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RESUMO

O propósito deste trabalho foi a determinação do grau de influência da posição interoposterior da maxila e da mandíbula em indivíduos portadores de classe III esquelética.
Foi avaliada uma amostra composta por 16 telerradiografias em norma lateral de
indivíduos de ambos os gêneros, não tratados, com idades entre 4,5 a 13,2 anos.
Foram utilizadas medidas cefalométricas das análises de Steiner, McNamara e
Jacobson para determinar as relações intermaxilares e as alterações apresentadas na

posição ántero-posterior da maxila e da mandíbula. Quando foi avaliada a posição da
maxila, os valores SNA e N-Perp-A apresentaram, respectivamente, valores médios
iguais a 80,81° e -2,63mm, indicando a existência de retrusão maxilar. Porém somente
a medida N-Perp-A apresentou diferença estatisticamente significativa. Os valores

SNB e Angulo facial apresentaram respectivamente valores médios iguais a 80,66° e
87,75°, sendo estes praticamente idênticos aos valores normais preconizados pelos
autores. Este comportamento indica que não houve influência da posição ánteroposterior mandibular na composição da classe III, uma vez que os dois valores não
apresentaram diferenças significativas do ponto de vista estatístico.

Palavras-chave: maloclusão de classe III; cefalometria; radiologia.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of maxillary and mandibular
position in individuals presenting skeletal Class III malocclusion. A sample composed
by 16 lateral cephalometric radiographs of not treated boys and girls, with ages
between 4,5 the 13,2 years was evaluated. Cephalometric measurements from Steiner,
McNamara and Jacobson were used to determine the anteroposterior relationship and
maxillary and mandibular deviation presented. When maxillary position was
evaluated, SNA and N-Perp-A values presented, respectively, average values of 80.81°
and -2.63 mm, indicating the existence of maxillary retrusion. However, only N-PerpA presented statistically significant change. SNB and Facial angles presented
respectively average values of 80.66° and 87.75°, being these practically identical to
normal values praised by the authors. But these two values did not present statistically
significant differences. This behavior indicates that there was no influence of the
mandibular anteroposterior position in the composition of skeletal Class III
malocclusion.

Key words: class III malocclusion; cephalometic; radiology.
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1 — INTRO DUÇÃ O

Dentro do universo de maloclusões estudadas pela ortodontia, a denominada
maloclusdo de classe III tem recebido especial atenção desde as primeiras publicações que
relataram esta alteração da normalidade. Classificada inicialmente por Angle como uma
maloclusão causada exclusivamente por más-posições dentárias, com

o advento da

cefalometria pôde ser melhor analisada. Atualmente, a maioria dos trabalhos descreve esta
alteração como o resultado da interação de inúmeras características que se apresentam em
variadas combinações e intensidade de expressão (BATTAGEL E ORTON, 1995 ;
CAMPBELL, 1983 ; DELAIRE, 1997; EPKER, STELLA E FISH, 1996 ; JACOBSON,
1974; KAPUST, SINCLAIR E TURLEY, 1998; MAROTO et al, 1997; MERMIGOS, 1990;
NANDA, 1978; NGAN et al, 1996; ORTON, NOAR E SMITH, 1992).
A maloclusão de classe III é caracterizada por uma discrepância esquelética ânteroposterior, acompanhada ou não por alterações verticais, mas geralmente envolvendo também
alterações transversais das bases ósseas. HA freqüentemente expressões desta alteração no
posicionamento dental, na estética facial e em características funcionais como a mastigação e
a fonação (MOYERS, 1990).
Vários trabalhos relatam a incidência da classe III nos EUA e na Europa, sendo que os
percentuais variam de 0,2% a 12,2% da população acometida (NANDA, 1980; ISHII et al,
1987; MERMIGOS, FULL E ANDREASEN, 1990; TURLEY E TURLEY, 1998). Mas
NANDA (1980); MERMIGOS, FULL E ANDREASEN (1990) e TURLEY E TURLEY
(1998) afirmam que a média estaria em torno de 5% para estas populações. HA estudos que
apontam para as populações orientais como as detentoras das taxas mais elevadas, superando

as demais etnias, com percentuais de 4% a 14% da população (ISHII et ai, 1987 e NGAN et
al, 1996). Estudos realizados no Brasil apontam a ocorrência da classe III entre 1,2% a 3% da
população (CHARLIER, 1986; SILVA FILHO, FREITAS E OLIVEIRA, 1990; SILVA
FILHO, FREITAS E OLIVEIRA, 1990b; GALVAO, PEREIRA E BELLO, 1994; MOURA

et al, 1994; SUGUINO E RAMOS, 1999; FREITAS et al, 2002).
A grande variação de expressões desta maloclusdo, e sua associação com alterações do
crescimento e desenvolvimento do complexo crânio-facial, sempre trouxeram muitas dúvidas
e discussões a respeito da escolha do tempo exato e do tipo de tratamento mais adequado a ser
utilizado. Várias modalidades terapêuticas estão descritas na literatura e são utilizadas na
prática clinica (BAIK, 1995 ; BATTAGEL E ORTON, 1995 ; COZZANI, 1981; DELALRE,
1997; EPKER, STELLA E FISH, 1996 ; HAAS, 1973; ISHII et al, 1987; KAPUST,

SINCLAIR E TURLEY, 1998; MAROTO et al, 1997; MERMIGOS, 1990; MOYERS, 1991;
NANDA, 1980; NANDA, 1978; NGAN et al, 1996; NGAN et al, 1998; ORTON, NOAR E

SMITH, 1992; PROFFIT, 1995; SHANKER et al, 1996; SIM, 1990; SIM, 1990b; TURLEY E
TURLEY, 1988; CHONG, IVE E ARTUN, 1996). Mas apesar dos inúmeros estudos
realizados, não hi consenso a respeito das questões levantadas anteriormente.
Vários fatores impulsionaram os estudos a respeito das alternativas de tratamento para

os casos de classe III esquelética. Trabalhos atuais que confirmam a possibilidade de controle
do crescimento desarmônico da maxila e da mandíbula (CAMPBELL, 1983 ; NANDA, 1980;
SHANKER et al, 1996) e a constatação de que a retrusdo maxilar é um fator importante na
composição dos quadros de classe III levou ao estudo de técnicas que pudessem tratá-la de

forma mais direta e conservadora, procurando obter resultados mais satisfatórios (KAPUST,
SINCLAIR E TURLEY, 1998; NGAN et al, 1998; SUGUINO E RAMOS, 1999; SHANKER
et al, 1996; SILVA FILHO, MAGRO E OZAWA, 1997) . Assim, a determinação exata do
grau de influência, tanto da maxila quanto da mandíbula, na composição do quadro clinico
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resultante da classe III determinará qual a modalidade de tratamento mais adequado para cada
caso em particular. A quantificação da influencia da posição ântero-posterior das bases ósseas
maxilares na composição da maloclusdo de classe III esquelética é o objetivo desse trabalho.

2— FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 — Caracterização da Classe ill esquelética

Ortodontia é o ramo da odontologia relacionado com o estudo do crescimento do
complexo craniofacial, com o desenvolvimento da oclusão e com o tratamento das anomalias
dento-faciais. O estudo por parte da especialidade a respeito das inúmeras formas de expressão
das maloclusões resultou em sistemas de classificação das mesmas. E o sistema da
classificação mais utilizado pelos ortodontistas é a classificação de Angle. Esse autor sugeriu
uma divisão onde todos os tipos de maloclusões são divididos em três grupos, denominados
classe I, II e III de Angle (MOYERS, 1990). Embora algumas considerações realizadas por

Angle tenham sido modificadas em função do avanço dos métodos de diagnóstico, seu sistema
continua a ser amplamente utilizado. Atualmente, englobadas na denominação geral

de

"maloclusdo de classe III", encontram-se várias formas de expressão que apresentam
características etiológicas distintas, como as classes III dentárias ou dentoalveolares, as classes

III funcionais ou "pseudo-classes III" e as classes III esqueléticas (MOYERS, 1990). Sem
dúvida, a forma de classe III que apresenta maior importância clinica é a esquelética.

A maloclusão do tipo classe III esquelética é caracterizada por um posicionamento
mesial do arco mandibular em relação ao arco maxilar (MAROTO et al, 1997). Quando
avaliada no sentido ântero-posterior, a classe III ou mesioclusão, pode ser composta por
protrusão mandibular, retrusão maxilar ou graus variados de combinações destes fatores
(BATTAGEL E ORTON, 1995; CAMPBELL, 1983; DELAIRE, 1997; EPKER, STELLA E

FISH, 1996; JACOBSON, 1974; KAPUST, SINCLAIR E TURLEY, 1998; MAROTO et al,
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1997; MERMIGOS, 1990; NANDA, 1978; NGAN et al, 1996; ORTON, NOAR E SMITH,
1992).Do ponto de vista dental, o sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior apresenta
relação mesial à cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior. Os caninos inferiores
acompanham esta tendência de mesialização apresentada pelos molares. Geralmente há
inclinação vestibular dos incisivos superiores e inclinação lingual dos incisivos inferiores
(MAROTO et al, 1997).
Esta discrepância esquelética intero-posterior, característica da maloclusdo de classe 111
esquelética, pode ser acompanhada ou não por alterações verticais, representadas pela abertura
do plano mandibular e pelo aumento da altura facial anterior inferior (BATTAGEL E ORTON,
1995; CAMPBELL, 1983; DELAIRE, 1997; EPICER, STELLA E FISH, 1996; JACOBSON,
1974; KAPUST, SINCLAIR E TURLEY, 1998; MAROTO et al, 1997; MERMIGOS, 1990;
NANDA, 1978; NGAN, 1996; ORTON, NOAR E SMITH, 1992). Geralmente há também
alterações transversais das bases ósseas, como a atresia maxilar no sentido transverso (HAAS,
1973). 0 comprimento da base anterior do crânio pode estar diminuído, fazendo com que a
maxila esteja espacialmente colocada em uma posição mais posterior, mesmo que o tamanho
real da mesma seja normal, levando também ao estabelecimento de maloclusão de classe III
(BATTAGEL E ORTON, 1995; SILVA, CARVALHO E ADEVIARI, 1997).
0 aspecto facial se torna também comprometido, sendo esta desarmonia um dos
principais motivos para o interesse dos pacientes em procurar o tratamento para este tipo de
maloclusdo. Ha freqUentemente expressões desta alteração também em elementos funcionais
como a mastigação e a fonação (MOYERS, 1990).
A maloclusdo de classe III esquelética apresenta etiologia multifatorial. Além das
alterações descritas anteriormente como causas deste tipo de maloclusdo, há o envolvimento da
articulação têmporo-mandibular, dos tecidos moles

e das estruturas dento-alveolares

(BATTAGEL E ORTON, 1995; SILVA et al, 1997). Já MAROTO et al (1997) destacaram o
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importante papel do componente genético, através de herança poligênica não ligada ao sexo no
estabelecimento deste tipo de alteração.

2.2

—

Importiincia do diagnóstico

A diversidade de expressões da classe III tornou necessário o estudo de métodos de
diagnóstico que demonstrassem estas variações e que possibilitassem a escolha de diferentes
modalidades de tratamento, adequados a cada caso. Atualmente, além da análise oclusal, que
considera o posicionamento dos elementos dentais e da cefalometria, que é utilizada como um
dos principais métodos de diagnóstico, a análise facial traz dados importantes para o
estabelecimento de um diagnóstico preciso. A observação do aspecto de concavidade da regido
paranasal, que evidencia a deficiência ântero-posterior do terço médio da face, conferindo ou
acentuando o aspecto de protrusdo mandibular é um fator muito importante para a condução do
diagnóstico.
Entretanto o diagnóstico final da classe III é realizado a partir da realização da análise
cefalométrica. Esta é composta por um conjunto de medidas obtidas a partir de traçados de
estruturas anatômicas evidenciadas em radiografias extra-orais padronizadas, denominadas
telerradiografias em norma lateral. As radiografias cefalométricas laterais devem ser
realizadas no mesmo aparelho radiográfico para permitir a sua padronização e a conseqüente
comparação dos resultados entre os indivíduos participantes de um determinado estudo.
Devem ser utilizadas principalmente medidas que determinem a posição interoposterior da maxila, da mandíbula e que apresentem a relação maxilo-mandibular (MAROTO
et al, 1997). Idealmente devem-se utilizar medidas de mais de um autor, que utilizem
referenciais diferentes para quantificar as posições descritas anteriormente. Assim podemos
transpor eventuais tendências ou influências que as medidas apresentam.
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Uma das medidas mais utilizadas para a determinação da relação maxilo-mandibular é
o angulo ANB de Steiner. Ele apresenta algumas vantagens na sua utilização. Uma delas é a
utilização de referencial na base anterior do crânio (linha SN), que apresenta crescimento

