (13,15mm) aos 12 anos (13,43mm)
mantendo-se sem diferença até os 14 anos (14,29nun) e aumentando significativamente até os

16 anos (14,81mm). A espessura do lábio superior base não teve aumento significativo dos 9
(12,21mm) aos 12 anos (13,27mm), aumentando significativamente aos 14 anos (14,46mm) e
mantendo-se sem diferença estatística até os 16 anos (15,30mm). A espessura do mento
também não teve aumento significativo dos 9 (11,39mm) aos 12 anos (11,48mm), mas
aumentou significativamente aos 14 anos (13,20mm), mantendo-se sem diferença estatística
até os 16 anos (13,48mm). Em relação ao dimorfismo sexual, as seguintes variáveis
apresentaram diferença estatisticamente significativa, sendo sempre o valor masculino maior:
aos 9 anos, as espessuras do lábios superior e inferior e o comprimento do lábio inferior; aos

12 anos não houve diferença estatisticamente significativa; aos 14 anos, a espessura do lábio
inferior e aos 16 anos, o comprimento do nariz e do lábio inferior e a espessura da base do
lábio superior e do lábio inferior (H01.1-..ELDER, 2003).
Quando a amostra canadense foi comparada à brasileira houve as seguintes diferenças
estatísticas: aos 9 anos, a espessura do nariz foi maior e o comprimento do mento, menor nos
brasileiros; aos 12 anos, a espessura do nariz foi maior e o comprimento do lábio inferior e a
espessura do mento, menores nos brasileiros; aos

14 anos, não houve diferença

estatisticamente significativa e aos 16, a espessura do nariz foi maior e o comprimento do
nariz, menor nos brasileiros (HOFFELDER, 2003).
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A partir dos resultados obtidos, a autora pôde concluir que na amostra canadense a
espessura do nariz aumentou, em média, 8,65mm, apresentando dimorfismo sexual apenas aos
16 anos, quando os meninos tiveram maiores valores; o lábio superior aumentou em
espessura, 0,67mm, em média, apresentando dimorfismo sexual nas idades de 6, 9, 14 e 16
anos, sendo que os meninos exibiram aumento médio de 1,42mm e as meninas um
decréscimo médio de 0,48mm. A espessura da base do lábio superior aumentou em média,
4,85mm, sendo o dimorfismo sexual encontrado apenas aos 16 anos de idade, com os maiores
valores para o sexo masculino. 0 mento apresentou aumento médio de 2,38mm em espessura,
não havendo dimorfismo sexual. Na amostra brasileira o nariz aumentou em espessura,
7,53mm, em média, não apresentando dimorfismo sexual; o lábio superior aumentou, em
espessura, 1,66mm, em média, apresentando dimorfismo sexual aos 9 anos de idade, com
maiores valores masculinos; a espessura da base do lábio superior também aumentou, uma
média de 3,09mm, apresentando dimorfismo sexual apenas aos 16 anos, com maiores valores
para o sexo masculino, enquanto o mento apresentou aumento médio de 2,09mm, em
espessura, não havendo dimorfismo sexual (HOFFELDER, 2003).

2.3 Tratamento da maloclusão de Classe II la divisão de Angle

Jackobsson (1967) estudou 60 crianças com maloclusdo de Classe 11 la divisão de
Angle, com idades entre 8 e 9 anos, divididas em três grupos: tratadas com aparelho extra-oral
de Kloehn, tratadas com aparelho funcional e controle (sem tratamento). Quando comparado

o grupo controle com o que utilizou o aparelho extra-oral de Kloehn, as seguintes conclusões
foram possíveis: o incisivo inferior não apresentou diferença estatisticamente significativana
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sua posição, tanto na medida horizontal linear quanto na angular (plano mandibular e longo
eixo do incisivo inferior), apresentando significante retração, todavia sem modificação
relevante em sua angulação no grupo que utilizou o aparelho.
McNamara (1981) concluiu que, em virtude da alta percentagem de
retroposicionamento mandibular nos pacientes Classe II, o tratamento mais adequado seria
aquele que modificasse a quantidade e a direção de crescimento mandibular em vez de
restringir o crescimento maxilar.
Albuquerque e Vigorito (1990) avaliaram 32 pacientes portadores de maloclusão de
Classe II la divisão de Angle submetidos a tratamento sem extração durante a fase de dentição
mista. Relataram que a linha estética é afetada não apenas pelo movimento dos dentes
anteriores, mas também pelo crescimento do nariz e do mento. Em seu estudo, observaram
que o perfil dos tecidos moles beneficiou-se com o tratamento. Além disso, concluíram que
não ocorreu modificação significativa na protrusão (medida linear entre o incisivo inferior e a
linha A-Pog) do incisivo inferior, o que demonstra controle efetivo no posicionamento dos
incisivos inferiores em relação is bases ósseas superior e inferior. Entretanto, houve aumento
na inclinação do incisivo inferior (ângulo entre incisivo inferior e a linha A-Pog) possível de
ser explicado por um movimento vestibular dos incisivos inferiores e/ou a rotação anti-horária
da linha A-Pog.
Bishara et al. (1997) avaliaram 91 pacientes, sendo 46 portadores de maloclusão de
Classe H la divisão de Angle tratados sem extração e 45 tratados com extração, concluindo
que os indivíduos cujo tratamento foi a extração de quatro pré-molares tendem a ter perfil
mais reto (com lábios superior e inferior mais retruidos) e incisivos superiores e inferiores
levemente mais verticalizados e retruidos, o oposto daquelas nos quais a extração não foi
cogitada, não havendo diferença entre os pacientes do sexo masculino e os do feminino. Além
disso, o ângulo interincisal tornou-se mais obtuso no grupo com extração durante o período de
tratamento ativo como resultado da grande retração dos incisivos superiores e inferiores. Já no
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período de contenção, não houve diferença estatisticamente significativa na posição e na
angulação dos incisivos inferiores entre os grupos. A decisão de extrair deve estar baseada em

um criterioso diagnóstico, no qual a protrusão labial e a discrepância de modelos devem ser
consideradas a fim de não acentuas características desfavoráveis do perfil do paciente.
Ramos (2003) verificou as modificações do perfil ósseo em indivíduos portadores de
maloclusdo de Classe II esquelética (canadenses), sem tratamento ortodõntico, comparando-os

a um grupo tratado com aparelho extra-oral tipo Kloehn associado ao aparelho ortodõntico
fixo (técnica Dr. Edgewise), constituído de brackets e bandas (brasileiros). A amostra
canadense foi composta de 30 indivíduos (17 do sexo masculino e 13 do feminino), avaliada
longitudinalmente, através de radiografias cefalométricas laterais, em quatro períodos (6 a 9
anos, 9 a 12 anos, 12 a 14 anos e 14 a 16 anos). A amostra brasileira esteve constituída de 30
indivíduos (13 do sexo masculino e 17 do feminino), com média de idade de 11,05 anos no
pré-tratamento e média de idade de 15,11 anos no pós-tratamento. Após realizado o traçado,
os pontos foram digitalizados e as medidas cefalométricas realizadas por um programa de
computador. Os resultados demonstraram que: o ANB, nos indivíduos canadenses, apresentou
diminuição dos 6 aos 16 anos de, em média, 6,84' para 5,21', com diferença significativa
estatisticamente apenas no primeiro período (6 a 9 anos) e sem dimorfismo sexual; a amostra
brasileira, dos 11 aos 16 anos, em média, mostrou redução maior em relação ao ângulo ANB
(em média de 5,99' para 3,34°) se comparado ao grupo canadense (sem dimorfismo sexual),
sendo a alteração provocada pelo aparelho extra-oral, tipo Kloehn, suficiente para, em média,
levar o paciente a uma relação de Classe I; a convexidade no ponto A, que corresponde
distância (mm) do plano facial (N.Pog) até o ponto A, em ambas as amostras estudadas,

