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RESUMO 
 
 

ALTERAÇÕES CEFALOMÉTRICAS EM PACIENTES CLASSE II (ANGLE) 
DECORRENTES DO USO DE APARELHO EXTRAORAL 

 

 

Rosa AJ. Alterações cefalométricas em pacientes Classe II (Angle) decorrentes do 

uso de aparelho extraoral [Tese de Doutorado]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações esqueléticas e dentárias decorrentes 

do uso do aparelho extraoral (AEO) no tratamento de pacientes com maloclusão de 

Classe II de Angle. Foram realizados dois estudos com diferentes métodos: 1) Estudo 

prospectivo para comparação das diferenças entre o início e imediatamente após o 

término da terapia com AEO. Os indivíduos do grupo experimental (n=22) utilizaram 

exclusivamente a ancoragem cervical durante a fase de crescimento e foram 

comparados com outro grupo de indivíduos (n=23) não tratados. O tipo de maloclusão, 

tempo de observação e idade cronológica foram compatíveis. As variáveis 

cefalométricas avaliadas foram: ANB, GoGn.SN, AO-BO, S’-ENA, S’-A, S’-B, S’-Pog, 

S’-U6 (primeiro molar superior) e S’-CR. Os testes Shapiro-Wilk e Levene foram 

utilizados para avaliar as condições de normalidade e homogeneidade das amostras, 

e os resultados analisados através do teste de Mann-Whitney. 2) Estudo retrospectivo 

das alterações esqueléticas em pacientes tratados na Clínica de Pós-Graduação em 

Ortodontia da Universidade Federal Fluminense (UFF) com AEO associado ao 

aparelho fixo, no período compreendido entre 1996 a 2018. As informações coletadas 

das fichas de tratamento deram origem a dois grupos, de acordo com o tipo de 

ancoragem utilizada: cervical (n=33) ou parietal (n=28). As variáveis cefalométricas 

avaliadas foram: SNA, SNB, ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI (porcentagem da altura 

facial inferior em relação à altura facial total). O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado aos 

valores iniciais e finais das variáveis em cada grupo, e os resultados avaliados através 

dos testes t pareado e Wilcoxon. No primeiro estudo, o grupo que utilizou 

exclusivamente AEO cervical, ao ser comparado ao grupo controle, apresentou 

diferenças significantes para as variáveis ANB, S’-U6, AO-BO, S’-ENA, S’-A, S’-B e 



 

 

 

S’-Pog, entre os momentos inicial e final. O ângulo GoGn.SN não teve alteração 

significante. O segundo estudo constatou diminuição significante para a variável ANB 

ao utilizar AEO cervical ou parietal; sem modificação significante no ângulo GoGn.SN. 

A variável SNB apresentou aumento significante quando se utilizou ancoragem 

cervical ou parietal.  A diminuição da medida AO-BO foi significante apenas com o uso 

do AEO cervical. As modificações das variáveis SNA e AFI não foram significantes 

nos dois grupos. Mediante os resultados expostos, pode-se concluir que o uso do 

AEO, com ancoragem cervical ou parietal, promoveu a redução da discrepância 

maxilomandibular, contribuindo para a correção da maloclusão de Classe II. Essa 

alteração foi resultante da contenção do deslocamento anterior da maxila e/ou do 

deslocamento para frente da mandíbula. No entanto, ambas as ancoragens não 

alteraram a inclinação do plano mandibular ou a altura facial do terço inferior da face. 

O AEO cervical promoveu ainda o movimento distal dos primeiros molares superiores. 

 

Palavras-chave: Aparelhos de Tração Extrabucal, Má Oclusão de Angle Classe II, 

Técnicas de Movimentação Dentária, Ortodontia. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

CEPHALOMETRIC CHANGES IN CLASS II (ANGLE) PATIENTS DUE TO THE 
USE OF HEADGEAR APPLIANCES 

 

 

Rosa AJ. Cephalometric changes in Class II (Angle) patients due to the use of extraoral 

appliances [Doctoral Thesis]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2019. 

 

 
The objective of this study was to evaluate the skeletal and dental alterations resulting 

from the use of headgear (HG) in the treatment of patients with Angle Class II 

malocclusion. Two studies with different methods were performed: 1) A prospective 

study to compare the differences between the initial and immediately after the end of 

the HG therapy. Individuals in the experimental group (n = 22) exclusively used cervical 

anchorage during the growth phase and were compared to another group of untreated 

individuals (n = 23). The type of malocclusion, time of observation and chronological 

age were compatible. The cephalometric variables evaluated were ANB, GoGn.SN, 

AO-BO, S'-ANS, S'-A, S'-B, S'-Pog, S'-U6 (upper first molar) and S’-CR. The Shapiro-

Wilk and Levene tests were used to evaluate the conditions of normality and 

homogeneity of the samples and the results were analyzed through the Mann-Whitney 

test. 2) Retrospective study of skeletal alterations in patients treated at the Post-

Graduation Clinic of Orthodontics at the Universidade Federal Fluminense with HG 

associated to fixed appliance from 1996 to 2018. The information collected from the 

treatment records gave rise to two groups, according to the type of anchorage used: 

cervical (n = 33) or parietal (n = 28). The cephalometric variables evaluated were SNA, 

SNB, ANB, AO-BO, GoGn.SN and LFH (lower facial height in relation to total facial 

height percentage). The Shapiro-Wilk test was applied to the initial and final values of 

the variables in each group, and the results were evaluated through the paired t-tests 

and Wilcoxon. In the first study, the group that exclusively used cervical HG, when 

compared to the control group, presented significant differences for the variables ANB, 

S'-U6, AO-BO, S'-ANS, S'-A, S'-B and S'-Pog, between the initial and final moments. 

The GoGn.SN angle had no significant change. The second study found a significant 



 

 

 

decrease for the ANB variable when using cervical or parietal HG; without significant 

modification in the angle GoGn.SN. The SNB variable presented a significant increase 

when cervical or parietal anchorage was used. The reduction of the AO-BO 

measurement was significant only with the use of cervical HG. The modifications of the 

SNA and LFH variables were not significant in both groups. Based on the results, it 

can be concluded that the use of HG with cervical or parietal anchorage, promoted the 

reduction of maxillomandibular discrepancy, contributing to the correction of Class II 

malocclusion. This change resulted from the containment of the anterior displacement 

of the maxilla and / or the forward displacement of the mandible. However, both 

anchors did not change the inclination of the mandibular plane or the facial height of 

the lower third of the face. The cervical HG also promoted the distal movement of the 

first maxillary molars. 

 
 

Keywords: Extraoral traction appliances; Malocclusion, Angle Class II; Tooth 

movement techniques; Orthodontics. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO .................................................................................................. 

2- PROPOSIÇÃO .................................................................................................. 

3- MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 

3.1- Estudo 1 .......................................................................................................... 

3.2- Estudo 2 .......................................................................................................... 

4- RESULTADOS .................................................................................................. 

4.1- Estudo 1.......................................................................................................... 

4.2- Estudo 2 .......................................................................................................... 

5- DISCUSSÃO ..................................................................................................... 

5.1- Estudo 1.......................................................................................................... 

5.2- Estudo 2 .......................................................................................................... 

6- CONCLUSÕES ................................................................................................. 

7- REFERÊNCIAS ................................................................................................. 

ANEXO 1 - Efeitos do aparelho extraoral em pacientes em crescimento com 

maloclusão Classe II de Angle: um estudo prospectivo........................................... 

ANEXO 2 - Aceite da Revista Dental Press Journal of Orthodontics ....................... 

ANEXO 3 - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ..... 

ANEXO 4 - Autorização do uso da amostra do Burlington Growth Centre...............  

ANEXO 5 - Alterações esqueléticas decorrentes do uso de AEO com ancoragem  

cervical e com ancoragem parietal: um estudo retrospectivo.................................. 

ANEXO 6 - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ..... 

ANEXO 7 - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ....... 

 

15 

17  

18 

18 

23  

27 

27  
29 

33 

33 

36 

39 

40 

 

44 

59 

60 

63 

 

64 

77 

83 



 

 

 

Lista de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A – Radiografia inicial do tratamento; 1B – Radiografia obtida após o uso 

do extraoral cervical................................................................................................ 

Figura 2 – Cefalograma com as medidas angulares e lineares utilizadas no 

estudo..................................................................................................................... 

Figura 3 – Modelos de AEO utilizados no estudo. A. ancoragem cervical; B. 

ancoragem parietal................................................................................................. 

Figura 4 – Cefalograma com medidas angulares, linear, e percentual, utilizados 

na pesquisa. .......................................................................................................... 

 

 

19  

 

22 

  

23 

  
25 

 

 

 



 

 

 

Lista de tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Pontos, linhas e variáveis utilizadas ...................................................... 

Tabela 2 – Definições das variáveis utilizadas na pesquisa ................................... 

Tabela 3 – Valores médios nos grupos Experimental (GE) e Controle (GC) em 

T1 e T2, desvio padrão (SD), Erro Padrão do Método (SEM), teste de Wilcoxon 

para comparar as diferenças entre T1 e T2, e teste Mann-Whitney entre GE x GC 

Tabela 4 – Ancoragem cervical. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, 

desvio padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor 

para comparar as diferenças, durante o período avaliado ..................................... 

Tabela 5 - Ancoragem cervical. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, 

desvio padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor 

para comparar as diferenças, durante o período avaliado ...................................... 

 

21 

25 

 

  

28 

  
 

31 

 

 

32 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de abreviaturas 

 

 

AEO – Aparelho extraoral 

ANB – Ângulo formado pela intersecção das linhas NA e NB 

Eixo X – Eixo de orientação. Eixo passando pelo ponto S, formando um ângulo de 7 

graus com a linha SN. 

GoGn.SN – Ângulo do plano mandibular 

AO-BO – Distância entre os pontos A e B, quando projetados sobre o plano oclusal 

S’-ENA – Distância linear da linha S’ ao ponto Espinha Nasal Anterior (ENA) 

S’- A – Distância linear da linha S’ ao ponto A 

S’- B – Distância linear da linha S’ ao ponto B 

S’- Pog - Distância linear da linha S’ ao ponto Pogônio (Pog) 

S’- U6 – Distância linear da linha S’ ao ponto mais anterior da coroa do primeiro molar 

superior (U6) 

S’- CR – Distância linear da linha S’ ao centro de resistência do primeiro molar superior 

(CR) 

SNA – Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NA 

SNB – Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NB 

AFI – Percentagem da Altura Facial Inferior (ENA-Me) em relação à altura facial total 

(N-Me) 

GE – Grupo experimental 

GC – Grupo controle 

g/f – grama/força 

 

 

 



 

 

15 

1. INTRODUÇÃO  
 

 

O uso do aparelho extraoral (AEO) continua sendo uma das estratégias mais 

utilizadas para correção da maloclusão de Classe II de Angle, em pacientes em 

crescimento.1-4 Essa Classe de maloclusão acomete um percentual considerável da 

população, entre 24,7% de escolares no município de Niterói (RJ)5 até 50% dos 

indivíduos que procuraram por tratamento ortodôntico na cidade de Bauru (SP).6 Seu 

uso, entretanto, diminuiu nas últimas décadas,7 devido ao desenvolvimento de 

procedimentos mais estéticos e menos dependente da colaboração do paciente.7-9 

Os efeitos do AEO no tratamento da maloclusão de Classe II, combinando 

alterações esqueléticas e dentoalveolares, foram observados por vários autores.10-12 

Para que o ortodontista tenha êxito no tratamento desta maloclusão, é necessário um 

correto diagnóstico, obtido por meio de uma documentação completa do caso, 

elaboração de um adequado planejamento de tratamento, conhecimento das 

alterações decorrentes do crescimento e desenvolvimento craniofacial, e dos efeitos 

da mecânica ortodôntica sobre o complexo dento-craniofacial.13 

Dentre as inúmeras indicações do AEO, a principal é: restringir e/ou direcionar 

o crescimento dos ossos maxilares, além de movimentar para distal os molares 

superiores.2,3,14,15 Essas mudanças são refletidas nas características morfológicas dos 

processos alveolares e ossos basais.4,11,16,17 A época mais oportuna para o uso do 

AEO coincide com o surto de crescimento puberal, possibilitando redirecionar o 

crescimento da maxila10,17,18 e, até mesmo, alcançar alterações em estruturas mais 

profundas, como a fissura pterigomaxilar.12,18 

O tipo de AEO a ser utilizado, bem como a direção da força, extensão e a 

angulação do arco externo, são determinados pelo padrão de crescimento facial do 

paciente e pelo resultado desejado do tratamento. A ancoragem cervical é 

frequentemente recomendada para pacientes com padrão esquelético hipo ou 

mesiodivergente, enquanto a ancoragem parietal é indicada para o padrão 

hiperdivergente.2,19-21  

Vários autores1-4,7-12,16,17 investigaram a influência do AEO no complexo 

dentofacial, mas não existe um consenso sobre a natureza dessas alterações. Dentre 

os aspectos mais controversos estão as alterações na posição dos primeiros molares 

superiores e na inclinação do plano mandibular. 
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Alguns autores utilizaram o AEO durante a fase de contenção, enquanto outros 

aferiram radiografias realizadas durante a fase de pós-tratamento.18,22 Entretanto, 

após um longo período sem o uso do AEO, o padrão de crescimento inerente ao 

paciente poderia mascarar os efeitos observados em estudos conduzidos em um curto 

período de tempo.23 Além disso, poucos autores concentraram seus esforços para 

avaliar a ação exclusiva do AEO cervical sobre os primeiros molares superiores e 

estruturas correlacionadas. 