geneticamente determinado o que elimina grande parte das influências externas e o seu
desenvolvimento precoce, que minimiza as alterações nas medições (SILVA, CARVALHO E
ADIMARI, 1997). Embora seja muito difundido, pode apresentar algumas limitações quando o
individuo avaliado apresenta alteração no comprimento da base anterior do crânio ou

crescimento vertical acentuado (SHERMAN, WOODS E NANDA, 1988; VILELLA, 2001).
Como o intuito de eliminar as deficiências do ângulo ANB na determinação da relação
maxilo-mandibular, autores como SHERMAN, WOODS E NANDA (1988) e VILELLA
(2001) sugerem a utilização da análise de Wits, também denominada AO-BO. Através de
projeções ortogonais dos pontos A e B sobre o plano mandibular, determina-se a diferença em

milímetros entre essas projeções. Assim há menor influência da rota* mandibular e do
crescimento da base anterior do crânio sobre esta medida.
A grande variação dessa maloclusdo e a sua associação com alterações do crescimento
e desenvolvimento do complexo crânio-facial sempre trouxeram muitas dúvidas e discussões a
respeito da escolha do tempo exato e do tipo de tratamento mais adequado a ser utilizado.
Mecânica de elásticos, extrações dentárias, aparelhos funcionais e ortopédicos mecânicos intra

e extra-orais, e tratamentos orto- cirúrgicos são algumas das modalidades terapêuticas descritas
na literatura e utilizadas na pratica clinica (BAIK, 1995; BATTAGEL E ORTON, 1995;
COZZANI, 1981; CHONG, IVE E ARTUN, 1996; DELA1RE, 1997; EPKER, STELLA E

FISH, 1996; FERREIRA, 1996; HAAS, 1973; ISHII et al, 1987; KAPUST, SINCLAIR E
TURLEY, 1998; MAROTO et al, 1997; MERMIGOS, 1990; MOYERS, 1991; NANDA,
1980; NANDA, 1978; NGAN et al, 1996; NGAN et al, 1998; ORTON, NOAR E SMITH,
1992; PROFFIT, 1995; SHANKER et al, 1996; SIM, 1990; SIM, 1990b; TURLEY E
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TURLEY, 1988). Mas apesar dos inúmeros estudos realizados, não hi consenso a respeito das
questões levantadas anteriormente.
Vários fatores impulsionaram os estudos a respeito das alternativas de tratamento para
os casos de classe III esquelética. Autores provenientes de regiões onde a incidência deste tipo
de maloclusão é maior, como é o caso dos orientais, e principalmente entre eles os Japoneses,
procuram alternativas que contrariem o fatalismo preconizado na literatura ortodôntica, onde a
impossibilidade de controle do crescimento desarmônico da maxila e da mandíbula contraindicava a intervenção precoce e aconselhava que se aguardasse a maturidade esquelética e que
o tratamento da discrepância esquelética fosse realizado através da cirurgia ortognatica

(CAMPBELL, 1983; NANDA, 1980; SHANKER et al, 1996). A constatação de que a retrusão
maxilar é um fator geralmente presente, mesmo que em graus variados, na composição dos
quadros de classe III levou ao estudo de técnicas que pudessem tratá-la de forma mais direta e
procurando obter resultados mais satisfatórios (KAPUST, SINCLAIR E TURLEY, 1998;
NGAN, 1998; SUGUINO E RAMOS, 1999; SHANKER et al, 1996; SILVA FILHO,
MAGRO E OZAWA, 1997). Assim, pode-se observar na literatura várias técnicas que visam
posicionar anteriormente a maxila que está retroposta, promovendo o efeito denominado
protração maxilar ou tração reversa da maxila. São utilizados vários tipos de aparelhos e
protocolos de tratamento, assim como são variados os resultados obtidos pelas diferentes
técnicas apresentados pelos autores.

2.3 - Incidência da maloclusfio de classe Ill no mundo

Várias pesquisas estudaram a incidência da classe III, sendo que os percentuais variam
em função da faixa etária pesquisada, gênero, etnia e regido (NANDA, 1980; CHARLIER,
1986; ISHII et al, 1987; MERMIGOS, FULL E ANDREASEN, 1990; SILVA FILHO,
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FREITAS E OLIVEIRA, 1990; SILVA FILHO, FREITAS E OLIVEIRA, 1990b; GALVAO,
PEREIRA E BELLO, 1994; MOURA et al, 1994; NGAN et al, 1996; TURLEY E TURLEY,
1998; SUGUINO E RAMOS, 1999; LOPEZ et al, 2001; FREITAS et al, 2002).

JACOBSON (1974) e MERMIGOS (1990) apresentaram tabelas contendo a incidência
de classe III relatados por vários autores. 0 resumo dessas informações pode ser observado no
Quadro 1.

Quadro 1 - Incidência da maloclusdo de classe In conforme apresentado por JACOBSON
(1974) e MERMIGOS (1990).

Autor

Local

Data

Tamanho da Idade (anos)

Incidência (%)

Amostra

e Inglaterra

1947
1950

1000
4170
643
568
306
500 masc.
137
414
322 masc.
2711

Não fornecida
2-15
6
14
2-12
16-32
21
12
12
2-5

4,2
1,35
2,8
0,5
0,2
12,2
4,0
2,7
2,8
1,52

Krogman

EUA
EUA

1951
1951

2758
600

14-18
7-12

Goose et al

Inglaterra

1957

2956

7-15

9,43
2,2 masc.
1,2 fem.
2,91

Angle
Ainsworth
Korkhaus

EUA
EUA
?