apresentava valores maiores que 5mm aos 9 anos, caracterizando um perfil convexo, comum
na maloclusão de Classe II; a amostra canadense apresentou diminuição significativa para a
convexidade no ponto A, regredindo de 6,54mm, aos 6 anos, para 4,89mm, aos 16
(apresentando dimorfismo sexual apenas entre 14 e 16 anos quando o sexo masculino
diminuiu significativamente essa medida e o sexo feminino manteve-se estável; a amostra
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brasileira também apresentou diminuição significativa em relação it convexidade do ponto A,
mas em major quantidade do que a canadense: de, em média, 5,24mm, na idade inicial, para
2,4mm, na final (sem dimorfismo sexual). 0 autor pôde concluir que: nos indivíduos
canadenses, observados dos 6 aos 16 anos, a convexidade do perfil ósseo diminuiu
significativamente dos 6 aos 9 anos, mas sem diferenças estatísticas nos demais períodos; a
maxila tendeu a deslocar-se para frente, mas não apresentou diferença significativa aos 16
anos, e a mandíbula tendeu a deslocar-se para a frente, apresentando diferenças significativas
dos 9 aos 16 anos. Em relação A. amostra brasileira, tratada ortodonticamente e observada dos
11,05 aos 15,11 anos, foi possível concluir que: a convexidade do perfil ósseo diminuiu
significativamente; a maxila não se deslocou para anterior, apresentando diminuição
significativa nos valores de todas as medidas cefalométricas que a avaliaram, enquanto a

mandíbula deslocou-se para anterior, mas sem diferença estatística entre os períodos inicial e
final.

3 PROPOSIÇÃO

Este estudo propõe-se a analisar e caracterizar, cefalometricamente, o perfil dos

tecidos moles de individuos com maloclusio de Classe II, P divisão, de Angle:
) comparando as características cefalométricas do perfil facial dos tecidos moles de
indivíduos corn maloclusão de Classe IL, P divisão, de Angle com granclezas

apresentadas por indivíduos estética e fimcionalmente adequados;
b) verificando o dimorfismo sexual;
) verificando a dimensão do angulo ANB;
d) verificando a variação do angulo Eixo Y;
verificando se existe correlação entre as variáveis do perfil;

4 MATERIAL E MÉTODO

4.1

Casuística

Foram avaliados 74 individuos brasileiros, leucodennas, com idade entre 9 e 14 anos
incompletos, sendo 34 do sexo masculino e 40 do feminino, sem tratamento ortodeintico
prévio, que apresentavam maloclusio de Classe II P divisão, de Angle, constatada em
,

modelos de gesso (o sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior encontra-se
distalizado em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior) e
ângulo ANB entre 6° e 9 0 •
Os dados pertinentes à amostra (nome, sexo, idade, AN-B e eixo Y) foram coletados e
registrados, sendo que cada indivíduo selecionado apresentava radiografia cefalométrica de
perfil, tendo sido avaliado um total de 74 tomadas radiogrificas, obtidas de acordo com a
técnica preconizada por Broadbent (1931).

4.2

Elaboração do cefalograma

Cada radiografia cefalométrica lateral de per fil foi colocada sobre o mesmo
negatoscópio, sendo uma folha de acetato transparente (Unitek, 3M - com 0,003" de
espessura, 8" de largura e 10" de altura) fixada ao mesmo com fita adesiva (3M). Máscara de
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cartolina preta ao redor do acetato foi utilizada para restringir a passagem de luz e permitir
melhor visualização de tecido mole. Todos os traçados das estruturas anatômicas foram
realizados pelo mesmo operador, com lápis preto BB (Faber Castel) em sala escura.
Na presença de imagem dupla, para estruturas bilaterais, foi tragada a imagem mais
próxima do ponto de incidência do raio X (Pário), resultando no registro da estrutura mais
próxima do filme radiogrifico, reduzindo, assim, o grau de ampliação. 0 traçado da face
vestibular dos incisivos foi realizado a mão livre e o restante do elemento dentário com o
auxilio de "template" (Unitek).
Para minimizar os possíveis erros de identificação e testar a confiabilidade dos valores
obtidos a partir das tomadas radiogrificas, foi realizado o teste de erro de método. Assim, 10
telerradiografias, determinadas aleatoriamente entre o total da amostra, tiveram todas as
estruturas anatômicas, pontos e medidas cefalométricas identificados em duas oportunidades,
obedecendo a um intervalo de 15 dias entre as mesmas. Os resultados foram submetidos
análise estatística, que constou da calibração para as medidas. Para o erro de método, foi
utilizado o Teste t pareado para as amostras normalmente distribuídas e o Teste de Wilcoxon
(alternativa não- paramétrica para o Teste t pareado).

4.2.1 Delimitação das estruturas dentoesqueléticas

0 traçado cefalométrico foi composto das seguintes estruturas anatômicas (FIG. 1):
(1)

Sela turca

(2)

Perfil da glabela e ossos nasais

(3)

Órbita

(4)

Maxila
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(5)

Mandíbula

(6)

Incisivo central superior mais vestibularizado

(7)

Incisivo central inferior mais vestibularizado

(8)

Perfil mole

Figura 1- Delimitação das estruturas dentoesqueléticas, 1: sela turca, 2: perfil da glabela e ossos nasais, 3:
órbita, 4: maxila, 5: mandibula, 6: incisivo central superior mais vestibularizado, 7: incisivo coital inferior mais
vestibularizado; 8 : perfil mole.
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4.2.2 Demarcação dos pontos cefalométricos

A demarcação dos pontos cefalometricos (FIG. 2) foi a seguinte:

-

Sela (S): ponto situado no centro geométrico da sela turca

-

Nasio (N): ponto mais anterior da sutura fronto-nasal

-

Tecido mole do násio (INV): ponto onde a linha sela-násio intersepta o perfil mole

-

Ponto A (subespinhal): ponto mais profundo do contorno da pré-maxila

-

Ponto B (supramental). ponto mais profundo do contorno do processo alveolar da
mandíbula

-

Pr6stio (Pr): ponto mais anterior do processo alveolar da pré-maxila, geralmente

situado entre os incisivos centrais superiores, na extremidade do

septo

interalveolar
-

Pório (Po): ponto mais alto do conduto auditivo externo. Pório anatómico

-

Orbitário (Or): ponto mais inferior sobre a margem inferior da órbita

-

Pogônio (Pog): Ponto mais anterior do contorno da sinfise do mento

-

Pog6nio mole (Pog'): Ponto mais anterior do contorno da sinfise do mento mole

-

Subnasal (Sn). ponto mais posterior e superior da curvatura nasolabial

-

Ponta do Nariz (PN): ponto mais anterior do contorno do tecido mole do nariz

-

Lábio Superior (LS): porção mais anterior do lábio superior

-

Lábio inferior (LI): porção mais anterior do lábio inferior

UFOS
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Vermelhão do lábio superior (VLS): ponto mais posterior do contorno labial
superior entre os pontos LS e Sn
-

Sulco inferior (SI): ponto mais profundo situado na curvatura entre lábio inferior e
o pog8nio mole (Pog')
Gnátio (Gn): ponto determinado pela bissetriz do ângulo formado entre o plano
mandibular e uma perpendicular a este que tangencie a região mais anterior da
sinfise

Figura 2 - Demarcação dos pontos cefalométricos, S (sela), N (nisio), N' (tecido mole do násiq), i\ (ponto A), B
(ponto B), Pr (próstio), Po (pório), Or (orbitário), Pog (pog8nio), Pog' (pog8nio mole), Sn (subnasap, PN (ponta
do nariz), LS (lábio superior), LI (lábio inferior), VLS (vermelhão do lábio superior), SI (sujco inferior) e Gn

(gnitio).
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4.2,3 Linhas e planos empregados

As linhas e planos empregados (FIG 3) são as seguintes:
Linha H cm linha harmônica: união dos pontos pogiinio mole (Pog') e lábio

superior (LS)
-

Linha facial de tecido mole: união dos pontos tecido mole do nitsio (N') e poemio
mole (Fog')
Linha

união dos pontos nisi (N) e pogeonio (Fog')

Linha SN: tmião dos pontos sela (S) e nisi° (N)
-

Plano horizontal de Frankfort: união dos pontos p6rio (Po) e orbitiri.o (Or)
Linha perpendicular ao plano de Frankfort e tangente ao vermelhão do lábio

superior (LS-F Pap),
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Figura 3- Linhas e planos empregados, 1: linha 11, 2: linha facial do tecido mole, 3: linha facial, 4: linha SN, 5:
plano horizontal de Frankfort e 6: linha petperdicular ao plano de Frankfort e tangente ao VLS.