Tentando sanar as limitações de trabalhos anteriores, nosso primeiro estudo, 

prospectivo, foi delineado de forma a avaliar as alterações esqueléticas e os efeitos 

sobre os primeiros molares superiores decorrentes do uso exclusivo do AEO cervical, 

por meio de radiografias obtidas imediatamente após a remoção da aparelhagem 

extraoral. Nesse estudo, conduzido sob condições controladas, as características do 

AEO cervical foram padronizadas, e os tratamentos seguiram critérios semelhantes 

quanto ao tempo de uso e magnitude da força.  

No segundo estudo, desta vez retrospectivo, as condições e particularidades 

da mecânica foram determinadas pelos padrões de crescimento facial de cada 

paciente e pela experiência clínica do instrutor que orientou os tratamentos. O objetivo 

foi avaliar a magnitude das alterações esqueléticas com o uso das ancoragens 

cervical e/ou parietal, quando associadas a aparelhos fixos.  

Ambos os estudos utilizaram amostras cujos participantes apresentavam 

maloclusão de Classe II (Angle) e estavam em fase de crescimento. 
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2. PROPOSIÇÃO  
 

 

2.1- Avaliar a magnitude das alterações esqueléticas decorrentes do uso exclusivo 

do aparelho extraoral cervical em pacientes em crescimento que apresentavam 

maloclusão de Classe II (Angle), bem como os efeitos sobre os primeiros 

molares superiores. 

H0= Não ocorrem mudanças nos sítios avaliados; 

H1= Ocorrem mudanças nos sítios avaliados. 

 

2.2- Avaliar as alterações esqueléticas decorrentes do uso do AEO, com 

ancoragens cervical e parietal, em pacientes tratados na clínica de um centro 

de ensino de ortodontia, através de um levantamento retrospectivo. 

H0= Não ocorrem mudanças nos sítios avaliados;  

H1= Ocorrem mudanças nos sítios avaliados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1- Estudo 1 

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (protocolo 

número: 924304). O tamanho da amostra foi calculado através da fórmula descrita por 

Pandis24 em um projeto piloto anterior. Com 22 indivíduos em ambos os grupos, o 

estudo tem 80% de poder para detectar diferenças entre os grupos experimental e 

controle ao nível de significância de 5%. 

Os pacientes que compuseram o grupo experimental (GE) foram 

consecutivamente recrutados na Clínica de Ortodontia da Universidade Federal 

Fluminense. O critério de inclusão foi a presença de maloclusão de Classe II bem 

definida, na qual a cúspide disto-vestibular do primeiro molar superior ocluía no sulco 

mesio-vestibular do primeiro molar inferior. Esses pacientes foram tratados 

exclusivamente com extraoral tração cervical até que a relação molar de Classe I, ou 

uma sobrecorreção, fosse alcançada (Figura 1A e B). Os critérios de exclusão foram: 

radiografias de baixa qualidade que dificultavam a visualização dos marcos 

anatômicos relevantes foram excluídas do estudo. Portanto, o GE foi composto por 23 

pacientes (10 do sexo masculino e 13 do sexo feminino). Todos foram tratados com 

extraoral cervical na mesma instituição pública. 
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Figura 1A – Radiografia inicial do tratamento; 1B – Radiografia obtida após o uso do 

extraoral cervical. 

 

Quarenta e seis traçados cefalométricos foram avaliados e medidos. As 

radiografias iniciais foram obtidas no início do tratamento (T1). A média de idade dos 

pacientes em T1 foi de 10 anos e 8 meses ± 1 ano. As radiografias finais foram obtidas 

imediatamente após o término do tratamento com o aparelho extraoral. A média de 

idade em T2 foi de 12 anos ± 1 ano. No GE, as idades mínima e máxima em T1 foram 

8 anos e 12 anos e 7 meses, respectivamente. Em T2, a idade mínima foi 9 anos e 3 

meses, e a idade máxima foi de 13 anos e 10 meses. A duração de tratamento, em 

média, foi de 15 meses ± 4 meses. Todas as radiografias cefalométricas foram obtidas 

no mesmo centro radiográfico e traçadas pelo mesmo operador.  

O extraoral cervical consistia de um arco interno soldado na linha média a um 

arco externo com diâmetros de 0,050” e 0,075”, respectivamente. O arco interno foi 

dobrado com “stop bends” direcionadas para baixo, posicionados mesialmente aos 

tubos das bandas dos primeiros molares, para permitir, aproximadamente 4 mm de 

separação entre os incisivos superiores e o arco extraoral. O arco externo foi 

confeccionado paralelamente ao arco interno, sendo 2,5 cm mais comprido que o 

último. Elásticos foram colocados em cada extremidade do arco externo, conectando-

o a uma almofada cervical. A força aplicada pelos elásticos foi de 350 a 450g. Os 

pacientes foram recomendados a usar o extraoral cervical 14 a 16 horas por dia, 

substituindo os elásticos a cada semana. 
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O grupo controle (GC), consistiu de 44 cefalogramas laterais, traçados pelo 

mesmo operador do GE, obtidos de 22 indivíduos canadenses (10 do sexo masculino 

e 12 do sexo feminino) com maloclusão Classe II (Angle). Eles foram acompanhados 

pelo Burlington Research Centre, Universidade de Toronto, Canadá, por um período 

médio de 16 meses ± 6 meses, sem nenhum tipo de aparelho ortodôntico. A média 

inicial de idade (T1) foi de 10 anos e 8 meses ± 1 ano e 1 mês, e a média de idade ao 

final do seguimento (T2) foi de 12 anos ± 1 ano e 2 meses. Os participantes deste 

grupo foram pareados com o GE de acordo com a idade cronológica. As ampliações 

e distorções radiográficas foram previamente corrigidas de maneira semelhante à 

descrita por Thompson e Popovich.25 

Pontos, linhas e medidas utilizadas na análise cefalométrica para avaliar os 

efeitos do extraoral cervical estão descritos na Tabela 1.  

As medidas lineares foram obtidas com paquímetro digital (Starrett, Itu, São 

Paulo, Brasil), com precisão de 0,01 mm, e as medidas angulares usando um 

transferidor (Acrimet, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil). A ampliação e 

distorção do plano sagital mediano foi de 8%. Os valores foram convertidos e 

organizados em planilhas eletrônicas (Excel 2016, versão 15.28, Microsoft Office 

Corp., Santa Rosa, Califórnia, EUA). Um cefalograma com medidas lineares e 

angulares é mostrado na Figura 2.  
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Tabela 1 – Pontos, linhas e variáveis utilizadas. 

Pontos e linhas Definição 
Linha SN Linha unindo o ponto Sela (S) ao ponto Násio (N) 

Eixo X Eixo de orientação. Eixo passando pelo ponto S, formando 

um ângulo de 7 graus com a linha SN  

Linha S’ 

 
 

Linha passando pelo ponto S, perpendicular em relação ao 

eixo X 

Linha NA Linha unindo o ponto N ao ponto A 

Linha NB Linha unindo o ponto N ao ponto B 

Ponto U6 

Ponto CR 

Ponto mais anterior da coroa do primeiro molar superior 

Centro de resistência do primeiro molar superior 

Variáveis 
ANB (o) Ângulo formado pela intersecção das linhas NA e NB 

GoGn.SN (o) Ângulo do plano mandibular 

AO-BO (mm) Distância entre os pontos A e B, quando projetados sobre o 

plano oclusal 

S’-ENA (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto ENA 

S’- A (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto A 

S’-U6 (mm) 

S’-CR (mm) 

Distância linear da linha S’ ao ponto U6  

Distância linear da linha S’ ao ponto CR 

S’-B (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto B 

S’-Pog (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto Pog 
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Figura 2 – Cefalograma com as medidas angulares e lineares utilizadas no estudo. 

 

Para avaliar o erro do método intra e interavaliadores, oito cefalogramas foram 

selecionadas aleatoriamente no GE, e as medidas foram repetidas sete dias após as 

medidas iniciais. Um segundo examinador fez, independentemente, as mesmas 

medidas para avaliar o erro entre os avaliadores.  

O teste t pareado foi aplicado usando o software Quick Calcs Graph Pad 

(versão 2013), disponível no site www.graphpad.com/quickcalcs. O teste Shapiro-Wilk 

definiu testes não paramétricos (Teste de Wilcoxon) para comparação intragrupo, e 

comparações intergrupos (Teste U de Mann-Whitney). O teste de Levene foi usado 

para avaliar a homogeneidade de variâncias entre os dois grupos. As análises 

estatísticas foram realizadas no software SPSS, versão 20,0 (IBM Corp., Illinois, 

Chicago, EUA). Um nível de probabilidade de 5% foi adotado (P < 0,05). 
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3.2- Estudo 2 

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (protocolo 

número: 3190749). 

Foram utilizadas as fichas de diagnóstico, de cefalometria e de trabalhos 

realizados dos pacientes que concluíram seus tratamentos ortodônticos na Clínica de 

Pós-Graduação em Ortodontia da UFF. 

Os critérios de inclusão foram: documentação devidamente preenchida com os 

dados do paciente; ter iniciado e concluído o tratamento na Clínica de Ortodontia da 

Universidade no período compreendido entre 1996 até 2018; registros das datas 

iniciais e finais da mecânica extraoral; discriminação do tipo de ancoragem extraoral 

aplicada (cervical ou parietal) (Figura 3) presença de maloclusão de Classe II de 

Angle.  

 

 
Figura 3. Modelos de AEO utilizados no estudo. A. ancoragem cervical; B. ancoragem 

parietal 

A B 
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Os critérios de exclusão foram: documentação ortodôntica com ausência de 

dados necessários à pesquisa; pacientes que não apresentavam maloclusão de 

Classe II (Angle); que não utilizaram mecânica extraoral; que abandonaram o 

tratamento antes do final; ou que não apresentavam mais crescimento ao início da 

aplicação da força extraoral. A avaliação para confirmar se o paciente estava em 

crescimento foi feita através da radiografia de mão e punho, observando-se o grau de 

calcificação do osso sesamóide e a presença de cartilagem nas epífises dos ossos 

longos.  

 
Coleta de dados 
 

Os dados foram coletados no período compreendido entre os anos de 1996 e 

2018. 

Todas as pastas dos arquivos da Clínica foram consultadas. Os dados 

registrados foram: tipo de ancoragem extraoral; sexo; data de nascimento; idade ao 

início do tratamento; data de início e término da mecânica extraoral; tipo de 

maloclusão (Angle); duração, intensidade e frequência da mecânica extraoral; valores 

iniciais e finais das variáveis SNA, SNB, ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI (Figura 4). As 

definições das variáveis pesquisadas encontram-se na Tabela 2. Os dados foram 

registrados em uma planilha Microsoft Excel (versão 2007, Microsoft Office 

Corporation). 
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Figura 4. Cefalograma com medidas angulares, linear, e percentual, utilizados na 
pesquisa.  
 
 
Tabela 2. Definições das variáveis utilizadas na pesquisa. 

 
Variáveis Definição 

SNA (o) Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NA  

SNB (o) Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NB 

ANB (o) Ângulo formado pela intersecção da linha NA com a linha NB 

AO-BO (mm) Distância linear entre os pontos A e B projetados perpendicularmente 

sobre o plano oclusal 

GoGn.SN (o) Ângulo do plano mandibular 

AFI (%) Percentagem da altura facial inferior (ENA-Me) em relação à altura 
facial total (N-Me) 
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Tratamento estatístico 

 

O teste Shapiro-Wilk foi aplicado para checar a normalidade dos dados. Os 

testes t pareado (dados paramétricos) e Wilcoxon (dados não paramétricos) foram 

utilizados para avaliar a significância estatística dos resultados. Para a realização dos 

dados estatísticos, utilizou-se o software Bioestat 5.3 (Belém - PA, Brasil) disponível 

no site https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/. 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1- Estudo 1 

 

 

O teste t pareado não indicou diferenças estatisticamente significantes entre 

as medidas intra e interobservadores. O erro intraobservador variou de P = 1,00 (AO-

BO) até P = 0,92 (GoGn.SN). O erro interobservador variou de P = 1,00 (AO-BO) até 

0,77 (S'-ANS). Portanto, o erro do método foi considerado de pouca importância neste 

estudo. 

