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Introdução

O estudo do crescimento e desenvolvimento craniofa-
cial é um dos principais assuntos na Ortodontia7.

Os ortodontistas procuram definir as mudanças nas es-
truturas craniofaciais durante o crescimento e desenvol-
vimento, principalmente as que ocorrem na mandíbula,
pelo fato desta continuar tendo um crescimento clinica-
mente significante durante a adolescência3.

Segundo Moyers16 (1991) o côndilo é o local de maior
crescimento mandibular. O bordo posterior do ramo, jun-
tamente com o côndilo, sofre um movimento de cresci-
mento para trás e um pouco lateral. A borda anterior do
ramo sofre uma reabsorção óssea, e como conseqüência
ocorre um alongamento do corpo mandibular e um des-
locamento deste para anterior. Ocorre também um au-
mento vertical do ramo.

Enlow e Hans6 (2002) complementaram que os côndilos

não são as únicas regiões de crescimento mandibular,
mas também os ramos ascendentes e as tuberosidades
linguais. Segundo esses autores, durante o crescimento
normal da mandíbula, o ramo mandibular fica alinhado
mais verticalmente durante seu crescimento, ou seja, o
ramo cresce ativamente em uma direção posterior, devido
à maior quantidade de acréscimo de osso na região infe-
rior da borda posterior do que na região superior. Por outro
lado, acontece uma quantidade equivalente de reabsor-
ção na borda anterior, mais inferior que superiormente. O
crescimento condilar fica direcionado em um trajeto mais
vertical, junto com o remanescente do ramo. Ocorre então
um fechamento do ângulo goníaco para evitar a mudança
na relação oclusal entre os arcos mandibular e maxilar.

Ricketts18 (1972) afirmou que a mandíbula cresce na
forma de um arco, onde um “círculo” é desenhado pas-
sando por Pogônio ao ponto Eva, este situado no qua-
drante ântero-superior do ramo mandibular.
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Resumo
Introdução – Este estudo avaliou e comparou o crescimento e desenvolvimento mandibular de

indivíduos portadores de Classe II mandibular ao de indivíduos portadores de Classe I esquelética.
Materiais e Métodos – Foram analisados 18 indivíduos de cada grupo, brasileiros, de ambos os
sexos, os quais não haviam realizado tratamento ortodôntico-ortopédico. Foram analisadas medi-
das lineares e angulares, e verificado o deslocamento mandibular. Resultados – O crescimento e
o deslocamento mandibular foi maior no grupo de Classe I, não sendo estatisticamente signifi-
cante. O ângulo goníaco apresentou uma diminuição maior nos indivíduos Classe II. Conclusões –
Não houve uma diferença estatisticamente significante do crescimento mandibular entre os grupos.

Palavras-chave: Má oclusão de Angle Classe II; Mandíbula/crescimento & desenvolvimento

Abstract
Introduction – This study evaluated and compared the mandibular growth of individuals pre-

senting mandibular skeletal Class II with of individuals presenting Class I skeletal pattern. Material
and Methods – Were analysed 18 individuals of each group, Brazilians, of both sexes, which none
of these individuals had received orthopedic-orthodontic treatment. Were analysed linear and an-
gular measures, and verified the mandibular displacement. Results – The growth and the mandibu-
lar displacement were bigger in the group of Class I, not being statistically significant. The goniac
angle presented a bigger reduction in the Class II individuals. Conclusions – Didn´t has a statisti-
cally significant difference of the mandibular growth between groups.
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Björk4 (1963) verificou que, durante o crescimento, a
base óssea da mandíbula apresenta uma curvatura
acompanhada por uma diminuição do ângulo goníaco e
por uma absorção óssea na região abaixo da sínfise. Ob-
servou que o ângulo goníaco varia de acordo com o cres-
cimento condilar, onde nos casos de crescimento vertical
do côndilo, o ângulo goníaco se apresenta diminuído, e
quando o crescimento condilar se dá mais sagitalmente,
o ângulo goníaco tende a aumentar.