4.2.4 Medidas empregadas

As medidas empregadas (FIG. 4) são as seguintes:
- Ângulo facial do tecido mole: ângulo formado entre o plano de Frankfort e a linha

que passa pelo tecido mole do nisi() (N') e pelo pogeonio mole (Pog')
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- Proeminencia nasal: a distância linear entre a ponta do nariz (PN) e uma linha

perpendicular ao plano de Frankfort e tangente ao vermelhão do lábio superior
-

Subnasal-linha H: distância linear entre o ponto subnasal e a linha H

-

Convexidade do perfil duro: distância linear entre o ponto A e a linha facial (NPog)

Espessura do lábio superior (base): distância linear entre o ponto situado 3 mm
abaixo do ponto A e o ponto subnasal (Sn)
-

Espessura do lábio superior (Pr-VLS): distância linear entre o próstio e o
vermelhão do lábio superior

-

Tensão do lábio superior: diferença entre a espessura do lábio superior (Base) e a

espessura do lábio superior (Pr-VLS)
-

Angulo H: ângulo formado pela linha H e a linha facial de tecido mole (N'-Pog')

- Lábio inferior-linha H: distância linear do ponto LI it linha H.

-

Sulco inferior à linha H: distância linear da linha H ao ponto de maior curvatura

entre o ponto LI e pog'
-

Espessura do mento: distância linear horizontal entre a linha facial e a linha facial
de tecido mole na altura do pogônio mole

- Após a elaboração do cefalograma, baseado na análise de Holdaway (1983), foram

realizadas as mensurações das variáveis definidas, as quais foram tabuladas com a
finalidade de permitir a análise dos resultados.

4')

Figura 4 - Medidas empregadas, 1: Angulo facial do tecido mole, 2: proeminência nasal, 3: subnasal-linha H, 4:
convexidade do perfil duro, 5: espessura do lábio superior (base), 6: espessura do lábio superior (Pr-VLS), 7:
Angulo H, 8: lábio inferior-linha H, 9: sulco inferior-linha H e 10: espessura do mento.

4.3

Analise estatística

Foram utilizados diferentes testes de acordo com as diferentes suposições testadas.
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4.3.1 Estatística descritiva das variáveis em estudo

Foi realizado o cálculo da média, mediana, desvio padrão, erro padrão, valor mínimo,
valor máximo, 1 0 e 3 0 quartil e freqüências por gênero, por ANB e por eixo Y.

4.3.2 Verificação da normalidade das amostras

Foi utilizado em todas as situações a Análise de Normalidade de Anderson-Darling.

4.3.3 Comparação com os valores da análise de Holdaway

Foi avaliado o intervalo de confiança para a média.

4.3.4 Verificação de dimorfismo sexual

Foram aplicados o teste t de Student para amostras independentes para as amostras
normalmente distribuídas e o Teste U de Mann-Whitney (alternativa não paramétrica).

4.3.5 Verificação de diferenças por ANB

Foram realizadas a Análise da Variância (ANOVA) para as amostras normalmente
distribuídas e Teste de Kruskal-Wallis (alternativa não paramétrica).
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43_6 Verificação de diferença por eixo Y

Foram utilizados o reste t de Student pare amostras independentes para amostras
nte distribuídas e Teste U de Mann-Whitney como alternativa ago paramétrica.

433 Análise da

IT

- o Linear

Foi considerado o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r).

5 RESULTADO

5.1 Verificação de erro de método

Os testes utilizados para a verificação de erro de método foram o Teste t pareado e o

Teste de Tfilcaron
Para verificação de erro de método realizaram-se duas medições, com um intervalo de
15 dias, em 10 pacientes para cada variável. As variáveis testadas estão apresentadas na TAB.
3.

Tabela 3- Variáveis para verificação de erro de método
Variável
ANB
Eixo Y
Angulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Subnasal-Linha H

Perfil Duro
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Angulo H
Lábio Inferior - Linha H
Sulco Inferior - Linha H
Mento

Unidade de medida

Angulo
Angulo
Angulo
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Angulo
mm
mm
mm
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5.1.1 Teste t pareado

Para a utilização do Teste t perreado na verificação de erro de método, primeiro
utilizou-se a Análise de Normalidade de Anderson-Darling,

pois este teste pressupõe que as

amostras sio normalmente distribuídas. Empregou-se nível de significância a=0,05. Na TAB.

4 sio mostradas as variáveis em que tal suposição não foi satisfeita.

Tabela 4— Resultados da análise de normalidade de Anderson-Darling por amostra

Variável
ANB
Ângulo Facial Mole
Tensão do Lábio

Unidade de P-valor inferior
a 0,05
medida
0,033
Angulo
0,037
Angulo
Mm
0,020

Normalidade
Amostra 1
Amostra 2
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Verificada a normalidade das amostras para as demais variiveis, realizou-se nestas o
Teste t pareado para comparar, em média a primeira e a segunda medições. Os resultados são
apresentados na TAB. 5.

Tabela 5 — Teste t pareado para as variáveis normalmente distribuídas.

Variável
Eixo Y
Proeminência Nasal
Subnasal Linha H
Perfil Duro
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Angulo H
Lábio Inferior — Linha H
Sulco Inferior — Linha H
Mento

Unidade de medida

P-valor

Angulo
nun
nun

0,604
0,526
0,743
0,343
0,494
0,662
0,343
0,104
0,068
0,678

mm
mm
nun

Angulo
mm
mm
mm

54

Não se pode afirmar que exista diferença entre a média da primeira amostra e da
segunda, no nível de significancia c71,05, para as variáveis apresentadas na TAB 5.

5.1.2 Teste de Wilcoxon

De acordo com a TAB. 4, as variáveis ANB, Angulo Facial Mole e Tensão do Libio
apresentaram não-normalidade em suas amostras. Portanto, o Teste t pareado não foi indicado
para tais casos, utilizando-se o Teste de Wilcoxon, que é uma alternativa não paramétrica.

0

resultado pode ser verificado na TAB. 6, a seguir.

Tabela 6— Resultado do Teste de Wilcoxon para as variáveis não-normais.

Variável
ANB

Angulo Facial Mole
Tensão do Lábio

0

Unidade de medida

Angulo
Angulo
Mm

T calcubuto

N

1,5
5,5
22

2
5
9

Taco
0
0
6

Teste de Wilcoxon resultou não-significativo, no nível de significincia (x.3,05, para

as três variáveis.

5.2 Descrição das variáveis

As variáveis utilizadas no estudo são apresentadas nas TAB. 7 e 8.

fill
4
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Tabela 7 — Variáveis de caracterização da amostra.
Variável

Unidade de medida

Sexo

-

Idade

Anos

ANB
Eixo Y

Ângulo
Ângulo

Descrição

0 = Masculino
1 = Feminino
De 9 a 14 anos incompletos
6°, 7°, 8° e 9°
Até 59°
Acima de 59°

Tabela 8 — Variáveis de medidas do perfil

Variável

Unidade de medida

Angulo facial mole
Proeminência nasal
Subnasal - Linha H
Perfil Duro
Lábio superior Base
Lábio superior Pr-VLS
Tensão do lábio
Ângulo H
Lábio inferior - Linha H
Sulco inferior - Linha H
Mento

Angulo

mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ângulo
mm
mm
mm

5.2.1 Estatística descritiva das variáveis em estudo

Na TAB. 9, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis.
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Tabela 9 - Estatísticas descritivas das variáveis em estudo.
Desvio

Unidade de

Variável

medida

N

Média

Mediana

Idade
ANB
Eixo Y
Ângulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Subnasal - Linha H
Perfil Duro
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Ângulo H
Lábio Inferior - Linha H
Sulco Inferior - Linha H
Mento