O teste de Levene constatou que os indivíduos do GE apresentaram 

discrepância maxilomandibular significativamente maior, ANB (F = 0,076, P = 0,000) 

e AO-BO (F = 0,011, P = 0,011) do que indivíduos do GC em T1. Outras variáveis não 

diferiram significantemente. 

Os valores médios do GE e no GC, em T1 e T2, e as diferenças entre essas 

médias e entre os grupos estão disponíveis na Tabela 3.  
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Comparando os dois grupos (GE x GC), todas as variáveis avaliadas 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes, exceto o ângulo GoGn.SN.  

No GE, todos os indivíduos apresentaram diferenças significantes para a 

variável S’-U6, de T1 para T2, com variação média de - 5,15 mm (P = 0,000). A 

discrepância maxilomandibular foi reduzida significantemente no grupo GE, com a 

média do ângulo ANB alterada em -1,50o (P = 0,000) e a medida linear AO-BO foi 

alterada em -0,93 mm (P = 0,002). 

No GC, os valores do ANB e AO-BO aumentaram sem significância estatística 

(P = 0,858 e P = 0,138, respectivamente), e a variável S’-U6 aumentou 2,25 mm 

significantemente (P = 0,000) entre T1 e T2. Diferenças significantes também foram 

observadas para S’-ENA (P = 0,001), S’-A (P = 0,000), S’-B (P = 0,000) e S’-Pog (P = 

0,000). 

 

 

4.2- Estudo 2  

 
 

Dos 985 (100%) pacientes tratados na Clínica de Pós-Graduação em 

Ortodontia da UFF, 352 (35,73%) utilizaram AEO em associação com o aparelho fixo. 

Destes, 132 (13,4%) utilizaram ancoragem cervical, e 187 (19,0%) ancoragem 

parietal. Em cinco (0,5%) pacientes foi aplicada ancoragem combinada. Em 19 (1,9%), 

a ancoragem cervical foi substituída pela ancoragem occipital no decorrer do 

tratamento. Dois (0,2%) pacientes iniciaram o tratamento com ancoragem parietal, 

que posteriormente foi substituída pela ancoragem occipital. Sete (0,7%) arquivos não 

especificavam o tipo de ancoragem.  

Quando foram aplicados os critérios de exclusão, restaram 61 arquivos de 

pacientes. A numeração dos arquivos foi convertida em uma numeração específica 

para a pesquisa, preservando as identidades dos pacientes.  

Vinte e nove pacientes eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino. A média 

de idade ao início do tratamento foi de 11 anos e 10 meses. A idade mínima foi de 8 

anos e 11 meses, e a máxima de 16 anos e 4 meses. O tempo médio de uso do 

aparelho extraoral (duração) foi de 22 meses. A intensidade média da força aplicada 

foi de 402 grama/força (g/f) com frequência média de 15 horas por dia.  
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Trinta e três pacientes foram tratados com ancoragem cervical. No início do 

tratamento (T1) a média de idade foi de 12 anos (mínima de 9 anos e 8 meses e 

máxima de 16 anos e 4 meses). Ao término do tratamento (T2) a média de idade foi 

de 13 anos e 10 meses. A idade mínima foi de 10 anos e 11 meses, e a máxima de 

18 anos e 3 meses. 

Vinte e oito pacientes foram tratados com ancoragem parietal. Em T1, a média 

de idade foi de 11 anos e 7 meses (mínima de 8 anos e 11 meses e a máxima de 14 

anos e 6 meses). Em T2, a média de idade foi de 13 anos e 6 meses. A idade mínima 

foi de 10 anos, e a máxima de 16 anos e 10 meses. 

Os valores iniciais (T1) e finais (T2) das variáveis pesquisadas (SNA, SNB, 

ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI) de cada paciente, bem como as diferenças entre T1 e 

T2, foram registrados em duas novas planilhas, de acordo com o tipo de ancoragem, 

para a realização dos testes estatísticos. 

Na Tabela 4 são apresentados os dados referentes aos pacientes tratados com 

ancoragem cervical. Observou-se um aumento estatisticamente significante para a 

variável SNB (p=0,004), cujo valor médio aumentou de 76,0º para 77,1º. As variáveis 

ANB (p=0,000) e AO-BO (p=0,011) apresentaram diminuição estatisticamente 

significante dos seus valores médios. A primeira diminuiu de 5,0º para 3,4º; a segunda, 

de 3,0mm para 1,5mm. As demais variáveis não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes de T1 para T2. 
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Tabela 4. Ancoragem cervical. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, desvio 
padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor para comparar 
as diferenças, durante o período avaliado. 	
	

Variável Grupo ancoragem cervical (n = 33) - maloclusão Classe II (Angle) 
Fase 𝑥	 dp mín máx T2-T1  p 

SNA (o) T1 81,1 4,6 70,0 90,0 -0,8  0,105 
T2 80,3 5,0 67,0 84,0  

 

SNB (o) T1 76,0 3,8 67,0 84,0 1,1  0,004* 
T2 77,1 4,2 70,0 88,0  

 

ANB (o) T1 5,0 2,4 1,0 10,0 -1,6  0,000* 
T2 3,4 2,6 -2,0 11,0  

 

AO-BO (mm) T1 3,0 3,0 -3,0 9,0 -1,5  0,011* 
T2 1,5 2,6 -5,0 8,0  

 

GoGn.SN (o) T1 32,9 4,6 25,0 43,0 -0,8  0,162 
T2 32,1 5,2 23,0 41,0  

 

AFI (%) T1 55,5 3,5 49,0 64,9 0,4  0,377 
T2 55,9 2,7 50,0 63,0  

* p < 0,05 
 

Na Tabela 5 são apresentados os dados referentes aos pacientes tratados com 

ancoragem parietal. Observou-se um aumento estatisticamente significante para a 

variável SNB (p=0,031), cujo valor médio aumentou de 74,9º para 75,8º. A variável 

ANB (p=0,006) apresentou diminuição estatisticamente significante dos seus valores 

médios, de 5,2º para 4,0º. As demais variáveis não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes de T1 para T2. 
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Tabela 5. Ancoragem parietal. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, desvio 
padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor para comparar 
as diferenças, durante o período avaliado.  
 

Variável Grupo ancoragem parietal (n = 28) - maloclusão Classe II (Angle) 
Fase 𝑥	 dp mín máx T2-T1  p 

SNA (o) T1 80,1 3,0 73,0 86,0 -0,3  0,581 
T2 79,8 3,3 71,0 84,0  

 

SNB (o) T1 74,9 2,6 70,0 80,0 0,9  0,031* 
T2 75,8 3,1 67,0 82,0  

 

ANB (o) T1 5,2 2,4 1,0 10,0 -1,2  0,006* 
T2 4,0 2,1 0,0 9,0  

 

AO-BO (mm) T1 1,9 2,1 -3,0 6,0 -0,3  0,650 
T2 1,6 2,8 -4,0 7,0  

 

GoGn.SN (o) T1 36,7 5,1 26,0 49,0 0,3  0,493 
T2 37,0 4,8 29,0 50,0  

 

AFI (%) T1 57,5 2,6 53,5 65,0 -0,2  0,604 
T2 57,3 3,0 51,0 64,0  

* p < 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

5. DISCUSSÃO 
 

 

5.1- Estudo 1 

 

 

Na presente pesquisa, os indivíduos do GE utilizaram tração cervical nos 

primeiros molares permanentes superiores, sem qualquer outro aparelho ortodôntico. 

Seus efeitos nesses dentes, na maxila e na mandíbula foram avaliados. 

Entre os pontos mais discutidos e controversos do tratamento com aparelho 

extraoral tração cervical estão os efeitos ortopédicos na maxila, os movimentos dos 

primeiros molares superiores, e as mudanças na inclinação do plano 

mandibular.3,10,11,16,17,26-29 

Estudos comparativos sobre essas mudanças são limitados pela dificuldade 

em obter um grupo controle (GC) adequado.12,22,26,30 O presente estudo utilizou um 

GC composto por indivíduos não tratados com maloclusão, tempo de observação e 

idades cronológicas semelhantes aos do GE. A resposta ao tratamento dos indivíduos 

do GE mostrou que a terapia foi realizada durante o surto de crescimento puberal. 

Assim, mudanças significativas foram observadas, mesmo em um período de apenas 

15 meses. 

Uma diferença significativa na direção do deslocamento da maxila foi 

observada entre os grupos experimental e controle. O GE apresentou um 

deslocamento para trás das variáveis S’-A e S’-ENA entre T1 e T2, enquanto no GC 

esse deslocamento ocorreu para frente. Este achado sugere que o extraoral cervical, 

sozinho, promoveu um efeito ortopédico distal ou restritivo no avanço maxilar. Estes 

resultados são consistentes com vários estudos que descreveram o deslocamento 

para trás do ponto A em indivíduos tratados com ancoragem cervical para corrigir a 

maloclusão de Classe II na dentição mista tardia, como resultado do movimento para 

trás da maxila.4,10-12,16-18,22,26,28,31-33 Alguns autores demonstraram a eficácia do 

extraoral cervical em estruturas mais profundas, como a fissura pterigomaxilar.12,18 

Variações estatisticamente significantes entre os grupos também foram 

observadas para o deslocamento sagital dos primeiros molares superiores para mesial 

no GC (S’-U6 = 2,25 mm ± 1,25), enquanto no GE houve um notável deslocamento 

distal (- 5,15 mm ± 3,41). Alguns estudos mostraram resultados semelhantes aos aqui 
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apresentados,2,3,14,15,27,34,35 enquanto outros verificaram movimento mesial dos 

molares superiores, mesmo após serem submetidos a terapia com aparelho 

extraoral.12,20,27 Nestes estudos, as radiografias em T2 foram obtidas três22, seis32 e 

quarenta e dois meses12 após o término do tratamento completo com aparelho nos 

outros dentes ou após a fase de contenção. 

Pode-se supor que é possível corrigir a maloclusão de Classe II com o uso do 

extraoral cervical por 12 a 15 meses. Se o tratamento for completado com aparelho 

fixo por mais alguns meses ou anos, é provável que ocorra crescimento/deslocamento 

anterior da maxila e da mandíbula. Este crescimento após o uso do extraoral cervical 

poderá mascarar os efeitos do AEO sobre os molares superiores10,33 devido ao 

descolamento maxilar para frente. Por esta razão, estudos para avaliar os efeitos da 

distalização dos molares devem ser realizados em curtos períodos de tempo e com o 

uso exclusivo da força extraoral, de acordo com o desenho do presente estudo. 

Como os valores observados para S’-U6, S’-A e S’-ENA diminuíram de T1 para 

T2, pode-se presumir que a força extraoral atua com maior intensidade nos primeiros 

molares, reduzindo sua influência ortopédica gradativamente, e também deve-se 

considerar que não foram instalados braquetes nos dentes anteriores superiores. 

Vários estudos demonstraram um aumento no ângulo do plano mandibular 

como resultado da extrusão e inclinação dos molares superiores com o uso do 

extraoral com tração cervical.10,14,17,30,36 Elementos que podem ser considerados 

determinantes desses efeitos são: a inclinação e o comprimento do arco externo em 

relação ao arco interno.36  No desenho do presente estudo, as forças passaram abaixo 

do centro de resistência (CR) dos primeiros molares superiores, causando inclinação 

distal desses dentes. O objetivo foi melhorar a ancoragem para retrair o segmento 

dentário anterior. Quando a distância linear da linha S’ até o CR dos primeiros molares 

superiores foi medida, os valores foram: em T1, S’-CR = 34,96 mm, ± 5,73; em T2, S’-

CR = 31,48mm, ± 3,48. Então, a diferença entre os dois momentos foi igual a 3,48 

mm. 

O GE, assim como o GC, apresentou diminuição na inclinação do plano 

mandibular (GoGn.SN) entre T1 e T2, apesar das diferenças não significativas. É 

consistente com outros estudos que consideraram este achado clinicamente 

irrelevante ou não detectaram alterações após o uso dos dispositivos 

mecânicos.16,26,28,29 Desenvolvimentos favoráveis nas regiões condilar e alveolar 

foram descritos como possíveis fatores que permitem tratamento sem alterações no 
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plano mandibular,17 ou apenas com alterações clinicamente insignificantes.3,16 O 

tempo de uso e a força empregada também podem ter contribuído para nossos 

resultados, sendo em parte compensados pelo padrão de crescimento facial dos 

sujeitos desta amostra. 