Segundo Maj e Luzi15 (1964), o crescimento do corpo
da mandíbula não tem nenhuma relação com o cresci-
mento do ramo mandibular, e que quanto maior o ângulo
goníaco durante a infância, maior será o crescimento do
corpo mandibular.

Tracy e Savara23 (1966) e Savara e Tracy22 (1967) afir-
maram que, proporcionalmente, o crescimento mandibu-
lar se dá mais em altura do que em comprimento.

Lux et al.13 (2004) observaram que o crescimento ver-
tical da mandíbula seria maior proporcionalmente do que
o crescimento sagital e transverso, ou seja, o ramo man-
dibular apresentaria maior crescimento proporcional em
relação ao crescimento do corpo da mandíbula, e que o
aspecto transverso é o que apresenta menor crescimento.

Segundo Barbosa2 (2000), quando o ângulo goníaco esti-
ver diminuído, o crescimento do ramo mandibular se dará
para baixo e para trás, o que este autor definiu como um
crescimento mais vertical. E quando este ângulo estiver au-
mentado, o crescimento do ramo mandibular se dá para
baixo e para frente, e então seria um crescimento mais hori-
zontal. Verificou-se também que, na maioria dos casos estu-
dados, o deslocamento mandibular durante o crescimento,
se deu mais no sentido vertical do que no horizontal.

Pelo fato de os pacientes portadores de má oclusão de
Classe II constituírem umaporcentagem significante dos pa-
cientes nos consultórios ortodônticos, e de que amaioria dos
pacientes submetidos a tratamento ortodôntico são jovens, o
potencial de crescimento desses indivíduos é de grande in-
teresse para os ortodontistas2-3. Assim, os ortodontistas po-
derão elaborar o plano de tratamento específico e obter
melhores resultados, especialmente nos casos de pacientes
onde o padrão de crescimento é desfavorável2.

A má oclusão de Classe II pode ser esquelética, quando
há o comprometimentomandibular e/oumaxilar, ou dentária,
quando há somente o envolvimento dentoalveolar. Quando
da Classe II esquelética, esta pode ser mandibular, maxilar
ou combinada14, sendo que, na maioria das vezes, ela é
causada por um retrognatismo mandibular3,5,14.

De acordo com McNamara14 (1981), anormalidades no
desenvolvimento mandibular, tanto no sentido vertical
quanto no horizontal, são os componentes mais comuns
da má oclusão de Classe II.

Segundo Enlow e Hans6 (2002), o complexo nasomaxi-
lar no indivíduo de Classe II é verticalmente longo com
relação à dimensão vertical do ramo, comparado ao indi-
víduo de Classe I. Essa face média longa, juntamente
com o alinhamento para baixo da fossa média do crânio,
provoca um alinhamento rotacional para baixo e para trás
de toda a mandíbula no indivíduo de Classe II, o que re-
sulta um ângulo goníaco mais fechado.

Avaliando as mudanças dentofaciais em pacientes não

tratados portadores de má oclusão de Classe II divisão
1ª, Carter5 (1987) observou que o ângulo goníaco apre-
sentou-se um pouco menor.

De acordo com Bishara et al.3 (1997), o comprimento
mandibular apresentou um valor significante menor em
crianças portadoras de Classe II, quando comparadas às
portadoras de normoclusão, porém somente nos primeiros
estágios de desenvolvimento. Quando comparados estes
grupos durante a dentição permanente, a diferença no
comprimento mandibular não foi significante, o que sugeriu
um crescimento num período mais tardio. Observaram tam-
bém que a direção de crescimento mandibular foi similar
entre os dois grupos, porém a magnitude de crescimento
da mandíbula é maior nos portadores de normoclusão.

Segundo Rothstein e Yoon-Tarlie21 (2000), a má oclusão
de Classe II divisão 1ª não é caracterizada pelo retropo-
sicionamento e/ou subdesenvolvimento da mandíbula,
pois a mandíbula dos indivíduos analisados que apre-
sentavam Classe II divisão 1ª se encontrou idêntica
quando comparados ao grupo controle, em tamanho,
forma e posição. Porém a maxila se apresentou mais pro-
tuída e posicionada mais superiormente nos indivíduos
com má oclusão de Classe II.