Anos
Ângulo
Ângulo
Ângulo
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ângulo
mm
mm
mm

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

11,16
7,14
60,94
88,53
12,77
9,37
6,62
16,37
12,68
3,69
25,04
2,42
4,93
12,25

11,16
7,00
61,00
88,66
12,41
9,50
6,67
16,50
12,75
3,50
25,00
2,25
5,00
12,00

1°

Erro

padrão padrão da Mínimo Máximo quartil

30
quartil

média

1,30
1,00
3,02
2,57
2,31
2,55
1,40
1,80
1,36
1,34
3,81
2,10
1,81
1,78

0,15
0,11
0,35
0,29
0,26
0,29
0,16
0,21
0,15
0,15
0,44
0,24
0,21
0,20

9,00
6,00
52,67
82,00
9,00
2,50
3,83
11,50
9,67
1,17
15,00
-1,50
2,00
8,00

13,72
9,00
70,00
96,33
19,33
15,50
11,33
21,50
15,67
8,50
33,00
7,50
9,00
18,00

10,20
6,00
58,91
86,24
10,83
8,00
5,79
15,00
11,50
2,79
23,00
1,00
3,50
11,00

11,93
8,00
63,00
90,00
14,21
11,00
7,33
17,50
4,54
13,50
27,00
4,00
6,00
13,50

5.2.2 Freqüência por Gênero, ANB e Eixo Y

Nas TAB. 10, 11 e 12 estão apresentados os dados sobre as freqüências por Gênero,
ANB e eixo Y, respectivamente.

Tabela 10 - Freqüência por gênero da amostra
Sexo

Freqüência

Percentual

Masculino

34

45,95

Feminino

40

54,05

Total

74

100,00
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Tabela 11 — Freqüência por ângulo ANB

Angulo ANB

Freqüência
23
26
16
9
74

6
7
8
9
Total

Percentual
31,08
35,14
21,62
12,16
100,00

Tabela 12— Freqüência por ângulo Eixo Y dicotomizado

Ângulo Eixo Y

Freqüência
25
49
74

Até 59°
Acima de 59°
Total

Percentual
33,78
66,22
100,00

5.3 Comparação com os valores normais segundo Holdaway

A fim de comparar se os dados coletados para cada variável (TAB. 13) estão de acordo
com o padrão de Holdaway, foi utilizado o intervalo de confiança para a média.
Tabela 13 — Comparação dos valores amostrais com os valores normais segundo
Holdaway
Variáveis
Angulo Facial Mole
Proeminência nasal
Subnasal - Linha H
Perfi l Duro
Angulo H
Tensão do lábio

Lábio inferior - Linha H
Mento

Padrão de
Holdaway
(84 ; 98)
(14 ; 21)
(3 ;
(-3 ; 4)
(7 ; 14)
(13; 14)
(-2 ; 1)
(10; 12)

Intervalo de confiança 95%
para média
(87,935; 89,128)
(12,239; 13,311)
(8,787; 9,970)
(6,294; 6,945)
(24,157; 25,924)
(12,367; 12,997)
(1,939; 2,912)
(11,837; 12,663)

Conformidade
com o padrão

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
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0 intervalo de confiança apresentado na TAB. 13 é o intervalo onde, com 95% de

confiança, estima-se que nele esteja contida a verdadeira média da população. Para que se
possa aceitar que a amostra esteja de acordo com o padrão de Holdaway, é necessário que o
intervalo obtido com Holdaway e o intervalo de confiança se sobreponham.
As variáveis que fugiram do padrão de normalidade estipulado por Holdaway foram
Proeminência Nasal, Subnasal - Linha H, Perfil Duro, Angulo H, Tensão do lábio e Lábio
Inferior - Linha H.

5.4 Verificação

de dimorfismo sexual

5.4.1 Teste ide Student para amostras independentes

Foi empregado o Teste t de Student para amostras independentes para comparar a
média de cada variável dos componentes da amostra (N=74) do sexo masculino (N=34) com
os do feminino (N=40).
Para a utilização do Teste t de student para amostras independentes, primeiro utilizouse a Análise de Normalidade de Anderson-Darling,

pois o Teste t pressupõe que as amostras

sejam normalmente distribuídas, usando nível de significância a=0,05. Na TAB. 14 sio
mostradas as variáveis nas quais esta suposição não foi satisfeita.
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Tabela 14 — Resultados da analise de normalidade de Anderson-Darling

para o

dimorfismo sexual.

Variável
ANB
Angulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Perfil Duro
Sulco Inferior — Linha H

Unidade de
medida
Angulo
Angulo
Mm
Mm
Mm

P-valor inferior
Normalidade
a 0,05
Masculino Feminino
0,000/0,000
0,040
0,015
0,023
0,047

Não
Sim
Não
Não
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Não

Verificada a normalidade das amostras para as demais variáveis, foi realindo nas
mesmas o Teste t para amostras independentes com o objetivo de comparar as médias dos
sexos masculino e feminino para cada variável. Os resultados OD apresentados na TAB. 15.

Tabela 15— Teste E para amostras independentes quanto ao dimorfismo sexual
Variável
Idade
Eixo Y
Subnasal Linha H
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Tend() do Lábio
Angulo H
Lábio Inferior — Linha H
Mento
* nível de significancia a=0,05

Unidade de medida

P-valor

Anos
Angulo
Mm
Mm

0,371
0,899
0,001*
0,004*

Mm
Mm
Angulo
Mm
Mm

0,000*
0,251
0,002*
0,954
0,151

As variáveis que apresentaram dimorfismo sexual, segundo o Teste t para amostras
independentes, foram Subnasal-Linha H, Lábio Superior Base, Lábio Superior Pr-VLS e
Ângulo H
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5.4.2 Teste U de Mann Whitney
-

De acordo com a TAB. 14 têm-se cinco variáveis (ANB, Angulo Facial Mole,

Proeminência Nasal, Perfil Duro e Sulco Inferior — Linha H) que apresentaram nãonormalidade em suas amostras, utilizando, portanto o Teste U de Mann Whitney. Os
-

resultados do teste podem ser visualizados na TAB. 16.

Tabela 16— Teste U de Mann Whitney quanto ao dimorfismo sexual.
-

Variável
ANB

Ângulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Perfil Duro
Sulco Inferior — Linha H
* nível de significiincia cgA:1,05

Unidade de medida

P-valor

Angulo
Angulo
mm

0,3183
0,3426
0,0454*

mm
mm

0,9740
0,0133*

As variáveis que apresentaram dimorfismo sexual, segundo o Teste U de MannWhitney, foram Proeminência Nasal

e Sulco Inferior-Linha H

5.5 Verificação de diferenças porANB

Para verificar a existência de diferença em média das variáveis em relação ao Angulo
ANB, util izou se o método de Análise de Varicincia (ANO VA).
-
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5.5.1 Análise de Variância - ANO VA

A ANOVA foi realizada em 74 pacientes para cada variável, sendo a amostra composta
de 23 pacientes com ângulo ANB 6°, 26 com 7°, 16 com 8° e 9 com 9°.
Este teste pressupõe homogeneidade de variâncias (variâncias iguais) e normalidade
das amostras. Portanto, realizou-se o Teste de Levene para avaliar a homogeneidade de
variâncias e o Anderson-Darling para testar a normalidade dos dados.
Segundo o Teste de Levene, aceita-se a homogeneidade de variâncias entre os Ângulos
ANB para todas as variáveis.
As variáveis que não satisfizeram a suposição de normalidade, segundo o Teste

Anderson-Darling, estão mostradas na TAB. 17.

Tabela 17 — Resultados da análise de normalidade de Anderson-Darling por Ângulo
ANB.
Variável

Eixo Y
Perfil Duro
Mento

Unidade de
medida
Ângulo
mm
mm

P-valor inferior
a 0,05
0,000
0,042
0,003

6
Sim
Sim
Não

Normalidade
7
8
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

9
Não
Sim
Sim

Os resultados utilizando ANOV A para comparar a média de cada variável por paciente
quanto ao seu Ângulo ANB, realizados em 74 pacientes para cada variável, é mostrada na
TAB. 18.
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Tabela 18— Resultados da ANOVA para Angulo ANB.