O GC apresentou aumento significativo nas variáveis S’-B (P = 0,000) e S’-Pog 

(P = 0,000) de T1 para T2. Embora o GE também tenha apresentado um aumento 

nessas variáveis, não foi estatisticamente significante (P = 0,115 e P = 0,083, 

respectivamente). Alguns autores16,30 relataram extrusão dos primeiros molares 

permanentes como um dos efeitos colaterais do extraoral cervical, com rotação do 

plano mandibular no sentido horário.4,30 Como resultado, os pontos B e Pog, tendem 

a assumir uma posição mais baixa e posterior.11 Entretanto, o uso prescrito do  GE 

(incluindo o desenho do extraoral cervical) foi efetivo, sem efeitos adversos 

significativos no ângulo do plano mandibular (GoGn.SN), corroborando outros 

achados.3,16,26,28,29 

A comparação entre os dois grupos sugere uma melhora acentuada na relação 

maxilomandibular nos pacientes tratados do GE. Os valores do ANB e de AO-BO 

diminuíram (P = 0,000 e P = 0,001, respectivamente) no GE, diferindo 

significantemente dos indivíduos não tratados do GC. Essa redução implica a ação 

ortopédica do extraoral com tração cervical na maxila, mesmo quando suportado 

apenas nos primeiros molares superiores. 

Uma das limitações da pesquisa foi a impossibilidade de seleção de um grupo 

controle com a mesma origem étnica e características semelhantes ao GE, devido às 

restrições éticas. A alternativa foi utilizar um GC preexistente, apesar das médias dos 

valores iniciais das variáveis ANB e AO-BO diferirem entre os grupos. Outra limitação 

foi a ausência de radiografias de mão e punho, que impediram uma boa comparação 

dos componentes do GE e GC quanto às suas fases de crescimento e 

desenvolvimento esquelético ao longo de suas idades cronológicas. Esperamos que 

essas limitações possam ser superadas em estudos futuros. 
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5.2- Estudo 2 

 

 

Foram avaliadas retrospectivamente as alterações esqueléticas decorrentes do 

uso de AEO com ancoragem cervical e com ancoragem parietal, em um universo de 

pacientes tratados ortodonticamente de acordo com a mesma filosofia de tratamento. 

Como não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre meninos 

e meninas, optou-se por não dividir a amostra de acordo com o sexo. 

Ao longo dos anos, a prevalência do uso de aparelho extraoral variou bastante. 

A partir de meados dos anos oitenta até a metade dos anos noventa, ocorreu um 

aumento do uso desse aparelho. Desde 1996 percebe-se um declínio na sua 

utilização, quer seja devido à pouca aceitação por parte dos pacientes, ou a novas 

opções para o tratamento da maloclusão Classe II (Angle).7 Portanto, o atual achado 

de 35,73% de pacientes utilizando aparelhagem extraoral pode ser considerado alto, 

tendo-se em conta que o atendimento clínico no Curso de Pós-Graduação em 

Ortodontia da UFF teve início em 1996. 

Num trabalho prospectivo anterior,37 observou-se que a ancoragem cervical 

restringiu o deslocamento da maxila para frente e reduziu a discrepância sagital 

maxilomandibular sem aumento na inclinação do plano mandibular. Os dados atuais 

corroboram, em parte, tais conclusões. A discrepância anteroposterior entre os ossos 

maxilares foi efetivamente reduzida, o que foi demonstrado pela significante 

diminuição dos valores do ANB (p=0,000) e AO-BO (p=0,011). Entretanto, essa 

redução parece ter ocorrido, em maior parte, pelo posicionamento mais anterior da 

mandíbula, revelado pelo aumento do ângulo SNB (p=0,004), do que pela restrição do 

deslocamento anterior da maxila. Em ambas as pesquisas não foi observado 

incremento significante da resultante de deslocamento vertical da face.  

Com relação aos pacientes tratados com ancoragem parietal, observaram-se 

alterações semelhantes. Ocorreu diminuição da discrepância anteroposterior entre a 

maxila e a mandíbula, com significante diminuição do valor do ANB (p=0,006). A 

distância AO-BO, porém, não apresentou redução estatisticamente significante 

(p=0,650). Novamente, a melhora na relação anteroposterior maxilomandibular 

parece ter se devido ao aumento do ângulo SNB (p=0,031) e, consequentemente, a 

um posicionamento mais anterior da mandíbula. As variáveis GoGn.SN e AFI (%) não 
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apresentaram diferenças estatísticas de T1 para T2, demonstrando que não 

ocorreram alterações verticais significantes com a utilização deste tipo de ancoragem. 

Bilbo et al,38 concluíram que a ancoragem parietal, associada ao aparelho fixo, 

foi responsável pela redução do ANB e pela restrição do crescimento para frente do 

ponto A, enquanto a mandíbula manteve um crescimento contínuo para frente. 

Antonarakis e Kiliaridis26 concluíram que ambos os tipos de ancoragem apresentaram 

redução significante dos ângulos SNA e ANB, enquanto o incremento no ângulo do 

plano mandibular e do SNB não foram significantes. Os resultados dessas duas 

pesquisas são semelhantes ao do presente trabalho, apesar de não termos 

constatado diminuição estatisticamente significante do SNA (restrição ao crescimento 

anterior da maxila) e de não podermos ratificar a ausência de significância do aumento 

do SNB. 

Por outro lado, Brown30 não observou alterações significantes nos valores das 

variáveis SNA, SNB, ANB e SN:MP (ângulo do plano mandibular) decorrentes do uso 

de AEO, com ancoragem cervical ou parietal. 

É provável que as discrepâncias entre os resultados das pesquisas se devam 

a peculiaridades das amostras estudadas. O ponto comum, entretanto, foi a redução 

da discrepância sagital entre os ossos maxilares, necessária para a correção da 

maloclusão de Classe II. 

Uma das limitações da atual pesquisa foi a impossibilidade de ser avaliada a 

colaboração dos pacientes em relação à mecânica extraoral aplicada. Outra limitação 

é que a mecânica extraoral esteve sempre associada com o aparelho fixo, instalado 

no arco superior. Desta forma, é difícil afirmar que as alterações encontradas foram 

exclusivamente decorrentes da aplicação da força extraoral.  

Também não foi possível obter o valor das variáveis imediatamente após a 

remoção do aparelho extraoral. Portanto, os valores de T2 são referentes ao final do 

tratamento ortodôntico. Como os pacientes estavam em crescimento, as alterações 

produzidas pela mecânica sobre o valor de algumas variáveis, como a inclinação do 

ângulo do plano mandibular (GoGn.SN), podem ter sido mascaradas. 

Oosthuizen et al.39 e Jacobson40 demonstraram teoricamente o caráter 

extrusivo da ancoragem cervical, assim como a tendência intrusiva da ancoragem 

parietal. Em consonância com as observações desses autores, as médias dos valores 

em T1 do ângulo GoGn.SN foram 32,9o (ancoragem cervical) e 36,7o (ancoragem 

parietal). 
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No período compreendido entre a remoção do AEO e a tomada da radiografia 

em T2, é provável que o padrão de crescimento inerente aos pacientes de ambos os 

grupos tenha voltado a se manifestar. Desta forma, as diferenças médias dos valores 

desta variável entre T1 e T2, referentes às ancoragens cervical (-0,8o) e parietal (0,3o), 

poderia ser explicada. 

Um fenômeno semelhante pode também ter acontecido com relação aos 

valores em T2 da variável AFI (%). 

Sugere-se a realização de estudos em que as limitações citadas anteriormente 

possam ser eliminadas. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 

A partir das pesquisas realizadas, pode-se concluir que: 

 

1. O aparelho extraoral foi efetivo para a redução da discrepância sagital entre 

os ossos maxilares, necessária para a correção da maloclusão de Classe 

II. Possíveis efeitos verticais foram compensados pelos padrões de 

crescimento dos pacientes. 

2. No estudo prospectivo, o uso do aparelho extraoral cervical levou à 

restrição do deslocamento da maxila para frente e avanço mandibular; com 

redução da discrepância sagital na relação maxilomandibular; movimento 

distal dos primeiros molares superiores, sem aumento na inclinação do 

plano mandibular. 

3. No estudo retrospectivo, as alterações esqueléticas decorrentes do uso de 

AEO com ancoragem cervical ou com ancoragem parietal foram muito 

semelhantes. Ocorreu diminuição da discrepância anteroposterior entre a 

maxila e a mandíbula, devido ao posicionamento mais anterior da 

mandíbula, sem alterações verticais significantes. 
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ANEXO 1 

 

 

Título: Efeitos do aparelho extraoral em pacientes em crescimento com maloclusão 
Classe II de Angle: um estudo prospectivo. 

 

O artigo foi submetido e aceito pelo periódico Dental Press Journal of Orthodontics 

 

Autores: Rosa AJ, Nascimento RR, Mucha JN, Vilella OV 
 
 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar as alterações dentárias e esqueléticas decorrentes do uso exclusivo 

do aparelho extraoral durante 15 ± 4 meses, no tratamento de pacientes com 

maloclusão de Classe II Divisão 1 (Grupo Experimental - GE). 

Métodos: As diferenças entre o início (T1) e imediatamente após o término da terapia 

(T2) com o aparelho extraoral cervical foram comparadas com aquelas apresentadas 

por um grupo composto por 23 indivíduos não tratados (Grupo Controle - GC), com 

maloclusão e faixa etária cronológica compatíveis. As variáveis cefalométricas 

avaliadas foram: ANB, GoGn.SN, AO-BO, S’-ENA, S’-A, S’-B, S’-Pog e S’-U6 (primeiro 

molar superior). Os testes Shapiro-Wilk e Levene foram aplicados para avaliar os 

resultados. 

Resultados: Diferenças significativas foram encontradas em relação às variáveis 

ANB, S’-U6, AO-BO, S’-ENA, S’-A, S’-B e S’-Pog, entre T1 e T2, quando comparados 

os dois grupos. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada em 

relação ao ângulo GoGn.SN. 

Conclusão: O uso do aparelho extraoral com tração cervical promoveu movimento 

para distal do primeiro molar superior e restringiu o deslocamento anterior da maxila, 

sem afetar significativamente o ângulo GoGn.SN.  

 

Palavras chave: Aparelhos de Tração Extrabucal. Má Oclusão de Angle Casse II. 

Angle. Técnicas de Movimentação Dentária. Ortodontia. 
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INTRODUÇÃO 

O uso do aparelho extraoral de tração cervical foi uma das estratégias mais 

comuns para corrigir a maloclusão de Classe II de Angle em pacientes em 

crescimento.1-4 No entanto, o uso do extra oral cervical diminuiu nas últimas décadas5 

devido ao desenvolvimento de procedimentos mais estéticos, como os que envolvem 

aparelhos ortopédicos fixos e removíveis, menos dependentes da colaboração do 

paciente.5-7  

Apesar desse declínio os efeitos do aparelho cervical no tratamento da 

maloclusão de Classe II, combinando alterações esqueléticas e dentoalveolares, 

foram confirmados por vários autores.8-10 O extraoral cervical posicionado no primeiro 

molar superior promove mudanças nas direções anteroposterior e vertical, que são 

refletidas pelas mudanças nas características morfológicas dos processos alveolares 

e dos ossos basais.4,9,11,12 O momento ideal para corrigir a protrusão maxilar parece 

ser durante a fase de dentição mista, pouco antes do surto de crescimento. Portanto, 

uma intervenção oportuna e adequada neste estágio pode reduzir a discrepância 

anteroposterior entre as arcadas.1,11 

Nesta abordagem, o padrão de crescimento facial do paciente e o resultado 

desejado do tratamento determinam a direção da força, bem como a extensão e a 

angulação do arco externo. O extraoral tração cervical tem maior aceitabilidade 

quando comparado com os aparelhos de tração alta ou reta. É frequentemente 

recomendado para pacientes com padrões esqueléticos hipodivergentes ou 

mesiodivergentes.2,13,14 

Vários autores1-12 investigaram a influência do extraoral com tração cervical no 

complexo dentofacial. O movimento distal dos primeiros molares superiores e a 

mudança na inclinação do plano mandibular estão entre os aspectos mais discutidos 

e contraditórios deste tratamento. 

No entanto, poucos pesquisadores concentraram seus esforços na avaliação 

da ação exclusiva do extraoral tração cervical nos primeiros molares superiores e 

estruturas relacionadas. Em estudos anteriores, o extraoral cervical foi combinado 

com aparelhos fixos ou funcionais. Alguns autores recomendam o uso do extraoral 

cervical durante a fase de contenção, enquanto outros realizaram as medições com 

radiografias realizadas durante a fase pós-tratamento.15,16 Após um período longo de 

tempo, o padrão de crescimento observado antes do tratamento pode retornar ou 
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mascarar os efeitos que seriam observados em estudos conduzidos em períodos de 

tempo reduzidos.17 

Este estudo teve como objetivo avaliar a magnitude das alterações 

esqueléticas com o uso exclusivo do extraoral com tração cervical em pacientes em 

crescimento com maloclusão de Classe II de Angle, além de seus efeitos nos primeiros 

molares superiores.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local 

(protocolo número: 924304). O tamanho da amostra foi calculado usando a fórmula 

descrita por Pandis em um projeto piloto anterior. Com 22 indivíduos em ambos os 

grupos, o estudo tem 80% de poder para detectar diferenças entre os grupos 

experimental e controle ao nível de significância de 5%. 