Riesmeijer et al.19 (2004) estudaram os padrões de cres-
cimento craniofacial em crianças apresentando Classe I e
Classe II, e verificaram que os portadores de Classe II apre-
sentaram uma tendência de crescimento facial mais verti-
cal, devido ao aumento do ângulo SN-GoMe, ou seja,
apresentam um padrão de crescimento mais divergente.
Mandíbulas mais curtas foram encontradas nas crianças
mais novas no grupo de Classe II, porém nenhuma dife-
rença foi encontrada no corpomandibular e no comprimento
da mandíbula quando comparado às crianças com idade
avançada portadoras de Classe II com o grupo de Classe I.

Analisando pacientes portadores de Classe I e II es-
queléticas, Gomes e Lima8 (2005) verificaram que não
houve diferenças no crescimento mandibular entre os
dois grupos, e que o crescimento foi maior nos pacientes
que estavam na fase do pico do crescimento, principal-
mente no comprimento mandibular e comprimento do
corpo da mandíbula. Portanto, segundo eles, existe uma
variação individual no crescimento linear da mandíbula.

Kapoor et al.10 (2001) verificaram em seus estudos que,
em relação aos pacientes de normoclusão, portadores de
Classe II dentária apresentavam comprimento mandibu-
lar menor e ângulo goníaco diminuído.

Freitas et al.7 (2005) também observaram que indiví-
duos portadores da má oclusão de Classe II divisão 1ª
apresentavam um comprimento mandibular menor e um
padrão de crescimento com tendência vertical devido ao
aumento dos ângulos SN-Gn e SN-GoGn.

O surto de crescimento puberal é considerado o me-
lhor momento para se realizar a correção ortopédica em
pacientes com má oclusão de Classe II11.

Dessa maneira, muitos ortodontistas utilizam o Índice
de Maturação das Vértebras Cervicais (IMVC) para defi-
nir a idade biológica dos pacientes1.

Foi Lamparski12 (1972) apud Hassel e Farman (1995)
quem propôs um método para avaliar o crescimento pu-
beral através da maturação óssea das vértebras cervicais,
onde através de Radiografias Cefalométricas em Norma
Lateral, observavam-se as sete vértebras cervicais, rela-
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Figura 1. Maturação das vértebras cervicais

cionando a altura e o comprimento delas com a idade cro-
nológica do indivíduo e o surto de crescimento puberal.

Mais tarde, Hassel e Farman9 (1995) modificaram o mé-
todo de Lamparski, onde somente as vértebras C2, C3 e
C4 são avaliadas devido ao fato destas não serem cober-
tas pelo protetor de tireóide durante a tomada radiográfica.
Definiram seis estágios de maturação, que os autores cha-
maram de Índice de Maturação das Vértebras Cervicais
(IMVC): I – Iniciação; II – Aceleração; III – Transição; IV- De-
saceleração; V – Maturação e VI – Finalização (Figura 1).

De acordo com O’Reilly e Yanniello17 (1988) o cresci-
mento do comprimento mandibular apresenta incremen-
tos significantes nos estágios I-II; II-III e III-IV da
maturação das vértebras cervicais. Em relação ao com-
primento do corpo da mandíbula, os incrementos são nos
estágios I-II e II-III. Já a altura do ramo mandibular tem
um aumento maior entre os estágios I-II.

Baccetti et al.1 (2002) analisaram a maturação das vér-
tebras cervicais (CVM) a fim de verificar o pico de cres-
cimento mandibular, e observaram que em CVM I o pico
de crescimento mandibular não irá ocorrer em menos de
um ano após este estágio. Em CVM II o pico de cresci-
mento mandibular ocorrerá dentro de um ano após este
estágio. No CVM III se encontra o pico de crescimento
mandibular. Em CVM IV o pico de crescimento mandibu-
lar já ocorreu por volta de um ano antes deste estágio. E
por fim, em CVM V o pico de crescimento mandibular
ocorreu por volta de dois anos antes deste estágio.