1907
1925
1928

Goldstein e Stanton
Huber e Reynolds

?

1936
1946
1946

Seipel

EUA
Suécia

Bjork

Suécia

Humphreys
Leighton
Massler e Frankel
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NANDA (1980) afirmou que aproximadamente 5% da população caucasiana apresenta
maloclusão de classe III esquelética e que a incidência tem se apresentado significativamente
maior nas populações escandinavas e japonesas.

ISHII et al (1987) relataram que há muitos casos de classe Ill esquelética no Japão,
especialmente apresentando retrusdo maxilar. Afirmaram ainda que a freqüência de classe III
no Japão é reconhecida em torno de 4% a 13% da população e que entretanto este tipo de

maloclusão encontra-se presente em somente 1% a 2% da população dos Estados Unidos da
América (EUA) e dos países europeus. Colocam ainda que a freqüência de classe III nos
hospitais odontológicos das Universidade de Hokkaido e de Higashi-Nippon-Gakuen é de 48%
e que a maioria desses casos não são causados por crescimento excessivo da mandíbula e sim
por deficiência de crescimento da maxila.

MERMIGOS, FULL E ANDREASEN (1990), com base em trabalhos previamente
publicados por outros autores colocaram que a incidência de classe III esquelética em
caucasianos encontra-se em torno de 5%.

NGAN et al (1996) relataram que um trabalho onde foram avaliados pacientes tratados
e não tratados em Hong Kong, revelou a prevalência de pacientes classe III não tratados em

14% da população.
TURLEY E TURLEY (1998) destacaram que apresar de que menos de 5% da

população caucasiana apresente maloclusdo de classe III, aproximadamente um terço dos
adultos que procuram tratamento cirúrgico ortognático apresentam esse tipo de maloclusdo,
identificando a importância do diagnóstico e do tratamento precoces.
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2.4- Incidência da maloclusão de classe LU no Brasil e América Latina

CHARLIER (1986) avaliou, na cidade do Rio de Janeiro, 3809 crianças de 6 a 12 anos
e observou que 1,2% da população avaliada apresentava maloclusdo de classe III.
SILVA FILHO, FREITAS E OLIVEIRA (1990) e SILVA FILHO, FREITAS E
OLIVEIRA (1990b) avaliaram 2416 crianças de ambos os gêneros, no estágio da dentadura
mista, entre 7 e 11 anos, na cidade de Baum, no estado de São Paulo. Observaram a presença
de maloclusdo de classe III em 3% das crianças avaliadas.
GAL VÃO, PEREIRA E BELLO (1994) através de ampla revista de literatura
relacionada à prevalência de maloclusões na América Latina, citaram que a equipe de
ortodontistas da Odontoclinica Central da Marinha (1986) observaram no Rio de Janeiro a
presença classe III em 2,925 da população avaliada. Descreveram ainda que GALVA0 E
SILVA (1990) apud GALVÃO, PEREIRA E BELLO (1994) observaram em uma amostra da
população da cidade de Araçatuba, estado de Sao Paulo, a presença de 2,5% de maloclusties de
classe III, em crianças de 11 a 15 anos. No trabalho de SATURNO (1980) apud GALVÃO,
PEREIRA E BELLO (1994), realizado na Venezuela, houve uma prevalência de 3,8% de
classe III nos escolares avaliados. E no trabalho realizado por ESPERANÇA E ROMERO
(1986) apud GALVAO, PEREIRA E BELLO (1994), estes observaram 5,7% de prevalência
de classe III em uma cidade do México.
MOURA et al (1994) examinaram 144 crianças brasileiras (65 do gênero masculino e
79 do gênero feminino), na fase de dentadura mista (6 a 9 anos). Observaram que 2,4% dos
indivíduos avaliados apresentaram relação de molares de classe III.
SUGUINO E RAMOS (1999) avaliaram 24 telerradiografias de jovens xantodermas (6
a 10 anos) descendentes de japoneses da regido da cidade de Maringá, no Estado do Parana.
Quando comparados com um grupo que apresentava classe I esquelética, os jovens que
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apresentavam classe Ill mostraram

diferenças significativas para as medidas Co-A

(comprimento efetivo da maxila) de McNamara e para o ângulo ANB de Steiner. Os autores
comentaram ainda que o componente mais freqüente em jovens descendentes de japoneses da

região avaliada, que apresentam classe 111, na fase de dentição decidua, é a retrusão maxilar.
LOPEZ et al (2001) avaliaram 567 crianças de ambos os gêneros que apresentavam
dentadura decidua (3 a 5 anos), na cidade de Porto Alegre. Ao observar a relação ânteroposterior dos arcos, 17,28% da população estudada apresentou relação de molares de classe III.
FREITAS et al (2002) avaliaram, entre a população que procura atendimento

ortodiintico na Faculdade de Odontologia de Bauru (USP), 520 modelos de pacientes no final
da dentadura mista e inicio da dentadura permanente. Observaram que 2% dos modelos
avaliados apresentavam maloclusdo de classe III.

3— PROPOSIÇÃO

Determinar o grau de influência da posição ântero-posterior das bases ósseas
maxilares na composição da maloclusdo de Classe III esquelética, determinando:

3.1- o posicionamento da maxila no sentido ântero-posterior;
3.2- o posicionamento da mandíbula no sentido ântero-posterior.

4- MATERIAL E MÉTODO

4.1 - Material

4.1.1 — Características gerais da amostra

Foi utilizada uma amostra composta por 16 indivíduos, sendo 5 participantes do
gênero feminino e 11 do gênero masculino, com idades variando de 4,5 a 13,2 anos. A
amostra foi delimitada a partir de uma população de trezentas pessoas que procuraram a
Disciplina de Ortodontia do Departamento de Estomatologia da UFSC. Os candidatos
participantes da referida amostra apresentaram-se espontaneamente nas dependências do
Departamento de Estomatologia da UFSC na cidade de Florianópolis, onde foram
avaliados pela ordem de chegada.
Durante a seleção, os candidatos apresentaram algumas características clinicas
especificas para serem incluídos na amostra. Estes deveriam apresentar overjet negativo ou
com relação intero-posterior de topo dos incisivos, evidência de deficiência interoposterior do terço médio da face (região paranasal) e aspecto de protrusdo mandibular. Não
houve restrições quanto a gênero ou etnia e foram excluídos indivíduos que apresentassem
síndromes ou defeitos faciais congênitos.