Os pacientes que compuseram o grupo experimental (GE) foram 

consecutivamente recrutados na Clínica de Ortodontia da Universidade Federal 

Fluminense. O critério de inclusão foi a presença de maloclusão de Classe II bem 

definida, na qual a cúspide disto-vestibular do primeiro molar superior ocluía no sulco 

mesio-vestibular do primeiro molar inferior. Esses pacientes foram tratados 

exclusivamente com extraoral tração cervical até que a relação molar de Classe I, ou 

uma sobrecorreção, fosse alcançada (Figura 1A e B). Os critérios de exclusão foram: 

radiografias de baixa qualidade, que dificultavam a visualização dos marcos 

anatômicos relevantes. Portanto, o GE foi composto por 23 pacientes (10 do sexo 

masculino e 13 do sexo feminino). Todos foram tratados com extra oral cervical na 

mesma instituição pública. 

Quarenta e seis traçados cefalométricos foram avaliados e medidos. As 

radiografias iniciais foram obtidas no início do tratamento (T1). A média de idade dos 

pacientes em T1 foi de 10 anos e 8 meses ± 1 ano. As radiografias finais foram obtidas 

imediatamente após o término do tratamento com o aparelho extra oral. A média de 

idade em T2 foi de 12 anos ± 1 ano. No GE, as idades mínima e máxima em T1 foram 

8 anos e 12 anos e 7 meses, respectivamente. Em T2, a idade mínima foi 9 anos e 3 

meses, e a idade máxima foi de 13 anos e 10 meses. A duração de tratamento, em 

média, foi de 15 meses ± 4 meses. Todas as radiografias cefalométricas foram obtidas 

no mesmo centro radiográfico e traçadas pelo mesmo operador. 
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O extraoral cervical consistia de um arco interno soldado na linha média a um 

arco externo com diâmetros de 0,050” e 0,075”, respectivamente. O arco interno foi 

dobrado com “stop bends” direcionadas para baixo, posicionadas mesial aos tubos da 

banda do primeiro molar, para permitir, aproximadamente 4 mm de separação entre 

os incisivos maxilares e o arco extraoral. O arco externo foi confeccionado 

paralelamente ao arco interno, sendo 2,5 cm mais comprido que o último. Elásticos 

foram colocados entre o arco externo. Elásticos foram colocados em cada 

extremidade do arco externo, conectando-o a uma almofada cervical.  A força aplicada 

pelos elásticos foi de 350 a 450g. Os pacientes foram recomendados a usar o extraoral 

cervical 14 a 16 horas por dia, substituindo os elásticos a cada semana. 

O grupo controle (GC), consistiu de 44 cefalogramas laterais, traçados pelo 

mesmo operador do GE, obtidos de 22 indivíduos canadenses (10 do sexo masculino 

e 12 do sexo feminino) com maloclusão Classe II (Angle). Eles foram acompanhados 

pelo Burlington Research Centre, Universidade de Toronto, Canadá, por um período 

médio de 16 meses ± 6 meses, sem nenhum tipo de aparelho ortodôntico. A média 

inicial de idade (T1) foi de 10 anos e 8 meses ± 1 ano e 1 mês, e a média de idade ao 

final do seguimento (T2) foi de 12 anos ± 1 ano e 2 meses. Os participantes deste 

grupo foram pareados com o GE de acordo com a idade cronológica. As ampliações 

e distorções radiográficas foram previamente corrigidas de maneira semelhante à 

descrita por Thompson e Popovich18. 

Pontos, linhas e medidas utilizadas na análise cefalométrica para avaliar os 

efeitos do cervical headgear comparado ao GC estão descritos na Tabela 1. As 

medidas lineares foram obtidas com paquímetro digital (Starrett, Itu, São Paulo, 

Brasil), com precisão de 0,01 mm, e as medidas angulares usando um transferidor 

(Acrimet, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil). A ampliação e distorção do 

plano sagital mediano foi de 8%. Os valores foram convertidos e organizados em 

planilhas eletrônicas (Excel 2016, versão 15.28, Microsoft Office Corp., Santa Rosa, 

Califórnia, EUA). Um cefalograma com medidas lineares e angulares é mostrado na 

Figura 2.  

Para avaliar o erro do método intra e interavaliadores, oito cefalogramas foram 

selecionadas aleatoriamente no GE, e as medidas foram repetidas sete dias após as 

medidas iniciais. Um segundo examinador fez, independentemente, as mesmas 

medidas. O teste t pareado foi aplicado usando o software Quick Calcs Graph Pad 

(versão 2013), disponível no site www.graphpad.com/quickcalcs.  
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O teste Shapiro-Wilk definiu testes não paramétricos (Teste de Wilcoxon) para 

comparação intragrupo, e comparações intergrupos (Teste U de Mann-Whitney). O 

teste de Levene foi usado para avaliar a homogeneidade de variâncias entre os dois 

grupos. As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS, versão 20,0 (IBM 

Corp., Illinois, Chicago, EUA). Um nível de probabilidade de 5% foi adotado (P < 0,05). 

 

RESULTADOS 

O teste t pareado não indicou diferenças estatisticamente significantes entre as 

medidas intra e interobservadores. O erro intraobservador variou de P = 1,00 (AO-BO) 

até P = 0,92 (GoGn.SN). O erro interobservador variou de P = 1,00 (AO-BO) até 0,77 

(S'-ANS). Portanto, o erro do método foi considerado de pouca importância neste 

estudo. 

O teste de Levene constatou que os indivíduos do GE apresentaram 

discrepância maxilomandibular significativamente maior, ANB (F = 0,076, P = 0,000) 

e AO-BO (F = 0,011, P = 0,011) do que indivíduos do GC em T1. Outras variáveis não 

diferiram significativamente. 

Os valores médios do GE e no GC, em T1 e T2, e as diferenças entre médias 

e entre os grupos estão disponíveis na Tabela 2. 

Comparando os dois grupos (GE x GC), todas as variáveis avaliadas 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes, exceto o ângulo GoGn.SN. 

No GE, todos os sujeitos apresentaram diferenças significativas para a variável 

S’-U6, no intervalo de T1 para T2, com variação média de - 5,15 mm (P = 0,000). A 

discrepância maxilomandibular foi reduzida significantemente no grupo GE, com a 

média do ângulo ANB alterada em -1,50o (P = 0,000) e a medida linear AO-BO em -

0,93 mm (P = 0,002). 

No GC, os valores do ANB e AO-BO aumentaram sem significância estatística 

(P = 0,858 e P = 0,138, respectivamente), e a variável S’-U6 aumentou 2,25 mm 

significantemente (P = 0,000) entre T1 e T2. Diferenças significativas também foram 

observadas para S’-ENA (P = 0,001), S’-A (P = 0,000), S’-B (P = 0,000) e S’-Pog (P = 

0,000). 
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DISCUSSÃO 

Na presente pesquisa, os sujeitos do GE utilizaram tração cervical nos 

primeiros molares permanentes superiores, sem qualquer outro aparelho ortodôntico. 

Seus efeitos nesses dentes, na maxila e na mandíbula foram avaliados. 

Entre os pontos mais discutidos e controversos do tratamento com aparelho 

extraoral tração cervical, estão os efeitos ortopédicos na maxila, os movimentos dos 

primeiros molares superiores, e as mudanças na inclinação do plano 

mandibular.3,8,9,11,12,19-22 

Estudos comparativos que pesquisaram essas mudanças são limitados pela 

dificuldade na obtenção de um grupo controle (GC).10,15,19,23 O presente estudo utilizou 

um GC composto por indivíduos com maloclusão e idades cronológicas semelhantes 

aos do GE. A resposta ao tratamento dos indivíduos do GE mostrou que a terapia foi 

realizada durante o surto de crescimento puberal. Assim, mudanças significativas 

foram observadas, mesmo em um período de apenas 15 meses. 

Uma diferença significativa na direção do deslocamento da maxila foi 

observada entre os grupos extraoral e controle. O GE apresentou um deslocamento 

para trás das variáveis S’-A e S’-ENA entre T1 e T2, enquanto no GC esse 

deslocamento ocorreu para frente. Este achado sugere que o extraoral cervical 

sozinho promoveu um efeito ortopédico distal ou restritivo no avanço maxilar. Estes 

resultados são consistentes com vários estudos que descreveram o deslocamento 

para trás do ponto A em indivíduos tratados com tração cervical para corrigir a 

maloclusão de Classe II na dentição mista tardia, como resultado do movimento para 

trás da maxila.4,8-12,15,16,19,21,24-26 Alguns autores demonstraram a eficácia do extraoral 

cervical em estruturas mais profundas, como a fissura pterigomaxilar.10,16 

Diferenças estatisticamente significantes entre os grupos também foram 

observadas para o deslocamento sagital dos primeiros molares superiores para mesial 

no GC (S’-U6 = 2,25 mm ± 1,25), enquanto no GE houve um notável deslocamento 

distal (- 5,15 mm ± 3,41). Alguns estudos mostraram resultados semelhantes aos aqui 

apresentados2,3,20,27-30 enquanto, outros verificaram movimento mesial dos molares 

superiores, mesmo após serem submetidos a terapia com aparelho extraoral.10,13,20 

Nestes estudos, as radiografias em T2 foram obtidas três,15 seis25 e quarenta e dois 

meses10 após o término do tratamento completo com aparelho nos outros dentes ou 

após a fase de contenção. 
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Pode-se supor que é possível corrigir a maloclusão de Classe II com o uso do 

extraoral cervical por 12 a 15 meses. Se o tratamento for completado com aparelho 

fixo por mais alguns meses ou anos, é provável que ocorra crescimento/deslocamento 

anterior da maxila e da mandíbula. Este crescimento após o uso do extraoral cervical, 

irá mascarar os efeitos do molar para distal8,26 devido ao descolamento maxilar para 

frente. Por esta razão, estudos para avaliar os efeitos da distalização dos molares 

devem ser realizados em curtos períodos de tempo e com o uso exclusivo do extraoral 

cervical, de acordo com o desenho do presente estudo. 

Como os valores observados para S’-U6, S’-A e S’-ENA diminuíram de T1 para 

T2, pode-se presumir que a força extraoral atua com maior intensidade nos primeiros 

molares, reduzindo sua influência ortopédica gradativamente, e também deve-se 

considerar que não foram instalados braquetes nos dentes anteriores superiores. 

Vários estudos demonstraram um aumento no ângulo do plano mandibular 

como resultado da extrusão e inclinação dos molares superiores com o uso do 

extraoral com tração cervical.8,12,23,29,31 Fatores que podem ser considerados 

determinantes desse efeito são: a inclinação e o comprimento do arco externo em 

relação ao arco interno.31 No desenho do presente estudo, as forças passaram abaixo 

do centro de resistência (CR) dos primeiros molares superiores, causando inclinação 

distal desses dentes. O objetivo foi melhorar a ancoragem para retrair o segmento 

anterior. Quando a distância linear da linha S’ até o CR dos primeiros molares 

superiores foi medida, os valores foram: em T1, S’-CR = 34,96 mm, ± 5,73; em T2, S’-

CR = 31,48mm, ± 3,48. Então, a diferença entre os dois momentos foi igual a 3,48mm. 

O GE, assim como o GC, apresentou diminuição na inclinação do plano 

mandibular (GoGn.SN) entre T1 e T2, apesar das diferenças não significativas. É 

consistente com outros estudos que consideraram este achado clinicamente 

irrelevante ou não detectaram alterações após o uso dos dispositivos 

mecânicos.11,19,21,22 Desenvolvimentos favoráveis nas regiões condilar e alveolar 

foram descritos como possíveis fatores que permitem tratamento sem alterações no 

plano mandibular,12 ou apenas com alterações clinicamente insignificantes.2,11 O 

tempo de uso e a força empregada também podem ter contribuído para nossos 

resultados, sendo em parte compensados pelo padrão de crescimento facial dos 

sujeitos desta amostra. 

O GC apresentou aumento significativo nas variáveis S’-B (P = 0,000) e S’-Pog 

(P = 0,000) de T1 para T2. Embora o GE também tenha apresentado um aumento 
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nessas variáveis, não foi estatisticamente significante (P = 0,115 e P = 0,083, 

respectivamente). Alguns autores11,23 relataram extrusão dos primeiros molares 

permanentes como um dos efeitos colaterais da tração cervical, com rotação do plano 

mandibular no sentido horário.3,23 Como resultado, os pontos B e Pog, tendem a 

assumir uma posição mais baixa e posterior.9 Entretanto, o uso prescrito do  GE 

(incluindo o desenho do extraoral cervical) foi efetivo, sem efeitos adversos 

significativos no ângulo do plano mandibular (GoGn.SN), corroborando outros 

achados.3,11,19,21,22 

A comparação entre os dois grupos sugere uma melhora acentuada na relação 

maxilomandibular nos pacientes tratados do GE. Os valores do ANB e de AO-BO 

diminuíram (P = 0,000 e P = 0,001, respectivamente) no GE, diferindo 

significantemente dos indivíduos não tratados do GC. Essa redução implica a ação 

ortopédica do extraoral com tração cervical na maxila, mesmo quando suportado 

apenas nos primeiros molares superiores. 