Variável
Idade
Ângulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Subnasal - Linha H
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Ângulo H
Lábio Inferior — Linha H
Sulco Inferior — Linha H
* nível de significancia oc=0,05

Unidade de medida

P-valor

Anos
Ângulo
Mm
Mm
Mm
Mm
Mm
Angulo
Mm
Mm

0,406
0,454
0,213
0,089
0,642
0,534
0,407
0,013*
0,125
0,144

A variável que apresentou diferença para Ângulo ANB, sugundo ANO VA, foi o
Ângulo H.

5.5.2 Teste de Kruskal Wallis
-

De acordo com a TAB. 17 temos cinco variáveis (Eixo Y, Proeminência Nasal, Sulco
Superior, Perfil Duro e Mento) que apresentaram não-normalidade em suas amostras;
portanto, a ANO VA não é indicada para estes casos, utilizando-se o Teste de Kruskal Wallis,
-

TAB. 19, a seguir.

Tabela 19— Teste de Kruskal Wallis para Ângulo ANB.
-

Variável

Unidade de medida

P-valor

Angulo
mm
mm

0,538
0,000*
0,104

Eixo Y
Perfil Duro
Mento
* nível de significtincia a,05
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A variável que apresentou diferença para Angulo AlsTB, segundo o Teste de KruskalWallis, foi o Perfil Duro.

5.6 Verificação de diferenças por Eixo Y

Para verificar a existência de diferença em média das variáveis em relação Angulo
Eixo Y, foi utilizado o Teste t de Student para amostras independentes.

5.6.1 Teste t para amostras independentes.

Foi empregado o Teste t para comparar a média de cada variável dos pacientes de

Angulo Eixo Y até 590 com pacientes de Ângulo Eixo Y acima de 59°, realizados em 74
pacientes para cada varittvel, sendo 25 ate 59 0 e 49 acima de 59°.
Para a utilização do Teste t para amostras independentes,

utilizou-se primeiro a

Análise de Normalidade de Anderson-Darling, pois o Teste t pressupõe que as amostras são

normalmente distribuídas _ Usou-se nível de significincia a 0,05, na TAB. 20, são mostradas
as variáveis nas quais esta suposição não é satisfeita.

Tabela 20 — Resultados da análise de normalidade de Anderson-Darling por Angulo
Eixo Y.

Unidade de
medida

P-valor inferior a
0,05

ANB

Angulo

0,000/0,000

Não

Não

Angulo Facial Mole

Angulo

0,025

Não

Sim

Subnasal - Linha H

Mm

0,020

Não

Sim

Perfil Duro

Mm

0,013

Sim

Não

Lábio Superior Base

Mm

0,040

Sim

Não

Variável

Normalidade
Até 59°
Acima de 59°

Verificada a normalidade das amostras para as demais variáveis, realizou-se nas
mesmas o Teste t para amostras independentes

para comparar o Angulo Eixo Y para cada

variável, os resultados silo apresentados na TAB. 21.

Tabela 21 — Teste t para amostras independentes

Variável
Idade
Proeminência Nasal
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Angulo H
Lábio Inferior — Linha H
Sulco Inferior — Linha H
Mento
* nível de significância a=0,05

quanto ao Angulo Eixo Y.

Unidade de medida

P-valor

Anos
Mm
Mm
Mm
Angulo
Mm
Mm
Mm

0,187
0,251
0,348
0,687
0,014*
0,000*
0,021*
0,000*

As variáveis que apresentaram diferença para o Ângulo Eixo Y, segundo o Teste t para
amostras independentes, foram 'Angulo H, Lábio Inferior-Linha H

5.6.2 Teste U de Mann-Whitney
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De acordo com a TAB. 20 tem-se cinco variáveis (ANB, Angulo Facial Mole,
Subnasal Linha H, Perfil Duro e Lábio Superior Base) que apresentaram não-normalidade em
suas amostras. Portanto, o Teste t não é indicado para tais casos, usando-se o Teste U de
Mann-Whitney (TAB. 22).

Tabela 22- Teste U de Mann-Whitney quanto ao Angulo Eixo Y.
Variável
ANB
Angulo Facial Mole
Subnasal Linha H
Perfil Duro
Lábio Superior Base
* nivel de significância ce71,05

Unidade de medida

P-valor

Angulo
Angulo
mm
mm
mm

0,3810
0,0017*
0,0590
0,0036*
0,0392*

As variáveis que apresentaram diferença para o Angulo Eixo Y, segundo o Teste U
de Mann-Whitney, foram Ângulo Facial Mole, Perfil Duro e Lábio Superior Base.

5.7 Análise de Correlafdo Linear

Foi empregado o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r) para verificar o
relacionamento entre as variáveis em estudo, assim como a intensidade desse relacionamento.
A TAB. 23 apresenta, para cada variável, aquelas que, com ela, se relacionam
significativamente (p-valor 5 0,05) e o coeficiente de correlação respectivo.
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Tabela 23 - Coeficientes de correlação linear de Pearson significativos
Variável

Sexo

Idade
ANB
Eixo Y

Angulo Facial Mole
Proeminência Nasal

Subnasal Linha H

Perfil Duro

Lábio Superior Base

Lábio Superior Pr-VLS

Tensão do Lábio

Variável correlacionada
Subnasal Linha H
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Angulo H
Sulco Inferior - Linha H
Lábio Superior Base
Mento
Perfil Duro
Angulo Facial Mole
Proeminência Nasal
Perfil Duro
Lábio Inferior - Linha H
Sulco Inferior - Linha H
Mento
Eixo Y
Eixo Y
Subnasal Linha H
Lábio Superior Base
Tensão do Lábio
Sexo
Proeminência Nasal
Perfil Duro
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Angulo H
Lábio Inferior - Linha H
ANB
Eixo Y
Subnasal Linha H
Angulo H
Lábio Inferior - Linha H
Sulco Inferior - Linha H
Mento
Sexo
Idade
Proeminência Nasal
Lábio Superior Pr-VLS
Tensão do Lábio
Angulo H
Mento
Sexo
Subnasal Linha H
Lábio Superior Base
Angulo H
Sulco Inferior - Linha H
Mento
Proeminência Nasal
Subnasal Linha H
Lábio Superior Base

Coeficiente
-0,381
-0,327
-0,568
-0,348

P-valor
0,001
0,004
0,000
0,002

0,290
0,233
0,242
0,665

0,012
0,045
0,038
0,000

-0,549

0,000

0,228

0,050

0,352
0,350
-0,405
0,437
-0,549

0,002
0,002
0,000
0,000
0,000

0,228

0,050

-

-0,450

0,000

0,250

0,032

0,457
-0,381
-0,450

0,000
0,001
0,000

0,250
0,265
0,257
0,702

0,032
0,022
0,027
0,000

0,461

0,000

0,665

0,000

0,352

0,002

0,250

0,032

0,420
0,482
-0,409
0,477
-0,327

0,000
0,000
0,000
0,000
0,004

0,233
0,250
0,671
0,664
0,245

0,045
0,032
0,000
0,000
0,035

0,339
-0,568

0,003
0,000

0,265
0,671

0,022
0,000

-

0,383

0,001

0,264

0,023

0,331
0,457

0,004
0,000

0,257
0,664

0,027
0,000

-
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Variável

Variável correlacionada

Angulo H

Sexo
Subnasal Linha H
Perfil Duro
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Lábio Inferior - Linha H
Sulco Inferior - Linha H
Mento
Eixo Y
Subnasal Linha H
Perfil Duro
Angulo H
Sulco Inferior - Linha H
Mento
Sexo
Eixo Y
Perfil Duro
Lábio Superior Pr-VLS
Angulo H
Inferior
- Linha H
Lábio
Idade
Eixo Y
Perfil Duro
Lábio Superior Base
Lábio Superior Pr-VLS
Angulo H
Lábio Inferior - Linha H

Lábio Inferior - Linha H

Sulco Inferior - Linha H

Mento

Coeficiente
-0,348

P-valor
0,002

0,420

0,000

0,035

'T

0,001

0,383
0,484

0,000

VOIRERNIMMIIIIIME4
0,036
0,244
0,350
0,461
0,482
0,484

0,002
0,000
0,000
0,000

0,244
0,290

0,036
0,012

-0,405
-0,409

0,000
0,000

0,264

.