4.1.2 — Características cefalométricas da amostra

Houve a necessidade de que através de avaliação cefalométrica, os indivíduos
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envolvidos na pesquisa fossem considerados portadores de maloclusâo de Classe III
esquelética. Para tanto estes deviam apresentar a medida linear AO-B0 (WITS), da analise
de Jacobson, menor que zero.

4.2 - Método

4.2.1 — Medidas eefalométricas

Foram avaliadas telerradiografias cefalométricas em norma lateral pertencentes ao
arquivo da Disciplina de Ortodontia do Departamento de Estomatologia da UFSC.
As telerradiografias cefalométricas em norma lateral utilizadas foram realizadas no
mesmo aparelho radiografico para permitir a sua padronização e a conseqüente
comparação dos resultados entre os indivíduos participantes do estudo.
Foram traçadas as estruturas anatômicas segundo VILELLA (2001), assim como
determinados os pontos do cefalograma relevantes as medidas utilizadas no presente
trabalho. Os traçados foram realizados pelo mesmo operador, nas dependências da
Disciplina de Ortodontia da UFSC, em negatoscópio apropriado, com lapiseira e grafite
0,5mm sobre papel Ultraphan (GAC Intl., EUA).
Foram traçadas as seguintes estruturas anatômicas: clivo occipital, porções inferior
e posterior da base do crânio, sela türcica, teto da órbita e o corpo do osso esfenóide; pório
anatômico externo; contorno da órbita; processo Key-Ridge; fissura ptérigo-maxilar;
bordas posterior e inferior do ramo mandibular e contornos externos e internos da sinfise
mandibular; contorno externo da maxila; molares superior e inferior e incisivos superior e
inferior; borda anterior do frontal; contorno externo do osso nasal; sutura fronto-nasal;
perfil mole.
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Foram determinados os seguintes pontos cefalométricos sobre as estruturas
anatômicas descritas anteriormente, conforme relatados por VILELLA (2001):
• Ponto A- Ponto mais profundo do contorno do processo alveolar da pré-maxila.
• Ponto B- Ponto mais profundo do contorno do processo alveolar da mandíbula.
• Ponto Gn- Ponto situado na metade da distância entre o ponto pogemio e o ponto mento.
• Ponto Go- Ponto médio entre os pontos mais posterior e mais inferior do ângulo
mandibular.
• Ponto Me- Ponto mais inferior do contorno da sinfise mandibular.
• Ponto Or- Ponto mais inferior do contorno da órbita.
• Ponto Po- Ponto mais superior do contorno do pório acústico externo.
• Ponto Pog- Ponto mais anterior do contorno da sinfise mandibular.
• Ponto S- Ponto que representa o centro geométrico da sela túrcica.

4.2.2

—

Obtenção dos resultados

A partir dos pontos descritos anteriormente, foram obtidos linhas, ângulos e

medidas lineares. Foram utilizados valores das analises de Steiner, McNamara, Downs e
Jacobson para determinar as alterações apresentadas na posição Antero-posterior da maxila
• da mandíbula, através da comparação com os respectivos valores normais sugeridos por
estes autores. Foram utilizadas as medidas descritas na seqüência abaixo, e a representação
dos cefalogramas contendo estas medidas pode ser observada nas Figura 1, página 18.
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4.2.2.1- Medidas ântero-posteriores da maxila, mandíbula e da relação maxilomandibular:
• SNA (1)- Angulo determinado pela interseção das linhas SN e NA.
• N-Perp-A (2)- Medida linear tomada entre o ponto A e a linha ortogonal ao plano

horizontal de Frankfurt que passa pelo ponto N (denominada N-Perp).
• SNB (3)- Angulo determinado pela interseção das linhas SN e NB.
• Angulo Facial (4)- Ângulo determinado pela interseção dos planos horizontal de
Frankfurt e facial (N-Pog).
• ANB (5)- Angulo determinado pela interseção das linhas NA e NB.
• AO-BO (Wits) (6) -Medida linear formada entre as projeções ortogonais dos pontos A
(ponto AO) e ponto B (OB) sobre o plano oclusal.

As medidas angulares e lineares foram medidas com instrumento apropriado
denominado Tracing Template (3M Unitek, CA, USA, referência 701-401). Os dados
obtidos a partir dessas medições foram dispostos em tabelas, para permitir a realização das
análises estatísticas adequadas.

4.2.3- Aprovação e termo de consentimento

O protocolo referente a esta pesquisa foi submetido à avaliação e aprovação pelo
Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Depois de aprovado
pelo referido Comitê, foram iniciadas as fases experimental e clinica da mesma.
Como se trata de uma amostra previamente levantada e arquivada na Disciplina de
Ortodontia da UFSC, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A,
página 70), foi enviado através de carta-resposta para que fosse assinado por todos os
responsáveis legais pelos participantes da amostra e devolvido aos pesquisadores.