Uma das limitações da pesquisa foi a impossibilidade de seleção de um grupo 

controle com a mesma origem étnica e características semelhantes àquele GE devido 

às restrições éticas existentes. A alternativa foi utilizar um GC preexistente, embora 

as médias dos valores iniciais das variáveis ANB e AO-BO diferiam entre os grupos. 

Outra limitação, foi a ausência de radiografias de mão e punho, que impediram a 

comparação das idades cronológicas dos componentes do GE e GC. 

Sugerimos que, em estudos futuros, os componentes do grupo controle tenham 

as mesmas características étnicas, estágio de maturação esquelética e período de 

acompanhamento semelhante ao grupo experimental. 

 

CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, o uso do aparelho extraoral tração cervical levou a: 

restrição do deslocamento da maxila para frente; redução da discrepância sagital na 

relação maxilomandibular, com consequente correção da maloclusão de Classe II; 

movimento distal dos primeiros molares superiores e sem aumento na inclinação do 

plano mandibular. 
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Figura 1A – Radiografia inicial do tratamento; 1B – Radiografia obtida após o uso do 

extraoral tração cervical. 

 

 

 
Figura 2 – Cefalograma com as medidas angulares e lineares utilizadas no estudo. 
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Tabela 1 – Pontos, linhas e variáveis utilizadas. 

Pontos e linhas Definição 
Linha SN Linha unindo o ponto Sela (S) ao ponto Násio (N) 

Eixo X Eixo de orientação. Eixo passando pelo ponto S, formando 

um ângulo de 7 graus com a linha SN  

Linha S’ 
 

Linha passando pelo ponto S, perpendicular em relação ao 

eixo X 

Linha NA Linha unindo o ponto N ao ponto A 

Linha NB Linha unindo o ponto N ao ponto B 

Ponto U6 

Ponto CR 

Ponto mais anterior da coroa do primeiro molar superior 

Centro de resistência do primeiro molar superior 

Variáveis 
ANB (o) Ângulo formado pela intersecção das linhas NA e NB 

GoGn.SN (o) Ângulo do plano mandibular 

AO-BO (mm) Distância entre os pontos A e B, quando projetados sobre o 

plano oclusal 

S’-ENA (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto ENA 

S’- A (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto A 

S’-U6 (mm) 

S’-CR (mm) 

Distância linear da linha S’ ao ponto U6  

Distância linear da linha S’ ao ponto CR 

S’-B (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto B 

S’-Pog (mm) Distância linear da linha S’ ao ponto Pog 
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Título da Pesquisa: Alterações sagitais causadas pela força extra-oral tração cervical em 
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Área Temática: 
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Data da Relatoria: 06/11/2014  

Apresentação do Projeto:  

O objetivo do estudo será comparar as mudanças ocorridas no sentido ântero-posterior com o uso da 
tração cervical do tipo Kloehn (n=24) nas medidas ANB, WITS, Pontos ENA, A, B, Pog e primeiro 
molar superior (C6) em relação a um grupo controle (n=24) com semelhante padrão de 
crescimento.Critérios de exclusão: 1- Pacientes submetidos a qualquer tipo de trauma na face ou 
intervenção ortodôntica anteriormente ao estudo; 2- Casos em que uma das telerradiografias, 
apresente dificuldade de identificação em algum dos pontos anatômicos a serem avaliados 
Radiografias cefalométricas foram obtidas ao início do tratamento (T1) e após a distalização molar 
concluída (T2) para o grupo experimental e para o grupo controle aos 9 anos (T1) e aos 12 anos (T2) 
sem qualquer tipo de intervenção. O tempo médio para distalização molar foi de 14 meses, com força 
de 350 a 400 gramas de cada lado, 14 a 16 horas/dia. As mudanças serão comparadas através das 
médias, teste de Levene, Shapiro-Wilk, não paramétricos (Mann-Whitney e Wilcoxon) e paramétricos 
(teste t de Student). O uso da tração cervical tipo Kloehn continua sendo uma excelente opção de 
ancoragem e distalização molar (grupo experimental= MOVIMENTO PARA DISTAL e grupo 
controle=MOVIMENTO PARA MESIAL), mesmo dependendo da colaboração do paciente, e profundo 
conhecimento de controle da mecânica,porém sugere-se que conclusões fidedignas são obtidas na 
comparação de grupos com padrão de crescimento semelhantes.  
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  

 

Continuaca̧ ̃o do Parecer: 924.304  

Objetivo da Pesquisa:  

O objetivo do estudo será comparar as mudanças ocorridas no sentido ântero-posterior com o uso da 
tração cervical do tipo Kloehn (n=24) nas medidas ANB, WITS e Pontos ENA, A, B, Pog e primeiro 
molar superior(C6) em relação a um grupo controle (n=24) com semelhante padrão de crescimento.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos 
O risco relacionado a essa pesquisa seria a radiação ionizante à qual os pacientes foram submetidos 
à época, entretanto justificam-se por ser parte integrante do protocolo de documentação dos casos 
clínicos, que consistem em: documentação inicial, diagnóstico e planejamento, acompanhamento do 
caso clínico e documentação final, beneficiando os pacientes restabelecendo a função mastigatória e 
estética facial ao concluir o tratamento; além de terem sido tomadas todas as medidas relacionadas à 
radioproteção contidas na portaria 453 da ANVISA, de 1 de junho de 1998.Na utilização do aparelho 
extra-oral, os riscos são controlados por consultas quinzenais, sempre avaliando a possibilidade de 
mobilidade acentuada dos dentes de apoio para o aparelho, todavia a freqüência, duração e 
intensidade da força estão dentro dos parâmetros aceitos na literatura para este dispositivo, 
justificando a aplicação desta força para correção da discrepância ântero-posterior. 
Benefícios: 
Melhor compreensão para os ortodontistas dos efeitos do aparelho em pacientes portadores de 
maloclusão de Classe II de Angle e maximizar os benefícios por ele gerado.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Trata-se de uma pesquisa retropectiva, relevante e de interesse profissional. A metodologia 
estatística é descrita com clareza e o objetivo proposto poderá ser alcançado.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

O pesquisador justifica a ausencia do TCLE por tratar-se de pesquisa retrospectiva, de forma a ser 
muito difícil o contato com aqueles que receberam alta do tratamento.  

Recomendações: 
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NITEROI, 19 de Dezembro de 2014  

Assinado por:  

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ (Coordenador)  
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Paǵina 03 de 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

ANEXO 4 

 

 

Autorização do uso da amostra do Burlington Growth Centre 
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ANEXO 5 
 
 

 Título: Alterações esqueléticas decorrentes do uso do aparelho extraoral com 

ancoragem cervical e com ancoragem parietal: um estudo retrospectivo 
 

O artigo será submetido ao periódico Brazilian Oral Research 

 

Autores: Rosa AJ, Vilella OV 
 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar retrospectivamente as alterações esqueléticas decorrentes do uso 

de aparelho extraoral (AEO) com ancoragem cervical e com ancoragem parietal, em 

pacientes tratados na Clínica de Pós-Graduação em Ortodontia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), no período compreendido entre 1996 e 2018. Método: 
Foram consultados os arquivos dos pacientes tratados no período citado. Os dados 

referentes às idades ao início e ao final do tratamento com AEO, assim como o tipo 

de ancoragem, classe de maloclusão (Angle) e valores de variáveis cefalométricas 

foram registrados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 61 arquivos 

de pacientes foram selecionados. A seguir, a amostra foi dividida em dois grupos, de 

acordo com o tipo de ancoragem utilizado: cervical (n=33) e parietal (n=28). As 

diferenças entre os valores iniciais (T1) e finais (T2) das medidas cefalométricas SNA, 

SNB, ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI (%) (porcentagem da altura facial inferior em 

relação à altura facial total), foram estatisticamente avaliadas em ambos os grupos. 

Resultados: Foram encontradas significantes reduções dos valores (p<0,05) entre T1 

e T2 para as variáveis SNB e ANB, em ambos os grupos. A variável AO-BO 

apresentou diferença estatisticamente significante apenas no grupo que utilizou 

ancoragem cervical.  As demais variáveis não apresentaram diferenças significantes 

entre T1 e T2. Conclusão: As alterações esqueléticas decorrentes do uso de AEO 

com ancoragem cervical ou com ancoragem parietal foram muito semelhantes. 

Ocorreu diminuição da discrepância anteroposterior entre a maxila e a mandíbula, 

devido ao posicionamento mais anterior da mandíbula, sem que houvesse alterações 

verticais significantes. 
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Palavras chave: Aparelhos de Tração Extrabucal, Má Oclusão de Angle Classe II, 

Ortodontia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso do aparelho extraoral continua sendo uma das estratégias mais comuns 

para a correção da maloclusão de Classe II de Angle em pacientes em crescimento 

com, a qual acomete um percentual considerável da população.1-5 Em escolares do 

município de Niterói (RJ), sua prevalência foi de 24,7%,6 ao passo que, entre os 

indivíduos que buscaram tratamento ortodôntico na cidade de Bauru (SP), chegou a 

50%.7 

Para que o ortodontista tenha êxito no tratamento deste tipo de maloclusão, é 

necessário um correto diagnóstico, obtido através de uma documentação completa do 

caso; elaboração de um adequado planejamento de tratamento; conhecimento das 

alterações decorrentes do crescimento e desenvolvimento craniofacial, e 

conhecimento dos efeitos da mecânica ortodôntica sobre o complexo 

dentocrâniofacial.8 

Para a correção da maloclusão de Classe II (Angle), dentre as inúmeras 

indicações do aparelho extraoral, as principais são: restringir e direcionar o 

crescimento da maxila, movimentar para distal os molares superiores,3,4,9,10 e atuar 

como dispositivo de ancoragem para retração e fechamento de espaços do segmento 

dentário anterior. 

A época mais oportuna para o uso do aparelho extraoral coincide com o surto 

de crescimento puberal, sendo possível redirecionar o crescimento da maxila11-13 e 

até mesmo alcançar alterações em estruturas mais profundas, como a fissura ptérigo-

maxilar.13,14 

Dentre as possibilidades de ancoragem, existem a cervical, a parietal e a 

occipital.15 Cada qual deve ser indicada de acordo com o padrão esquelético do 

paciente: hipo, hiper ou mesiodivergente.3,16,17 

Não existe ainda um consenso sobre as alterações esqueléticas produzidas 

pelo uso de aparelhos extraorais com ancoragem cervical e com ancoragem 

parietal.18-20 Portanto, a presente pesquisa teve o objetivo de avaliar 

retrospectivamente as alterações esqueléticas decorrentes desses dois tipos de 

ancoragem, em pacientes tratados na clínica de um centro de ensino de ortodontia. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (protocolo 

número: 3190749). 

Foram utilizadas as fichas de diagnóstico, de cefalometria e de trabalhos 

realizados dos pacientes que concluíram seus tratamentos ortodônticos na Clínica de 

Pós-Graduação em Ortodontia da UFF. 

Os critérios de inclusão foram: documentação devidamente preenchida com os 

dados do paciente; ter iniciado e concluído o tratamento na Clínica de Ortodontia da 

Universidade no período compreendido entre 1996 e 2018; registros das datas iniciais 

e finais da mecânica extraoral; discriminação do tipo de ancoragem extraoral aplicada 

(cervical ou parietal); presença de maloclusão de Classe II (Angle).  

Os critérios de exclusão foram: documentação ortodôntica com ausência de 

dados necessários à pesquisa; pacientes que não apresentavam maloclusão de 

Classe II (Angle); que não utilizaram mecânica extraoral; que abandonaram o 

tratamento antes do final; ou que não apresentavam mais crescimento ao início da 

aplicação da força extraoral. A avaliação para confirmar se o paciente estava em 

crescimento foi feita através da radiografia de mão e punho, observando-se o grau de 

calcificação do osso sesamóide e a presença de cartilagem nas epífises dos ossos 

longos.  

 
Coleta de dados 
 

Os dados foram coletados no período compreendido entre os anos de 1996 e 

2018. 

Todas as pastas dos arquivos da Clínica foram consultadas. Os dados 

registrados foram: tipo de ancoragem extraoral; sexo; data de nascimento; idade ao 

início do tratamento; data de início e término da mecânica extraoral; tipo de 

maloclusão (Angle); duração, intensidade e frequência da mecânica extraoral; valores 

iniciais e finais das variáveis SNA, SNB, ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI (%) (Figura 1). 