.
11

11,02t

-0,262

0,024

-0,628

0,000

0,242

0,038

0,437
0,477
0,339
0,331

0,000
0,000
0,003
0,004

0 coeficiente de correlação linear de Pearson terá um valor dentro do intervalo de

r

se r for positivo, existe uma relação direta entre as variáveis, ou seja, a medida que
uma aumenta, a outra também aumenta (valores altos de uma variável correspondem a valores
altos de outra variável);
-> se r for negativo, a relação é inversa, ou seja, A. medida que uma diminui, a outra
aumenta (valores altos de uma variável correspondem a valores baixos de outra variáve)1;
-* se r for nulo, significa que não existe correlação linear.
Para a análise do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, deve-se considerar a
TAB. 24.
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Tabela 24– Avaliação qualitativa do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson.

VI

A correlação é dita

0
0,0 —0,3
0,3 I— 0,6
0,6 ff 0,9

Nula
Fraca
Regular
Forte

0,9 H- 1,0
1

muito forte
plena ou perfeita

Cor

6 DISCUSSÃO

A análise do perfil é de extrema importância para o planejamento ortodemtico, pois,
dependendo das características faciais do paciente, muitas vezes determina-se o plano de
tratamento. Assim, este trabalho teve como objetivo a análise do perfil facial tegumentar
cefalométrico de indivíduos caucasianos, Classe II, la divisão, de Angle, com Angulo ANB
entre 6° e 9° e idade entre 9 e 14 anos incompletos (TAB. 7). Foi escolhida essa maloclusão
em virtude de sua grande freqüência na procura ao consultório, limitando o Angulo ANB para
a análise de indivíduos que pudessem ser tratados sem necessidade de cirurgia ortognática,
assim como limitando a idade para a avaliação de indivíduos em crescimento.
Quando se realiza um trabalho com medição manual, hi possibilidade de erro por
parte do operador. Para verificar o erro de método, foi realizado os testes de Wilcoxon e t
pareado, que ilia foram significativos estatisticamente no nível de significfincia de ct.3,05

(TAB. 5 e 6), demonstrando calibração do operador para realização das medidas.
No estudo das características do perfil mole cefalométrico, primeiramente, realizou-se
estatística descritiva para que fosse possível o estudo de cada variável e sua comparação com

padrões de normalidade.
O Angulo Facial Mole foi de 88,53° em média (TAB. 9), valor que está dentro do
padrão de normalidade descrito por Holdaway (1983) (TAB. 13), sugerindo correto

posicionamento antero-posterior do mento (pog') e, conseqüentemente, da mandíbula.
Entretanto, o intervalo de valores considerado normal é de 84° a 98°, apresentando grande
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variedade dentro dessa normalidade. Com isso, apesar da média encontrada nesse trabalho
estar de acordo com o padrão estabelecido por Holdaway para o ângulo Facial Mole, 88° em
média, esse valor está mais próximo do limite inferior da variabilidade do normal,
demonstrando tendência a uma mandíbula posicionada um pouco mais posterior dentro da
variação considerada normal. Além disso, analisando a frequência do Angulo Eixo Y dentro
da amostra (TAB 12) verifica-se essa tendência uma vez que 66,22% da amostra apresentou
valor maior que 59° para esse ângulo.
A amostra desse estudo obteve, em média, Subnasal-Linha H de 9,37mm e Angulo H
de 25,04° (TAB. 9), diferente de Holdaway (1983) (TAB. 13), que mostrou 5 ± 2 mm com
valor ideal para Subnasal-Linha H e 7° a 14° para Angulo H, demostrando tendência a
protrusão labial superior e maxilar da amostra de Classe II estudada.
Os resultados do presente estudo estão de acordo com Rothstein (1971) que,
descrevendo características associadas à Classe LE 1a divisão de Angle, observou que a
dentição maxilar estava posicionada mesialmente enquanto a mandíbula estava bem
posicionada. Além disso, Rosenblun (1995), investigando a natureza da Classe 11 esquelética,
concluiu que em 56% dos casos havia protrusão maxilar e em 27% retrusão mandibular. Jb.
Hitchcock (1973) relatou a maxila em posicionamento normal e a mandíbula em retrusão nos
casos Classe II 1a divisão de seu estudo com pessoas entre 7 e 28 anos (média de 13 anos),
concordando com McNamara (1981), estudando indivíduos entre 8 e 10 anos, concluiu que
haveria alta percentagem de retroposicionamento mandibular nos pacientes Classe II,
sugerindo como tratamento mais adequado aquele que modificasse a quantidade e a direção
de crescimento mandibular em vez de restringir o crescimento maxilar. Ainda nessa linha de
pensamento estão os estudos de Maia (1993) que, estudando as características da Classe II la
divisão de Angle em indivíduos entre 6 e 19 anos, verificou um posicionamento correto ou
levemente protruido da maxila ,e mandíbula com definida tendência a retrusio e o estudo de
Vale e Martins (1987), estudando indivíduos Classe II la divisão de Angle entre 9 e 15 anos,
encontrou posição maxilar variável e mandibular de normal a retrognitica. Em contrapartida,
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Lima (1999), estud ando pacientes com Classe 11 esquelética entre 6 e 16 anos, demonstrou
que hi tendência de giro para cima e frente da mandíbula com o crescimento, posicionando a
mesma mais para anterior.
A Proeminência Nasal apresentada pela amostra foi de 12,77mm em média (TAB. 9),
valor menor que o demonstrado por Holdaway (1983) (TAB. 13) que foi de 14mm a 21nun.
Essa diferença pode ser em função da grande va riedade no comprimento do nariz apresentada
pela população e diferença entre as duas populações estudadas.
No trabalho estatístico realizado neste estudo, não foi possível estabelecer a mesma
relação entre Angulo H e perfil duro como demonstrado por Holdaway (1983) como padrão
de normalidade (TAB. 2), sugerindo que os pacientes Classe II 1a divisão estudados divergem
dos pacientes analisados por esse autor quando comparadas essas medidas.
Nesse estudo foi encontrado o valor de 2,42mm em média para Lábio Inferior-Linha H
(TAB. 9), valor esse aumentado em relação ao preconizado por Holdaway (1983) (TAB. 13),
demonstrando projeção labial inferior nos casos de Classe II 1a divisão analisados,
provavelmente em decorrência da projeção de incisivos superiores encontrada nesta
maloclusão. Além disso, Sulco Inferior-Linha H de 4,93mm em média (TAB. 9) também
demonstra eversão do lábio inferior.
Espessura do Lábio Superior Base, Espessura do Lábio Superior (Pr-VLS) e Tensão
do Lábio obtiveram, respectivamente, 16,37mm, 12,68rnm e 3,69mm em média (TAB. 9). De
acordo com o apresentado por Holdaway (1983), uma Tensão do Lábio (diferença numérica
entre a Espessura do Lábio Superior Base e a espessura do Lábio Superior Pr-VLS) positiva
maior que lmm indicaria altura facial excessiva, demonstrando essa tendência nos pacientes
da amostra.
A espessura do mento apresentada pela amostra desse trabalho, 12,25nun em média
(TAB. 9), em concordância com os resultados de Holdaway (1983) (TAB. 13) que apresentou
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1 Omm a 12mm como normalidade para tal medida, indica não ser essa a característica
determinante desta maloclusão.
Após a análise descritiva, verificou-se o dimorfismo sexual dos indivíduos. Os
resultados demonstraram que existe diferença signi ficativa entre a média dos indivíduos do
sexo masculino (N=34, Freqüência: 45,95%) e os do feminino (N=40, freqüência: 54,05%)
(TAB. 10), no nível de significfincia (x=0,05, para as variáveis Subnasal - Linha H, Lábio
Superior Base, Lábio Superior Pr-VLS, Angulo H, Proeminência Nasal e Sulco Inferior —
Linha H (TAB. 15 e 16).
Os meninos apresentaram Lábio Superior mais espesso que as meninas e, em
conseqüência, maiores valores, em média, para Subnasal-Linha H, Lábio Superior Base,
Lábio Superior Pr-VLS, Angulo H e Sulco Inferior-Linha H como pode ser verificado nas
FIG. 5, 6, 7, 8 e 10 Esses resultados concordam com os observados por Nanda (1990) que,
estudando mudanças no perfil de pacientes Classe I de Angle e face harmônica, concluiu que
os meninos apresentavam lábios mais espessos e maior quantidade de tecido mole de mento,
enquanto as meninas apresentam lábios mais finos.
Já as meninas apresentaram maior Proeminência Nasal (FIG 9), concordando com
Skinazi; Lindauer; Isaacson (1994) que encontraram média maior para o sexo feminino para
proeminência nasal, porém sem diferença estatisticamente significativa. Já Enlow (1993)
concluiu que o tamanho geral do corpo do homem tende a ser maior que o da mulher e
salientou que uma importante diferença dimórfica sexual seria o tamanho e configuração do
nariz, a qual, no homem, em geral, foi proporcionalmente maior e mais protrusivo. Já Nanda
(1990) relatou que o crescimento do nariz cessou aos 17 anos nas meninas e ainda não havia
se completado aos 18 anos nos meninos. Desse modo, apresentando a amostra desse trabalho
indivíduos em idade de crecimento, não podemos considerar como definitivo esse resultado
da maior proeminência nasal feminina, pois ainda haverá bastante crescimento nessa área para
os indivíduos dois dois sexos, principalmente os do masculino.
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Sexo
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Figura 5 — Box plot por sexo para a variável Subnasal — Linha H.
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Figura 6— Box plot por sexo para a variável Lábio Superior Base
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Figura 7— Box plot por sexo para a variável Lábio Superior Pr-VLS.
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Figura 8 — Box plot por sexo para a variável Angulo H.
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Figura 9— Box plot por sexo para a variável Proeminência Nasal
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Figura 10 — Box plot por sexo para a variável Sulco Inferior — Linha
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Vale e Martins (1987), estudando pacientes Classe II la divisão, constataram que não
houve dimorfismo sexual, a posição da maxila apresentou-se bastante variável, com discreta
tendência ao prognatismo, com os incisivos superiores demonstrando tendência excessiva
protrusio. Grande percentagem dos casos mostrou posição mandibular variando do normal
para retrognitica e incisivos inferiores retroposicionados.
Os resultados do presente trabalho não demonstraram haver diferença na convexidade
do perfil entre os sexos, discordando de Pelton e Elsasser (1955), que concluíram que a
convexidade aumenta com o crescimento, sendo atenuada no sexo feminino pelo maior
aumento da protrusdo mandibular, mas concordando com Subtelny (1961), o qual constatou
que o mento cresce para anterior acompanhando a mandíbula, diminuindo a convexidade com
o crescimento e não havendo diferença entre os sexos.
Os pacientes foram divididos em quatro grupos de acordo com seu Angulo ANB (6°,
7°, 8° e 9°) e avaliadas as diferenças entre eles. Ocorreu diferença significativa entre a média
dos ângulos ANB, no nível de significincia a=0,05, para Ângulo H e Perfil Duro (TAB. 18 e
19).
Realizando a ANO VA para os dados de Ângulo H por ANB, verificou-se que existe
diferença média significativa de Angulo H para pelo menos um ANB, mas analisando a FIG.
11 percebeu-se que os valores do Ângulo H para os grupos de Ângulos ANB de 6°, 7° e 8°
(respectivamente, N=23 e 31,08%; N=26 e 35,14% e N=16 e 21,62%; TAB. 11) são
semelhantes, diferindo apenas do grupo de Angulo ANB de 9° (N=9 e 12,16%; TAB. 18).
Desse modo, para testar as diferenças, foi realizado o Teste de Comparações Múltiplas de
Tukey, com confiança minima de 95%, o qual verificou que o grupo de Angulo ANB de 9°
realmente era o único com diferença estatisticamente significativa em relação aos demais.
Teoricamente, à medida que aumentamos o ANB, ou seja, a discrepância entre maxila e
mandíbula, mantendo os demais fatores constantes, o Angulo H deveria aumentar, pois é
formado pela linha H (Pog e LS) e Linha Facial do tecido mole. Porém, constatou-se que a
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modificação no ANB s6 se refletiu em mudança significativa estatisticamente no Angulo H
quando atingiu 9°, provavelmente devido à grande variabilidade de espessura de tecido mole
do lábio superior que cada indivíduo pode apresentar.
35 —