C

Figura 1- Cefalogramas com as medidas angulares e lineares utilizadas. A) Medidas
intero-posteriores da maxila, SNA (1) e N-Perp-A (2). B) Medidas interoposteriores da mandíbula, SNB (3) e Ângulo Facial (4). C) Medidas da relação
intero-posterior maxilo-mandibular, ANB (5) e AOBO (6).
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4.2.4- Tratamento estatístico

Previamente A avaliação dos valores obtidos a partir das telerradiografias avaliadas,
foi realizado o erro do método, para determinar o grau de concordância entre as medições
realizadas pelo operador (concordância intra-examinador). Para tal foi utilizado o teste do
coeficiente qui-quadrado de Friedmann.
Após a realização do teste referente ao erro do método e a obtenção de valores que
atestaram a reprodutibilidade das mensurações, os resultados obtidos através das medições
realizadas no presente trabalho foram ordenados em tabelas para possibilitar o cálculo das
variáveis como média aritmética e desvio padrão, que foram utilizados na análise
estatística dos dados obtidos. Para avaliar a representatividade dos resultados em relação A
amostra utilizada e para a determinação das alterações significativas ou não em cada
medida avaliada foram determinados os testes estatísticos mais adequados com relação as
características das amostras.
A análise das informações coletadas se fez pela comparação dos resultados obtidos
com os dados de referência fornecidos pelos autores e o número reduzido de participantes
da amostra tomou necessária a utilização dos testes não-paramétricos.
Para a análise da existência de diferença estatística significativa foram aplicados o
Sign-Test e a análise do coeficiente de Friedmann. Para todos os teste realizados, foram
adotados os níveis de 5% de probabilidade (p<0,05), para que os grupos comparados
fossem considerados estatisticamente significativos.

5— RESULTADOS

5.1 — Análise do erro do método

Previamente A. obtenção dos valores a partir dos traçados cefalométricos avaliados, foi
realizado o erro do método, para determinar o grau de concordância entre as medições
realizadas pelo operador (concordância intra-examinador). Este teste certifica a capacidade do
examinador em realizar medições sem variações que poderiam alterar os resultados obtidos a
partir das medições realizadas, em dois tempos diferentes. Para tal, 10 telerradiografias
utilizadas foram traçadas e quantificadas em dois tempos diferentes (TI e T2), com um
intervalo de 10 dias entre os mesmos, utilizando o mesmo conjunto de medidas avaliadas
durante a fase experimental. Para avaliar os dados obtidos em Tl e T2 foi utilizado o teste do
coeficiente qui-quadrado de Friedmann. A Tabela 1 expõe as médias obtidas para avaliação
das medidas nos dois momentos analisados.

Tabela 1- Médias das medidas nas fases Ti e T2.

Medida

Medida T1

Medida T2

SNA (°)
N-Perp-A (mm)
SNB (°)
Angulo Facial (°)
ANB (°)
AO-BO (mm)

81,05
-2,6
81,25
88,3
-0,2
-5,1

81,3
-2,65
81,45
88,1
-0,15
-5,2
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A análise da ocorrência de diferença estatística significativa pelo coeficiente quiquadrado de Friedmann, identificou a inexistência de alteração nas medidas observadas,
conforme observado na Tabela 2.

Tabela 2- Análise da diferença estatística entre as medidas nas fases Ti e T2.

Medida

Qui-quadrado
de Friedmann

SNA (°)
N-Perp-A (mm)
SNB (°)
Angulo Facial (°)
ANB (°)
AO-BO (mm)

3,570
0,143
0,500
0,667
0,000
0,667

5.2 — Análise dos resultados experimentais

Inicialmente, para a avaliação da "parcela" de envolvimento da maxila (retroposta) ou
mandíbula (anteriorizada) para compor a maloclusdo de classe III, fez-se a observação do
conjunto de medidas relatadas anteriormente em 16 pacientes, sendo 68,8% do gênero
masculino e 31,2% do gênero feminino. Essa distribuição pode ser observada no Gráfico 1,
página 22.
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Gráfico 1- Distribuição dos pacientes por gênero.

Feminino
31,2%

Masculino
68,8%

As médias das medidas obtidas podem ser observadas de acordo com a tabela abaixo,
em função do gênero do paciente. As medidas angulares dos pacientes do gênero feminino
apresentaram maior magnitude quando comparadas as medidas observadas no gênero
masculino, muito embora a medida ANB do gênero masculino tenham mostrado menor
variabilidade do que a do gênero feminino, como pode ser demonstrado na Tabela 3.

Tabela 3- Medidas obtidas classificadas por gênero.

Medida

Feminino

Masculino

SNA (°)
N Perp A (mm)
SNB (°)
Angulo Facial (°)
ANB (°)
AO BO (mm)

83,40
-2,10
84,30
89,40
-0,90
-5,50

79,64
-2,86
79,00
87,00
0,64
-4,32

-

-

-
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Os resultados obtidos podem ser melhor visualizados abaixo, nos Gráficos 2 e 3.

Gráfico 2. Medidas SNA, SNB e Ângulo facial, comparadas por género.
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Gráfico 3. Medidas ANB, N-Perp-A (mm) e AO-BO (mm), comparadas por género.
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A análise dos dados se fez pela comparação dos resultados obtidos com os dados de
referência, fornecidos pelos autores. Em virtude do tamanho reduzido da amostra, foram
utilizados testes não-paramétricos. A comparação das médias obtidas com os valores normais
pode ser observada na Tabela 4.

Tabela 4- Comparação das medidas observadas com medidas de referências.

Valores médios

Medida
SNA (°)
N-Perp-A (mm)
SNB (°)
Angulo Facial (")
ANB (°)
AO-BO (mm)

observados
80,81
-2,63
80,66
87,75
0,16
-4,69

Valores normais
Masculino Feminino
82
82
0,5
0,5
80
80
87,8
87,8
2
2
1
-1,5

Comentários
Valor médio de 0 a 1
*variando de 82,0 a 95,0
** variando de 0 a 4,5
*** Masc= 1 (-2 a 4)1 Fem= 0 (-4,5 a 1,5)

Para a análise da existência de diferença estatística significativa foram aplicados o
Sign-Test e a análise do coeficiente de Friedmann, ao nível de 5% de significância. Desta
maneira a comparação dos resultados indicou a existência de diferença significativa nas
medidas N-Perp-A, ANB e AO-BO, pois os valores encontrados rejeitam a hipótese nula de
indiferença das médias quando comparada com os valores padronizados. Os demais valores
não apresentaram diferenças estatisticamente significativas para as variáveis analisadas. Os
resultados obtidos encontram-se dispostos na Tabela 5, página 25.
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Tabela 5- Análise da diferença estatística significativa pelo Sign Test e pelo Qui-quadrado de
Friedman, entre os valores obtidos e os valores teóricos, ao nível de significância de
5%.