As definições das variáveis pesquisadas encontram-se na Tabela 1. Os dados foram 

registrados em uma planilha Microsoft Excel (versão 2007, Microsoft Office 

Corporation). 
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Tratamento estatístico 

 

O teste Shapiro-Wilk foi aplicado para checar a normalidade dos dados. Os 

testes t pareado (dados paramétricos) e Wilcoxon (dados não paramétricos) foram 

utilizados para avaliar a significância estatística dos resultados. Para a realização dos 

testes estatísticos, utilizou-se o software Bioestat 5.3 (Belém - PA, Brasil) disponível 

no site https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/. 

   
RESULTADOS 

 

Dos 985 (100%) pacientes tratados na Clínica de Pós-Graduação em 

Ortodontia da UFF entre 1996 e 2018, 352 (35,73%) utilizaram AEO em associação 

com o aparelho fixo. Destes, 132 (13,4%) utilizaram ancoragem cervical, e 187 

(19,0%) ancoragem parietal. Em cinco (0,5%) pacientes foi aplicada ancoragem 

combinada. Em 19 (1,9%), a ancoragem cervical foi substituída pela ancoragem 

occipital no decorrer do tratamento. Dois (0,2%) pacientes iniciaram o tratamento com 

ancoragem parietal, que posteriormente foi substituída pela ancoragem occipital. Sete 

(0,7%) arquivos não especificavam o tipo de ancoragem.  

Quando foram aplicados os critérios de exclusão, restaram 61 arquivos de 

pacientes. A numeração dos arquivos foi convertida em uma numeração específica 

para a pesquisa, preservando as identidades dos pacientes.  

Vinte e nove pacientes eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino. A média 

de idade ao início do tratamento foi de 11 anos e 10 meses. A idade mínima foi de 8 

anos e 11 meses, e a máxima de 16 anos e 4 meses. O tempo médio de uso do 

aparelho extraoral (duração) foi de 22 meses. A intensidade média da força aplicada 

foi de 402 grama/força (g/f) com frequência média de 15 horas por dia.  

Trinta e três pacientes foram tratados com ancoragem cervical. No início do 

tratamento (T1) a média de idade foi de 12 anos (mínima de 9 anos e 8 meses e 

máxima de 16 anos e 4 meses). Ao término do tratamento (T2) a média de idade foi 

de 13 anos e 10 meses. A idade mínima foi de 10 anos e 11 meses, e a máxima de 

18 anos e 3 meses. 

Vinte e oito pacientes foram tratados com ancoragem parietal. Em T1, a média 

de idade foi de 11 anos e 7 meses (mínima de 8 anos e 11 meses e a máxima de 14 
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anos e 6 meses). Em T2, a média de idade foi de 13 anos e 6 meses. A idade mínima 

foi de 10 anos, e a máxima de 16 anos e 10 meses. 

Os valores iniciais (T1) e finais (T2) das variáveis pesquisadas (SNA, SNB, 

ANB, AO-BO, GoGn.SN e AFI) de cada paciente, bem como as diferenças entre T1 e 

T2, foram registrados em duas novas planilhas, de acordo com o tipo de ancoragem, 

para a realização dos testes estatísticos. 

Na Tabela 2 são apresentados os dados referentes aos pacientes tratados com 

ancoragem cervical. Observou-se um aumento estatisticamente significante para a 

variável SNB (p=0,004), cujo valor médio aumentou de 76,0º para 77,1º. As variáveis 

ANB (p=0,000) e AO-BO (p=0,011) apresentaram diminuição estatisticamente 

significante dos seus valores médios. A primeira diminuiu de 5,0º para 3,4º; a segunda, 

de 3,0 mm para 1,5 mm. As demais variáveis não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes de T1 para T2. 

Na Tabela 3 são apresentados os dados referentes aos pacientes tratados com 

ancoragem parietal. Observou-se um aumento estatisticamente significante para a 

variável SNB (p=0,031), cujo valor médio aumentou de 74,9º para 75,8º. A variável 

ANB (p=0,006) apresentou diminuição estatisticamente significante dos seus valores 

médios, de 5,2º para 4,0º. As demais variáveis não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes de T1 para T2. 

 

DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa buscou avaliar retrospectivamente as alterações 

esqueléticas decorrentes do uso de AEO com ancoragem cervical e com ancoragem 

parietal, em um universo de pacientes tratados ortodonticamente de acordo com a 

mesma filosofia de tratamento. Como não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes entre meninos e meninas, optou-se por não dividir a 

amostra de acordo com o sexo. 

Ao longo dos anos, a prevalência do uso de aparelho extraoral variou bastante. 

A partir de meados dos anos oitenta até a metade dos anos noventa, ocorreu um 

aumento do uso desse aparelho. Desde 1996, percebe-se um declínio na sua 

utilização, quer seja devido à pouca aceitação por parte dos pacientes, ou a novas 

opções para o tratamento da maloclusão Classe II (Angle).21 Portanto, o atual achado 

de 35,73% de pacientes utilizando aparelhagem extraoral pode ser considerado alto, 
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tendo-se em conta que o atendimento clínico no Curso de Pós-Graduação em 

Ortodontia da UFF teve início em 1996. 

Num trabalho prospectivo anterior,22 observou-se que a ancoragem cervical 

restringiu o deslocamento da maxila para frente e reduziu a discrepância sagital 

maxilomandibular sem aumento na inclinação do plano mandibular. Os dados atuais 

corroboram, em parte, tais conclusões. A discrepância anteroposterior entre os ossos 

maxilares foi efetivamente reduzida, o que foi demonstrado pela significante 

diminuição dos valores do ANB (p=0,000) e AO-BO (p=0,011). Entretanto, essa 

redução parece ter ocorrido, em maior parte, pelo posicionamento mais anterior da 

mandíbula, revelado pelo aumento do ângulo SNB (p=0,004), do que pela restrição do 

deslocamento anterior da maxila. Em ambas as pesquisas não foi observado 

incremento significante da resultante de deslocamento vertical da face.  

Com relação aos pacientes tratados com ancoragem parietal, observaram-se 

alterações semelhantes. Ocorreu diminuição da discrepância anteroposterior entre a 

maxila e a mandíbula, com significante diminuição do valor do ANB (p=0,006). A 

distância AO-BO, porém, não apresentou redução estatisticamente significante 

(p=0,650). Novamente, a melhora na relação anteroposterior maxilomandibular 

parece ter se devido ao aumento do ângulo SNB (p=0,031) e, consequentemente, a 

um posicionamento mais anterior da mandíbula. As variáveis GoGn.SN e AFI (%) não 

apresentaram diferenças estatísticas de T1 para T2, demonstrando que não 

ocorreram alterações verticais significantes com a utilização deste tipo de ancoragem. 

Bilbo et al20 concluíram que a ancoragem parietal, associada ao aparelho fixo, 

foi responsável pela redução do ANB e pela restrição do crescimento para frente do 

ponto A, enquanto a mandíbula manteve um crescimento contínuo para frente. 

Antonarakis e Kiliaridis19 concluíram que ambos os tipos de ancoragem apresentaram 

redução significante dos ângulos SNA e ANB, enquanto o incremento no ângulo do 

plano mandibular e do SNB não foram significantes. Os resultados das duas últimas 

variáveis foram semelhantes ao do presente trabalho, apesar de não termos 

constatado diminuição estatisticamente significante do SNA (restrição ao crescimento 

anterior da maxila) e de não podermos ratificar a ausência de significância do aumento 

do SNB. 

É provável que as discrepâncias entre os resultados das pesquisas se devam 

a peculiaridades das amostras estudadas. O ponto comum, entretanto, foi a redução 
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da discrepância sagital entre os ossos maxilares, necessária para a correção da 

maloclusão de Classe II. 

Por outro lado, Brown18 não observou alterações significantes nos valores das 

variáveis SNA, SNB, ANB e SN:MP (ângulo do plano mandibular) decorrentes do uso 

de AEO, com ancoragem cervical ou parietal. 

Uma das limitações da atual pesquisa foi a impossibilidade de ser avaliada a 

colaboração dos pacientes em relação à mecânica extraoral aplicada. Outra limitação 

é que a mecânica extraoral esteve sempre associada com o aparelho fixo, instalado 

no arco superior. Desta forma, é difícil afirmar que as alterações encontradas foram 

exclusivamente decorrentes da aplicação da força extraoral.  

Também não foi possível obter o valor das variáveis imediatamente após a 

remoção do aparelho extraoral. Portanto, os valores de T2 são referentes ao final do 

tratamento ortodôntico. Como os pacientes estavam em crescimento, as alterações 

produzidas pela mecânica sobre o valor de algumas variáveis, como a inclinação do 

ângulo do plano mandibular (GoGn.SN), podem ter sido mascaradas. 

Oosthuizen et al.23 e Jacobson24 demonstraram teoricamente o caráter 

extrusivo da ancoragem cervical, assim como a tendência intrusiva da ancoragem 

parietal. Em consonância com as observações desses autores, as médias dos valores 

em T1 do ângulo GoGn.SN foram 32,9o (ancoragem cervical) e 36,7o (ancoragem 

parietal). 

No período compreendido entre a remoção do AEO e a tomada da radiografia 

em T2, é provável que o padrão de crescimento inerente aos pacientes de ambos os 

grupos tenha voltado a se manifestar. Desta forma, as diferenças médias dos valores 

desta variável entre T1 e T2, referentes às ancoragens cervical (-0,8o) e parietal (0,3o), 

poderia ser explicada. 

Um fenômeno semelhante pode também ter acontecido com relação aos 

valores em T2 da variável AFI (%). 

Sugere-se a realização de estudos em que as limitações citadas anteriormente 

possam ser eliminadas. 
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CONCLUSÃO 
 

As alterações esqueléticas decorrentes do uso de AEO com ancoragem 

cervical ou com ancoragem parietal foram semelhantes. Ocorreu diminuição da 

discrepância anteroposterior entre a maxila e a mandíbula, devido ao posicionamento 

mais anterior da mandíbula, sem que houvesse alterações verticais significantes. 
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Figura 1. Cefalograma com medidas angulares, linear e percentual utilizados. 
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Tabela 1. Definições das variáveis utilizadas. 
 

Variáveis Definição 

SNA (o) Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NA  

SNB (o) Ângulo formado pela intersecção da linha SN com a linha NB 

ANB (o) Ângulo formado pela intersecção da linha NA com a linha NB 

AO-BO (mm) Distância linear entre os pontos A e B projetados perpendicularmente 

sobre o plano oclusal 

GoGn.SN (o) Ângulo do plano mandibular 

AFI (%) Percentagem da altura facial inferior (ENA-Me) em relação à altura 
facial total (N-Me) 

 
 
 
 

	
Tabela 2. Ancoragem cervical. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, desvio 
padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor para comparar 
as diferenças, durante o período avaliado. 
	

Variável cervical ancoragem (n = 33) - maloclusão Classe II (Angle) 
Fase 𝑥	 dp mín máx T2-T1  p 

SNA (o) T1 81,1 4,6 70,0 90,0 -0,8  0,105 
T2 80,3 5,0 67,0 84,0  

 

SNB (o) T1 76,0 3,8 67,0 84,0 1,1  0,004* 
T2 77,1 4,2 70,0 88,0  

 

ANB (o) T1 5,0 2,4 1,0 10,0 -1,6  0,000* 
T2 3,4 2,6 -2,0 11,0  

 

AO-BO (mm) T1 3,0 3,0 -3,0 9,0 -1,5  0,011* 
T2 1,5 2,6 -5,0 8,0  

 

GoGn.SN (o) T1 32,9 4,6 25,0 43,0 -0,8  0,162 
T2 32,1 5,2 23,0 41,0  

 

AFI (%) T1 55,5 3,5 49,0 64,9 0,4  0,377 
T2 55,9 2,7 50,0 63,0  

* p < 0,05 
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Tabela 3. Ancoragem parietal. Valores médios (𝑥) das variáveis em T1 e T2, desvio 
padrão (dp), valor mínimo e máximo, diferença entre T1 e T2, e p-valor para comparar 
as diferenças, durante o período avaliado. 
 