O presente estudo teve como objetivo avaliar e com-
parar o crescimento mandibular de indivíduos portadores
de Classe II basal mandibular ao de indivíduos portado-
res de Classe I basal, sob os aspectos lineares, angula-
res e de deslocamento da mandíbula.

Materiais e Métodos

O critério de seleção da amostra foi o padrão esquelé-
tico dos indivíduos, onde duas Telerradiografias em Norma
Lateral de cada indivíduo foram realizadas em dois tem-
pos diferentes (T1 e T2). A amostra selecionada pertence
ao Departamento de Ortodontia e Ortopedia Facial da Uni-
versidade Paulista – UNIP, e foi composta por 18 indiví-
duos, sendo 7 do sexo feminino e 11 do sexo masculino,
portadores de Classe II mandibular, com idade média de
10 anos e IMVC II em T1 e de 12 anos e IMVC III em T2; e
de um grupo controle de 18 indivíduos, sendo 7 do sexo fe-
minino e 11 do sexo masculino, apresentando Classe I es-
quelética, com idade média de 9 anos e IMVC I em T1 e de
12 anos e IMVC III em T2, onde nenhum tratamento orto-
pédico e/ou ortodôntico foi realizado em ambos os grupos.

Foi realizado o traçado cefalométrico em cada uma das
películas utilizando negatoscópio, papel “ultraphan”, la-
piseira 0.5, compasso de ponta seca e Template da téc-
nica Bioprogressiva de Ricketts.

Para cada traçado, 18 pontos cefalométricos e 6 planos
foram escolhidos, onde 8 medidas craniofaciais foram
realizadas, sendo 4 medidas lineares, 2 medidas angula-
res e 2 medidas de deslocamento mandibular.

• Pontos: Pório (Po); Orbital (Or); Básio (Ba); Násio (Na);
Pogônio (Pg); Pogônio rebatido (Por) – rebatimento do
ponto Pogônio no Plano Mandibular; Mentoniano (Me); Pro-
tuberância Mentoniana (PM); Condílio (Co); Condílio pos-
terior (Cop); Condílio rebatido (Cor) – rebatimento do ponto
Condílio no plano tangente ao bordo posterior do ramo as-
cendente; Gônio posterior (Gop); Gônio inferior (Goi); Gônio
espacial (Goe); Pterigoídeo (Pt); Gnátio ósseo (Gno) – lo-
calizado na sínfise mandibular através da bissetriz do ân-
gulo formado entre os Planos Mandibular e Facial; DC e Xi
– obtido através da intersecção das diagonais do retângulo
formado através de linhas paralelas e perpendiculares ao
Plano Horizontal de Frankfurt e Plano Pterigóideo Vertical,
que passam pelos pontos R1, R2, R3 e R4 (Figura 2).

• Planos: Plano Horizontal de Frankfurt – FH (Po-Or);
Plano Pterigóideo Vertical – VPT (plano perpendicular ao
FH, passando pelo ponto Pt); Plano Posterior do Ramo As-
cendente (Cop-Gop); Plano Mandibular (Goi)-Me); Plano Fa-
cial (Na-Pg) e Plano da Base do Crânio (Ba-Na) (Figura 2).

Figura 2. Pontos e planos cefalométricos
As medidas craniofaciais realizadas nesse estudo são:
•Medidas lineares: Cor –Goe; Goe – Pgr; Co – Xi e Xi – PM
• Medidas angulares: Cop – Goe – Me e Dc – Xi – PM
• Deslocamento mandibular: FH – Gno e VPT – Gno

IMVC I IMVC II IMVC III IMVC IV IMVC V IMV VI

C2

C3

C4
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Resultados

A partir das Tabelas 1 a 4 e dos Gráficos 1 a 4 a seguir,
pode-se analisar os resultados deste estudo, verificando-
se o comportamento individual das medidas cefalométri-
cas analisadas.

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas des-
critivamente. Para as variáveis quantitativas esta aná-
lise foi feita através da observação dos valores mínimos
e máximos, e do cálculo de médias e desvios-padrão e
medianas. Para as variáveis qualitativas calculou-se fre-
qüências absolutas e relativas. Para a análise da hipó-
tese de igualdade entre os dois grupos utilizou-se o
teste não-paramétrico de Mann-Whitney20, pois a supo-
sição de normalidade dos dados foi rejeitada. O nível
de significância utilizado para os testes foi de 5%.