Medida

Sign Test

Qui-quadrado de
Friedmann

SNA (°)

0,579

0,692

N-Perp-A (mm)

0,002*

11,27*

SNB (°)

0,802

0,25

Angulo Facial (°)

0,803

0,25

ANB (°)

0,038*

5,40*

AO-BO (mm)

0,0002*

16,00*

* apresentam diferença estatística significativa.

6- DISCUSSÃO

A comparação dos resultados do presente trabalho analisados estatisticamente indicou
a existência de diferenças significativas nas medidas AO-BO, ANB e N-Perp-A quando
comparadas corn os valores padronizados. As demais mediadas avaliadas, embora tenham
apresentado variações, estas não foram consideradas estatisticamente significativas.
A presença de variações significativas para a medida AO-BO já era esperada, uma vez
que a amostra utilizada para a realização desse estudo apresentava com requisito de inclusão a
observação da medida linear AO-B0 da análise de Jacobson (WITS) menor que zero.
A indicação de que o ângulo ANB também apresentou variações estatisticamente
significativas complementa os achados para a medida AO-BO, uma vez que, embora a
primeira medida seja angular e a última linear, ambas expressam a mesma característica

(relação maxilo-mandibular). Porém, a medida ANB pode apresentar algumas limitações
conforme relatado por SHERMAN, WOODS E NANDA (1988) e V1LELLA (2001).
Idealmente, para descartar a influência de pacientes que apresentem alterações verticais
expressadas sobre o plano mandibular, seria necessária a utilização de uma amostra de maior

número que possibilitasse sua divisão em função dos fatores: presença de crescimento
horizontal, equilibrado ou vertical. Mesmo assim, devido a sua ampla

utilização
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internacionalmente, o ângulo ANB de Steiner continua sendo um auxiliar importante na
terminação da relação maxilo-mandibular visando ao diagnóstico ortodemtico.
Para a determinação da presença e a quantificação da alteração esquelética da maxila
no sentido ântero-posterior foram analisados os valores médios obtidos para SNA e N-Perp-A.
Os valores SNA e N-Perp-A apresentaram, respectivamente, valores médios iguais a 80,81 0 e
-2,63mm, indicando a tendência para uma posição retruida da maxila. Porém somente a
medida N-Perp-A apresentou diferença estatisticamente significativa.

A observação de diferenças estatisticamente significativas para a medida N-Perp-A no
presente confirmou a tendência descrita por KAPUST, SINCLAIR E TURLEY (1998),
NGAN (1998), SUGUINO E RAMOS (1999), SHANKER et al (1996) e SILVA FILHO,
MAGRO E OZAWA (1997) quando afirmaram que a retrusdo maxilar é um fator geralmente
presente, mesmo que em graus variados, na composição dos quadros de classe III esquelética.
Tanto o Angulo SNA quanto a medida N-Perp-A utilizam o ponto A como uma de suas
referências, mais especificamente para a representação da posição ântero-posterior da maxila.
SHANKER et al (1996) afirmaram que a maneira mais comum de avaliar as mudanças de
posição da maxila envolve a estimativa cefalométrica do ponto A e que qualquer mudança
ocorrida nesse ponto é assumida como uma representação das mudanças esqueléticas da
maxila Porém os mesmos autores comentaram que o ponto A pode sofrer modificações em

virtude da movimentação dos incisivos superiores e sugerem a utilização de técnicas de
superposição cefalométrica para diferenciar a remodelação desse ponto associada as raizes
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dos incisivos e a mudanças esqueléticas. h. FERREIRA (1996) lembrou que nos casos de
classe III, devido à pequena base cranial anterior, poderá haver retrusdo do ponto N, o que
prejudicaria a construção da linha N-Perp, gerando uma interpretação equivocada do

posicionamento da maxila.
Para a avaliação da presença de alteração esquelética da mandíbula no sentido Antero-

posterior foram utilizados os ângulos SNB e Facial. No presente estudo as medidas de SNB e
do Angulo facial apresentaram, respectivamente, valores médios iguais a 80,66° e 87,75°
sendo estes praticamente idênticos aos valores normais preconizados pelos autores. Este
comportamento indica que não houve influência da posição ântero-posterior mandibular na

composição da classe III, uma vez que os dois valores não apresentaram diferenças
significativas do ponto de vista estatístico.
Quando comparados corn os resultados obtidos no presente estudo, BAIK (1995)

observou valores de SNB ligeiramente menores, em torno de 78,92°, o que demonstra ao

contrario do esperado, tendência a retrusdo mandibular na composição da classe III para o
grupo avaliado. Já SUGUINO E RAMOS (1999) concluíram que o mais freqüente
componente estrutural da classe III no xantoderma brasileiro, em fase de dentadura mista é a
retrusdo maxilar. Mas SHANKER et al (1996) afirmou que a protrusão mandibular pode
participar da composição da classe III, KAPUST, SINCLAIR E TURLEY (1998) relataram

estudos onde na composição final da classe III, a mandíbula se apresentava normal ou
moderadamente prognata e SILVA FILHO, MAGRO E OZAWA (1997) observaram em seu
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trabalho que o prognatismo mandibular participa, associado A. retrusão da maxila, do contexto
estrutural da classe III.

6.1 — Considerações finais

As alterações apresentadas tanto pela medida N-Perp-A quanto pelo angulo SNA nos
casos onde há encurtamento da base do crânio anterior, que está comumente associada aos
quadros de classe III esquelética, poderiam ser contornadas a partir da adoção de algumas

medidas relatadas a seguir.
Uma das limitações apresentadas pelo estudo foi o número reduzido de integrantes da
amostra, fato que prejudica a análise estatística dos valores médios observados. A partir da
utilização de grupos experimentais muito reduzidos, podemos observar uma tendência A
existência de valores significativos devidos a pequenas variações em relação as médias
apresentadas. A utilização de amostras maiores certamente diminuiria esses efeitos. Uma
alternativa é a utilização da meta -análise, onde amostras menores e heterogêneas entre si são
trabalhadas para possibilitar a avaliação de um número maior de componentes final.
Outra variação observada foi a existência de um percentual muito maior de