En

25

—

15 —
6

7

ANB
Figura 11 — Box plot por Angulo ANB para a variável Angulo H

0 perfil dos pacientes estudados apresentou-se convexo, com a medida de Perfil Duro

de 6,62mm em média (TAB. 9), confirmando a tendência dos pacientes com maloclusão de
Classe II apresentarem perfil convexo. A medida do Perfil Duro (mm) apresentou relação
direta com o Angulo ANB, ou seja, quanto maior o Angulo ANB, maior a convexidade do
Perfil Duro (FIG. 12). Isso se explica pelo fato de o Perfil Duro ser a medida linear do ponto
A até N-Pog. Assim, quanto mais à frente estiver o ponto A, maior será a convexidade do
Perfil Duro e, teoricamente, maior deveria ser o Ângulo ANB correspondente.
Os pacientes classe II da amostra realmente divergem do padrão de normalidade de
Holdaway (1983) (TAB. 13) no qual perfil duro esta entre —3 a 4 mm. Isso se deve
discrepância entre as bases ósseas, maxila e mandíbula, que caracteriza essa maloclusão, sem
especificar se a maxila está protruida ou a mandíbula retrognatica. Rickets (1960) relatou que
a distância do ponto A até a linha N-Pog deveria ser de 2mm e que valores aumentados
caracterizariam perfil convexo. Maia (1993), estudando características da Classe II la divisão
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de Angle em pacientes entre 6 e 19 anos, também relatou a ocorrência de perfil tegumentar
deficiente e convexo.

11,5 10,5 9,5 -

o

a
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6

Figura 12 — Box plot

8

9

AN B
por Angulo ANB para a variável Perfil Duro.

Pelton e Elsasser (1955) demonstraram aumento do prognatismo maxilar e mandibular
(sendo o primeiro mais significativo) e da convexidade do perfil com o crescimento,
tendência esta atenuada no sexo feminino pelo maior aumento do prognatismo mandibular.
Em decorrência de tais fatos, sugeriu que a terapia ortodiintica que não permitisse o avanço
maxilar seria benéfica aos pacientes Classe II 1a divisão, evitando um aumento ainda maior
em sua convexidade do perfil e permitindo diminuição da diferença entre suas bases ósseas,
pois restringe a projeção maxilar, mas permite o avanço mandibular.
Nesse estudo, os indivíduos foram divididos em dois grupos de acordo com o Ângulo
Eixo Y apresentado (até 59° e acima de 59°), tentando, desse modo, avaliar a amostra de
acordo com sua tendência de crescimento (horizontal ou vertical). Neste trabalho, a maioria
dos pacientes (66,22%), TAB.12, apresentou tendência de crescimento vertical,

o que

coincide com os resultados encontrados por Maia (1993). A direção da tência de crescimento
influenciou bastante o perfil facial apresentado pelos pacientes, havendo diferença
estatisticamente significativa em quase todas as variáveis (Ângulo H, Lábio Inferior—Linha H,
Sulco Inferior — Linha H, Mento, Angulo Facial Mole, Perfil Duro e Lábio Superior Base)
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(TAB. 21 e 22). Pacientes com Angulo Eixo Y maior que 59° apresentaram valores maiores,
em média, para Angulo H, Lábio Inferior-Linha H, Mento, Perfil Duro e Lábio Superior Base
(FIG. 13, 14, 16, 18 e 19) e valores menores, em média, para Sulco Inferior-Linha H e Angulo
Facial Mole (FIG. 15 e 17). Devido à predominância da tendência vertical de crescimento, os