Como cada indivíduo da amostra apresenta intervalos
de tempo diferentes entre T1 e T2, foi realizado um cálculo
para verificar o quanto a mandíbula deste indivíduo cres-
ceu durante o período padronizado de um ano, que foi
definido como “Alteração Anualisada” (A.A.). Este cálculo
foi feito da seguinte forma:

diferençadosvaloresentre T2eT1=valor daalteraçãomensal
meses de observação (T2-T1)

alteração mensal x 12 meses = alteração anualisada

Devido ao fato também destes indivíduos apresenta-
rem dimensões diferentes, ou seja, apresentarem man-
díbulas de tamanho maior ou menor, foi realizado outro
cálculo onde verificou-se a porcentagem de cresci-
mento mandibular proporcional durante o período pa-
dronizado de um ano, o qual foi definido como
“Proporção de Alteração” (P.A.), sendo utilizado apenas
para as medidas lineares. Este cálculo foi feito da se-
guinte forma:

alteração anualisada x 100 = proporção de alteração
valor inicial (T1)

Gráfico 1. Crescimento anual em mm das medidas lineares
em ambos os grupos

Tabela 1. Média, desvio-padrão, mínimo, máximo e mediana da alteração anualisada das medidas lineares
Medidas Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p*
Cor-Goe I 18 1,8846 1,4948 0,2700 7,2000 1,5000 0,815

II 18 1,8596 1,4046 0,0000 4,0000 1,7802

Goe-Pgr I 18 1,9915 1,0597 0,7700 4,8000 1,5682 0,521

II 18 1,6137 1,1408 0,0000 4,6200 1,5826

Co-Xi I 18 1,3265 0,7625 0,5000 3,0000 1,1224 0,542

II 18 1,2747 1,2500 0,0000 5,5000 0,9231

Xi-PM I 18 1,8347 1,0305 0,4900 4,8000 1,5682 0,501

II 18 1,5770 0,9207 0,0000 4,0000 1,4559

(*) Nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Portanto os grupos não diferem em relação às medidas lineares na A.A.

Tabela 2. Média, desvio-padrão, mínimo, máximo e mediana da proporção da alteração das medidas lineares
Medidas Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p*
Cor-Goe I 18 3,81% 2,72% 0,57% 12,86% 2,96% 0,963

II 18 3,42% 2,60% 0,00% 8,00% 3,08%

Goe-Pgr I 18 2,81% 1,45% 1,07% 6,15% 2,24% 0,192

II 18 2,13% 1,55% 0,00% 6,41% 1,99%

Co-Xi I 18 3,47% 1,94% 1,35% 7,69% 3,02% 0,323

II 18 3,08% 3,05% 0,00% 13,41% 2,23%

Xi-PM I 18 2,87% 1,56% 0,77% 6,96% 2,49% 0,372

II 18 2,36% 1,39% 0,00% 5,41% 2,10%

(*) Nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Portanto os grupos não diferem em relação às medidas lineares na P.A.
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Discussão

Um dos principais assuntos na Ortodontia é o estudo
do crescimento e desenvolvimento craniofacial7. Por isso,
muitos ortodontistas procuram definir as mudanças nas
estruturas craniofaciais durante o crescimento e desen-
volvimento, principalmente as que ocorrem na mandíbula,

pois esta continua a ter um crescimento clinicamente sig-
nificante durante a adolescência3.

Ricketts18 (1972) observou que a mandíbula cresce na
forma de um arco. De acordo com Moyers16 (1991), o
local de maior crescimento mandibular seria o côndilo, ao
contrário de Enlow e Hans6 (2002), os quais afirmaram
que além dos côndilos, os locais de crescimento mandi-
bular seriam também os ramos ascendentes e as tubero-
sidades linguais.