participantes do gênero masculino na composição da amostra. Esse fato prejudicou a intenção
inicial de observar e avaliar as tendências existentes entre os gêneros para os valores
analisados, confirmando-as do ponto de vista estatístico.
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A ampla variação de idade apresentada pelos participantes do estudo confirma a
dificuldade na seleção de urna amostra homogênea. Dos 300 indivíduos que foram avaliados,
somente 16 foram considerados aptos a se enquadrar nos quesitos exigidos. Assim foram

incluídos indivíduos que apresentavam estágios diferentes de desenvolvimento e de dentição,
fator este que foge da condição ideal. A utilização de amostras que apresentem faixas etárias
mais homogêneas pode resolver tal questão na realização de futuras pesquisas.
No presente trabalho os valores médios observados foram comparados com os valores
medios ou ideais propostos pelos autores escolhidos. Idealmente poderia ter sido utilizado

como parâmetro de comparação uma outra amostra formada por participantes que
apresentassem oclusão normal, preferencialmente compostas por um número equivalente de
participantes quando comparados ao grupo avaliado. Porém não há tal amostra, composta por
indivíduos da mesma região do grupo experimental disponível para sua utilização. Uma vez
que a obtenção de tal amostra é lenta e muito dispendiosa, esta possibilidade não foi

considerada como viável para o presente trabalho. Alternativas como a utilização de amostras
de oclusão normal de outras regiões do Brasil ou até de outros países pareceram não ser
satisfatórias, uma vez que cada população apresenta características próprias que certamente
influenciariam na obtenção dos resultados finais.
Caso exista no futuro uma amostra de oclusão normal dentro dos parâmetros

discutidos anteriormente para a comparação com um trabalho similar ao presente, a utilização
de um sistema de coordenadas para a comparação das medidas observadas entre os grupos
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experimental (classe III) e controle (oclusão normal) contribuiriam para uma melhor clareza
dos dados obtidos.

7— CONCLUSÃO

Ao avaliar o grau de influência da posição ãntero-posterior das bases ósseas maxilares
na composição da maloclusão de Classe III esquelética, constatou-se que:
7.1- os valores SNA e N-Perp-A apresentaram, respectivamente, valores médios iguais
a 80,81° e -2,63mm, indicando a existência de retrusão maxilar. Porém somente a
medida N-Perp-A apresentou diferença estatisticamente significativa.
7.2- os valores SNB e Ângulo facial apresentaram, respectivamente, valores médios
iguais a 80,66° e 87,75° sendo estes praticamente idênticos aos valores normais
preconizados pelos autores. Este comportamento indica que não houve influência da
posição Antero-posterior mandibular na composição da classe III, uma vez que os dois
valores não apresentaram diferenças significativas do ponto de vista estatístico.
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APÊNDICE A — Modelo do Termo de Consentimento.

Florianópolis, 07 de maio de 2005.

Caro Responsável pelo menor

Por meio desta carta viemos comunicar nossa intenção de utilizar uma das radiografias do
menor que se encontra no arquivo da Disciplina de Ortodontia
da Universidade Federal de Santa Catarina para a realização de uma pesquisa. 0 pesquisador
através da observação desta radiogra fi a (do tipo cefalométrica lateral) pretende proceder um
levantamento epidemiológico a respeito das posições da maxila (maxilar superior) e da

mandíbula (maxilar inferior) em pessoas que apresentam o problema de oclusão chamado
Classe Ill esquelética (normalmente identificado como "um crescimento acentudado do queixo").
Este levantamento permitirá que no futuro sejam realizados planejamentos de ações eficazes
para o tratamento preventivo desse tipo de problema.
A autorização do uso desta documentação não implicará em nenhum incômodo, custo ou risco,
uma vez que esta radiografia já foi realizada.
Pedimos que caso o Sr/Sra. autorize a utilização deste material nessa pesquisa, por favor
preencha e assine os demais termos em anexo nessa carta e os encaminhe na carta-resposta
que está dentro do envelope.
Agradecemos sua compreensão.

Atenciosamente,

Márcio Alexandre Cardoso
Aluno do Curso de Especializayao em Radiologia e Imaginologia Odontológica da Universidade Federal de Santa Catarina.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

, abaixo qualificado, DECLARO
, RG
Eu,
para fins de participação em pesquisa, na condição de (sujeito objeto da pesquisa/representante legal
do sujeito objeto da pesquisa), que fui devidamente esclarecido do Projeto de Pesquisa intitulado:
DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INFLUENCIA DA posigÃo ANTERO-POSTERIOR DA MAXILA E
DA MANDiBULA EM INDIViDUOS QUE APRESENTAM CLASSE III ESQUELÉTICA desenvolvido
pelo Cirurgião-Dentista Márcio Alexandre Cardoso, aluno do Curso de Especialização em Radiologia
e lmaginologia Odontológica da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto aos seguintes
aspectos:

a) justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa;
b)

desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados;

c)

métodos alternativos existentes;

d)

forma de acompanhamento e assistência com seus devidos responsáveis;

e)

garantia de esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa, sobre a
metodologia, com informação prévia sobre a possibilidade de inclusão em grupo
controle e placebo;
liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer

f)

fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado;
g)

garantia de sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa,
assegurando-lhe absoluta privacidade;

h)
i)

formas de indenização diante dos eventuais danos decorrentes da pesquisa;
formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na

pesquisa.
DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e
ter entendido o que nos foi explicado, consinto voluntariamente que meu dependente legal
participe desta pesquisa.

Florianópolis, 07 de maio de 2005.
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QUALIFICAÇÃO DO DECLARANTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Objeto da Pesquisa (Nome) .
Data de nascimento .

RG -

/

Sexo: M ( )
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Apto .
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Endereço:
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Cep .

Cidade .

Bairro .

F()

Assinatura do Declarante
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Natureza da Representação:
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Data de nascimento .
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Bairro .
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Apto .

n°

Endereço .

Sexo: M ( )

Cep .

Tel •

Assinatura do Declarante

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas nas
alíneas acima elencadas e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento
livre e esclarecido do declarante acima qualificado para a realização desta pesquisa.
Florianópolis,

de

de 200 .

Asinatura do Pesquisador