indivíduos da amostra apresentaram, em sua maioria, plano mandibular mais divergente,
ocasionando um posicionamento mais posterior do mento e gerando valores maiores para
Ângulo H, Lábio Inferior-Linha H e Perfil Duro, e menores para Ângulo Facial Mole. Em
relação ao maior Mento e Lábio Superior Base, não encontramos evidência, devendo esse fato
ser ao acaso ou por diferenças em tecidos muscular e adiposo. Já Dainesi et al (2000)
avaliaram jovens com predominância de crescimento horizontal e demostraram aumento em
espessura significativos nas regiões nasal, subnasal e mental, diminuição dos ângulos
nasolabial e da protrusão. Além disso, a convexidade facial diminuiu, porém, com a inclusão
do nariz na determinação dessa convexidade, verificou-se aumento da mesma, provavelmente
devido a um maior crescimento nasal em jovens braquifaciais. Rothstein (1971) declarou que,
nos casos de Classe II la divisão, a dentição maxilar estava posicionada mesialmente, o
comprimento ântero—posterior craniano era maior, mandíbula bem-posicionada e com
tamanho e formas normais e do crescimento representativo do esqueleto facial mais intenso e
derecionado mais horizontal do que verticalmente.
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Acima de 59°
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Figura 13 — Box plot por Angulo Eixo Y para a variável Angulo H.
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Figura 15 - Box plot por Eixo Y para a variável Lábio Inferior - Linha H.
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Figura 16 -Box plot por Eixo Y para a variável Mento.
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Figura 17 —Box plot por Eixo Y para a variável Angulo Facial Mole.
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Figura 18 — Box plot por Eixo Y para a variável Perfil Duro.

Por meio da Análise de Correlação Linear de Pearson (TAB 23), pode-se perceber que,
com exceção do Ângulo Facial Mole e Ângulo ANB, todas as variáveis são influenciadas por
mais de uma variável sendo poucas as correlações fortes e nenhuma muito forte ou perfeita.
Isso demonstra que a modificação em quase todos os aspectos faciais estudados é multifatorial

e também, provavelmente, influenciado por fatores não observados nesse estudo como idade
óssea, herança genética, inclinações dentárias entre outros, pois as variáveis estudadas não são
capazes de explicar plenamente as variações entre elas.
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Existiu correlação forte com relação direta (à medida que uma medida aumenta a outra
também aumenta) entre Ângulo ANB e Perfil Duro (coeficiente de 0,665), Subnasal-Linha H
e Ângulo H (coeficiente de 0,702), Lábio Superior Base e Lábio Superior Pr-VLS (coeficiente
de 0,671) e Lábio Superior Base e Tensão do Lábio (coeficiene de 0,664) (TAB 23). Houve
correlação forte com relação inversa (a medida que uma aumenta, a outra diminui) entre
Lábio Inferior-Linha H e Sulco Inferior-Linha H (coeficiente de -0,628) (TAB 23). Conforme
afirmado anteriormente, era esperado que o Angulo ANB e Perfil duro tivessem correlação
direta. A medida que o Angulo H aumenta, a linha H afasta-se da face, ditando um aumento
em Subnasal-Linha H. Lábio Superior Base e Lábio Superior Pr-VLS são medidas do lábio
superior que certamente têm relação direta, pois i medida que o lábio superior como um todo
é mais espesso, essas duas medidas devem aumentar. Tensão do Lábio é uma medida derivada
da diferença entre Lábio Superior Base e Lábio Superior Pr-VLS, ou seja, a medida que lábio
superior Base aumenta, a tensão tem grande tendência a aumentar. A relação inversa entre
Lábio Inferior-Linha H e sulco Inferior-Linha H explica que a diminuição da medida do
Lábio Inferior-Linha H pode ser derivada de um aumento de espessura do lábio ou uma maior
eversão do mesmo, o que aumenta a outra medida.

Em virtude dos resultados encontrados, pode-se sugerir algumas condutas clinicas de
tratamento para indivíduos em fase de crescimento, com maloclusão de Classe 11, la divisão,
de Angle e Ângulo ANB entre 6° e 9°. Pela tendência da amostra em apresentar valor maior
que 59° para o Ângulo Eixo Y, hi um indicio de maior predisposição a uma tendência vertical
de crescimento ou a um pouco crescimento horizontal. Assim, quando opta-se pela utilização
do aparelho Extra-Oral, tanto para distalizar os molares quanto para restringir o crescimento
maxilar, deve-se ter o cuidado de utilizar a tração alta ou combinada para não piorar ainda
mais o perfil desses pacientes e para diminuir o movimento de extrusdo do 1° molar. Apesar
disso, Jackobsson (1967) preconizou em seu trabalho a utilização do aparelho extra-oral de
Kloehn e teve bons resultados para a retração de incisivos, concordando com Ramos (2003)
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que avaliou indivíduos Classe IL não-tratados e tratados coin o aparelho extra-oral de Kloehn
e verificou melhora estatisticamente significativa no perfil ósseo desses pacientes tratados.

Em alguns casos de Classe 11, la divisão, de Angle, a extração dentária dos primeiros
pré-miares superiores pode ser a alternativa terapeutica mais adequada. Nesses casos,
devemos atentar para as maiores modificações no perfil corn o tratamento como o relatado por
Bishara et al (1997), que estudaram o tratamento da Classe U com e sem extração e
concluiram que os indivíduos tratados com extrações apresentaram perfil mais reto e maior
retrusão dos incisivos.

7 CONCLUSÃO

Em virtude da amostra estudada e dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
a) De acordo com a análise proposta por Holdaway (1983), os indivíduos Classe II I a
divisão, de Angle estudados apresentaram valores numéricos normais de Ângulo
Facial Mole e Lábio Inferior-Linha H, demostrando posicionamento adequado do
mento, e mandíbula com tendência retrusiva. Além disso, esses pacientes
apresentam Proeminência Nasal e Lábio Superior Pr-VLS diminuídos e SubnasalLinha H, Perfil Duro, Ângulo H e Lábio Inferior-Linha H aumentados.
determinando um lábio superior e/ou maxila projetados.
b) Os meninos apresentaram Lábio Superior mais espesso que as meninas e, em
conseqüência, maiores valores, em média, para Subnasal-Linha H, Lábio Superior
Base, Lábio Superior Pr-VLS, Ângulo H e Sulco Inferior-Linha H. _IA as meninas
apresentaram Proeminência Nasal mais acentuada.
c) Quanto maior o Angulo ANB, maior o Perfil Duro e Angulo H apresentados pelos
indivíduos.
d) A tendência de direção de crescimento influenciou bastante o perfil apresentado
pelos indivíduos, havendo diferença estatisticamente significativa em quase todas
as variáveis. Indivíduos com Ângulo Eixo Y maior que 59 0 apresentaram valores
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maiores, em média, para Angulo H, Lábio Inferior-Linha H, Mento, Per fi l Duro e
Lábio Superior Base e valores menores, em média, para Sulco Inferior-Linha H e
Ângulo Facial Mole;
e) As variáveis estudadas não foram capazes de explicar de forma absoluta as
variações entre elas, mesmo existindo estatisticamente correlação forte com
relação direta (à medida que uma aumenta a outra também aumenta) entre Angulo
ANB e Perfil Duro, Subnasal-Linha H e Ângulo H, Lábio Superior Base e Lábio
Superior Pr-VLS e Lábio Superior Base e Tensão do Lábio; e inversa (d medida
que uma aumenta a outra diminui) entre Lábio Inferior-Linha H e Sulco InferiorLinha H. Desse modo, concluiu-se que a modificação em quase todos os aspectos
faciais estudados foi multifatorial e provavelmente influenciado também por
fatores não observados nesse estudo como idade ósssea, herança genética
inclinações dentárias.

e
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