Variável parietal ancoragem (n = 28) - maloclusão Classe II (Angle) 
Fase 𝑥	 dp mín máx T2-T1  p 

SNA (o) T1 80,1 3,0 73,0 86,0 -0,3  0,581 
T2 79,8 3,3 71,0 84,0  

 

SNB (o) T1 74,9 2,6 70,0 80,0 0,9  0,031* 
T2 75,8 3,1 67,0 82,0  

 

ANB (o) T1 5,2 2,4 1,0 10,0 -1,2  0,006* 
T2 4,0 2,1 0,0 9,0  

 

AO-BO (mm) T1 1,9 2,1 -3,0 6,0 -0,3  0,650 
T2 1,6 2,8 -4,0 7,0  

 

GoGn.SN (o) T1 36,7 5,1 26,0 49,0 0,3  0,493 
T2 37,0 4,8 29,0 50,0  

 

AFI (%) T1 57,5 2,6 53,5 65,0 -0,2  0,604 
T2 57,3 3,0 51,0 64,0  

* p < 0,05 
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ANEXO 6 

 

 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / 
FACULDADE DE  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: Prevalência do uso do aparelho extraoral Pesquisador: Anderson Jaña Rosa 
Área Temática: 
Versão: 2  

CAAE: 07017218.8.0000.5243 
Instituição Proponente: Programa de Pós Graduação em Odontologia Patrocinador Principal: 
Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 3.190.749  

Apresentação do Projeto:  

O presente projeto de pesquisa é do Programa de Pós-Graduação em Ortodontia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal Fluminense. A proposta da pesquisa é avaliar a prevalência do 
uso do aparelho extraoral nos pacientes que foram tratados nas clínicas de pós-graduação em 
Ortodontia da Universidade Federal Fluminense entre os anos de 1996 a 2018, através de um 
levantamento a ser feito nos prontuários dos pacientes, as quais fazem parte do banco de dados do 
curso, contendo as descrições do tratamento ortodôntico. O estudo é retrospectivo observacional. Os 
prontuários dos pacientes atendidos nas clínicas serão consultadas de acordo com os critérios de 
seleção e exclusão. O quantitativo de prontuários a serem consultados é de 800. Os dados a serem 
consultados e transcritos para uma planilha do Programa Excel protegido por senha são idade, sexo, 
início do tratamento, início e término do uso do aparelho extraoral, classificação da maloclusão de 
Angle ao início do tratamento, tipo de tração extraoral aplicada (cervical, alta ou combinada), 
característica da força extraoral aplicada (duração, intensidade e frequência)e as medidas 
cefalométricas iniciais e finais: SNA, SNA, ANB, Wits, Eixo Y, GoGn.SN e a análise de Wylie. Os 
dados obtidos serão organizados utilizando-se planilhas do Microsoft Office Excel (Versão 
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2007,Microsoft Office Corporation). A análise dos resultados serão calculados sob a forma de 
porcentagem. A análise estatística será realizada através do programa BioEstat v 5.3 (Belém – PA,  

Endereco̧: Rua Marqueŝ de Parana,́ 303 - 4o Andar ( Pred́io Anexo ) 
Bairro: Centro CEP: 24.033-900 
UF: RJ Município: NITEROI 
Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br  

Paǵina 01 de 05  

 

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / 
FACULDADE DE  

 

Continuaca̧ ̃o do Parecer: 3.190.749  

Brasil). O nível de significância adotado será de 5% para todos os testes (p < 0,05). Serão utilizados 
os testes qui-quadrado e o teste “t” de Student será utilizado para comparar os valores encontrados 
aos diferentes tipos de trações, correlacionando idade e sexo dos pacientes que comporão a 
amostra. A princípio será feito o diagrama de dispersão, e caso haja relação entre as variáveis,  

será aplicada a correlação de Pearson. Por exemplo: idade X força; idade X tempo de aplicação da 
força; direção de crescimento X tipo de tração do aparelho extraoral. Mediante a escassez referente a 
prevalência do uso do aparelho extraoral, no Estado do Rio de Janeiro, espera-se ao final da 
pesquisa, conhecer o percentual de pacientes beneficiados com esta mecânica nas clínicas de pós-
graduação, associar seu uso à direção do crescimento facial, e correlacionar sexo e idade.  

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário: 
Verificar a prevalência do uso do aparelho extraoral nas clínicas de pós-graduação em Ortodontia.  

Objetivos Secundários: 
1- Comparar se houve redução quantitativa na indicação do aparelho extraoral durante o período 
avaliado; 2- Duração, intensidade e frequência de uso e o tipo de tração extraoral indicada; 
3- Indicação do tipo de tração extraoral associada à classificação da maloclusão (de Angle) que o 
paciente apresentava ao início tratamento; 
4- Correlacionar o uso do extraoral ao sexo e idade dos pacientes beneficiados.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos 
Os riscos relacionados à pesquisa seriam o vazamento de informações referentes aos pacientes, 
porém a consulta aos dados será feita pelo pesquisador e servirão apenas ao propósito da publicação 
científica, mantendo as pastas de documentação dos casos no acervo do curso de Ortodontia da 
UFF. Os nomes dos pacientes serão omitidos e substituídos por números, para que não sejam 
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identificados. Somente serão registrados em futura publicação, os valores médios atribuídos a cada 
grupo de pacientes.  

Benefícios: 
As informações científicas sobre o percentual do uso do aparelho extraoral em pacientes tratados é 
escassa. Com o desenvolver desta pesquisa, conseguiremos correlacionar os resultados e  
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conhecer o percentual dos pacientes favorecidos com esta mecânica. Os riscos e benefícios da 
presente pesquisa estão adequados.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

A pesquisa é relevante para a área ortodôntica, pois as informações científicas que a pesquisa trará 
sobre o percentual do uso do aparelho extraoral e do quantitativo de pacientes que são favorecidos 
com a eficácia desta mecânica de atuação ortodôntica em pacientes tratados poderá reduzir a 
escassez de dados organizados sobre o assunto. O projeto está delineado de forma objetiva em que 
o pesquisador propõe a busca de dados pré estabelecidos nos prontuários selecionados para 
amostra, tais como: classificação da maloclusão (de Angle), sexo, idade do paciente, data inicial e 
final da mecânica, data de início do tratamento, o padrão esquelético (hiper, hipo ou 
mesiodivergente), medidas cefalométricas iniciais e finais (SNA, SNB, ANB, Análise de Wits, Eixo Y, 
GoGn.SN, Análise de Wylie), tipo de tração aplicada (cervical, alta ou combinada) e se possível, a 
quantidade de força (registrada em gramas) e recomendações quanto ao tempo de uso diário. Após 
concluída a coleta de dados será realizado organização dos resultados em cálculos sob a forma de 
porcentagem e análise estatística. É solicitado dispensa de termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), pois o pesquisador alega que se trata de um estudo retrospectivo de pacientes 
que já foram devidamente tratados há anos e com alta profissional definitiva e que os endereços e/ou 
contatos telefônicos fornecidos à época, sofreram alterações impossibilitando a sua localização. O 
pesquisador ainda se compromete que se caso algum paciente da amostra esteja em atendimento 
em outras clínicas das instituições, de informa-los sobre a pesquisa e solicitar seu consentimento. O 
pesquisador está correto em sua proposição pois sabemos que pela data muitos participantes da 
pesquisa não serão encontrados, mas no entanto, como prontuário é um documento do paciente é 
preciso propor o termo de Consentimento para a pesquisa aos pacientes que encontrar. Acreditamos 
que haverá alguns pacientes tratados nos últimos anos que possam ser encontrados e, como 
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solicitado, o pesquisador apresentou um modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para os pacientes que forem encontrados.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Os documentos foram apresentados e estão adequados.  

Recomendações:  

Substituir o termo "voluntário" utilizado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 
termo "Participante de Pesquisa" que é o termo sugerido pelo CEP/CONEP como mais  
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adequado. Numerar as páginas do TCLE e deixar espaço de rubrica para o participante assinar em 
todas as páginas que não contenham a assinatura.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

O projeto de pesquisa está adequado e exequível do ponto de vista ético em pesquisa com seres 
humanos.  

Considerações Finais a critério do CEP: 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento  Arquivo  Postagem  Autor  Situação  
Informações Básicas 
do Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1274334.pdf  

28/02/2019 
12:58:52  

 Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

modelo_TCLE.docx  28/02/2019 
12:56:56  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

Outros  Resposta_PARECER_3167951.docx  28/02/2019 
12:55:35  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  
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Projeto Detalhado / 
Brochura Investigador  projeto_CEP_Anderson_2018.docx  12/12/2018 

11:09:12  
Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

Folha de Rosto  folha_de_rosto_Anderson.pdf  11/12/2018 
22:08:46  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

dispensa_TCLE.pdf  11/12/2018 
22:07:45  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

Cronograma  cronograma.docx  11/12/2018 
10:52:50  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura  

carta_anuencia.pdf  10/12/2018 
23:47:16  

Anderson 
Jaña Rosa  Aceito  

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  
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NITEROI, 11 de Março de 2019  

Assinado por:  

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ (Coordenador(a))  
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ANEXO 7 

 

 

Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ORTODONTIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Prevalência do uso do aparelho extraoral em Clínicas de pós-graduação em Ortodontia da 
Faculdade de Odontologia UFF. 

Pesquisador Responsável: Prof. Anderson Jaña Rosa (matrícula SIAPE: 3168216) 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Programa de Pós-graduação em Ortodontia - UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2622-1621 – (21) 2629-9812 – (21) 99965-2535 

Outras formas de contato com o pesquisador (por exemplo, e-mail): andersonjrosa@globo.com 

Nome do Participante de Pesquisa: ________________________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _____________________________________________________ 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Prevalência do uso do aparelho extraoral 
em Clínicas de pós-graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia UFF”, de responsabilidade do 
pesquisador Anderson Jaña Rosa. 

 
INTRODUÇÃO 
 
A proposta da pesquisa é avaliar a prevalência do uso do aparelho extraoral nos pacientes que foram tratados nas 
clínicas de pós-graduação em Ortodontia da Universidade Federal Fluminense, entre os anos de 1996 a 2018, 
através de um levantamento a ser feito nos prontuários (pastas) dos pacientes, os quais fazem parte do banco de 
dados do curso.  
 
PROCEDIMENTOS 

Os dados a serem consultados e transcritos para uma planilha do Programa Excel protegido por senha são: idade, 
sexo, início do tratamento, início e término do uso do aparelho extraoral, classificação da maloclusão de Angle ao 
início do tratamento, tipo de tração extraoral aplicada (cervical, alta ou combinada), característica da força extraoral 
aplicada (duração, intensidade e frequência), e as medidas cefalométricas iniciais e finais: SNA, SNB, ANB, Wits, 
Eixo Y, GoGn.SN e a análise de Wylie. É pertinente ressaltar que não serão obtidas imagens dos pacientes ou 
qualquer outra informação que possam identifica-los. Todos esses dados serão coletados pelo pesquisador 
responsável. 
 
RISCOS 
 
Os riscos relacionados à pesquisa seriam o vazamento de informações referentes aos pacientes, porém a consulta 
aos dados da pasta, serão feitas pelo pesquisador e servirão apenas ao propósito da publicação científica, 
mantendo as pastas de documentação dos casos no acervo (arquivo) do curso de Ortodontia da UFF. Os nomes 
dos pacientes serão omitidos e substituídos por números, para que não sejam identificados. Somente serão 
registrados em futura publicação, os valores médios atribuídos a cada grupo de pacientes. 
 

BENEFÍCIOS ESPERADOS  
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As informações científicas sobre o percentual do uso do aparelho extraoral em pacientes tratados é escassa. A 
pesquisa não terá benefício individual (ao voluntário), porém com o desenvolver desta pesquisa, conseguiremos 
correlacionar os resultados e conhecer o percentual, tipo, duração e intensidade da mecânica aplicada aos 
pacientes favorecidos, compreendendo um pouco mais a forma como intervimos nas maloclusões que acometem 
nossa comunidade, e difundir o conhecimento acadêmico/científico. 
 

CUSTOS 
Não haverá custos para o senhor (a). da mesma forma, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. 
 
SIGILO 
As informações, sigilosas, serão analisadas juntamente com as informações de outros pacientes. Sua identificação 
não será divulgada.  
 
LIBERDADE DO PACIENTE 
 
É garantida a liberdade de não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o consentimento a qualquer momento, 
sem qualquer prejuízo à continuidade do tratamento (se for o caso) ou outra penalização. 
Em qualquer etapa do estudo, o Sr. (a) terá acesso ao pesquisador responsável (Anderson Jaña Rosa), que poderá 
ser encontrado pelos telefones (21) 2622-1621 – (21) 2629-9812 - (21) 99965-2535. Caso tenha alguma dúvida 
nos procedimentos, riscos, benefícios ou consideração sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – e-mail: 
etica@vm.uff.br 
   

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 
elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 
procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 
assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 
dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 
contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 
FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  

  

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

Eu, ____________________________________________________________, declaro ter sido informado e 
concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, _______________________________________________________________,  responsável legal por 
_______________________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 
participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 
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Casos especiais de consentimento: 

1. Participantes menores de 16 anos – TCLE deverá ser assinado por um dos pais ou, na inexistência destes, pelo 
parente mais próximo ou responsável legal; 

2. Participantes maiores de 16 e menores de 18 anos – TCLE é assinado com a assistência de um dos pais ou 
responsáveis; 

3. Participante e/ou responsável analfabeto ou com qualquer impedimento para a leitura – o presente documento 
deverá ser lido em voz alta para o participante e/ou seu responsável na presença de duas testemunhas, que 
firmarão também o documento; 

4. Participante com autonomia reduzida ou incapaz de manifestação de vontade – suprimento necessário da 
manifestação de vontade por seu representante legal. 

5. Para participantes com autonomia reduzida, deverá ser proposto (além do TCLE) um Termo de 
Assentimento = anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios 
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos 
sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 
esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