A má oclusão de Classe II constitui a maior parte dos
casos presentes nos consultórios ortodônticos, e além
disso, a grande maioria dos pacientes em tratamento or-
todôntico são jovens, os quais se apresentam em fase de
crescimento2-3. Segundo McNamara14 (1981), os indiví-
duos portadores de Classe II apresentam anormalidades
no desenvolvimento mandibular, tanto no sentido vertical
quanto no horizontal. Por isso, muitos estudos foram reali-
zados a fim de descrever se há ou não diferença no cres-
cimento mandibular entre indivíduos portadores de Classe
II mandibular e portadores de Classe I esquelética.

Este estudo foi realizado em indivíduos portadores de
Classe I esquelética e Classe II mandibular, que se apre-
sentavam durante a fase de crescimento. De acordo
com Kim e Nielsen11 (2002), o pico de crescimento pu-

Gráfico 2. Proporção anual do crescimento das medidas li-
neares em ambos os grupos

Gráfico 3. Alteração anualisada (em graus) das medidas an-
gulares em ambos os grupos

Gráfico 4. Deslocamento anual (em mm) da mandíbula em
ambos os grupos

Tabela 3. Média, desvio-padrão, mínimo, máximo e mediana da alteração anualisada das medidas angulares
Medidas Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p*
Cop-Goe-Me I 18 – 0,2180 0,9805 – 2,1800 2,0000 – 0,3654 0,226

II 18 – 0,8621 1,5597 – 5,5400 1,0000 – 0,7663

DC-Xi-PM I 18 – 0,6276 1,1549 – 2,4000 2,5300 – 0,7962 0,563

II 18 – 0,6649 1,7524 – 4,5000 2,0000 – 0,4492

(*) Nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Portanto os grupos não diferem em relação às medidas angulares na A.A.

Tabela 4. Média, desvio-padrão, mínimo, máximo e mediana da alteração anualisada do deslocamento mandibular
Medidas Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p*
Gno-FH I 18 2,2230 1,2076 0,5500 5,4000 2,1750 0,111

II 18 1,5420 1,1868 0,0000 4,0000 1,5826

Gno-VPT I 18 1,5656 1,1002 0,2700 3,6000 1,1854 0,963

II 18 1,5329 1,2778 0,0000 5,0000 1,6824

(*) Nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Portanto os grupos não diferem em relação ao deslocamento mandibular na A.A.



beral é considerado a melhor hora para se realizar a cor-
reção ortopédica dos pacientes portadores da má oclu-
são de Classe II, sendo assim, muitos ortodontistas, para
verificar a idade biológica desses indivíduos, observam
a maturação das vértebras cervicais. Este método foi
proposto por Lamparski12 (1972), e mais tarde modifi-
cado por Hassel e Farman9 (1995), os quais criaram o
Índice de Maturação das Vértebras Cervicais (IMVC).
Nesta amostra, o grupo com Classe I esquelética se
apresenta, em média, com IMVC I em T1 e IMVC III em
T2. Já o grupo de Classe II mandibular se apresenta, em
média, com IMVC II em T1 e IMVC III em T2. Segundo
O’Reilly e Yanniello17 (1988), o comprimento do corpo
mandibular tem incremento significante nos estágios I-II,
II-III da maturação das vértebras cervicais, e a altura do
ramo teve um maior aumento nos estágios I-II. De
acordo com Baccetti et al.1 (2002), o pico de cresci-
mento mandibular se dá no estágio III da maturação das
vértebras cervicais.

Medidas lineares

A amostra estudada mostrou que o crescimento anual
da altura do ramo (Cor-Goe; Co-Xi) foi semelhante nos
dois grupos. Já o crescimento anual do comprimento do
corpo mandibular (Goe-Pgr; Xi-PM) se apresentou ligeira-
mente maior no grupo de Classe I, em relação ao grupo
de Classe II, porém não tendo significância estatística.
Este resultado foi semelhante aos estudos de Bishara et
al.3 (1997), Rothstein e Yoon-Tarlie21 (2000) e Gomes e
Lima8 (2005), os quais observaram que, tanto nos indiví-
duos portadores de Classe I basal quanto nos de Classe
II, o crescimento mandibular é similar. Riesmeijer et al.19
(2004) e Bishara et al.3 (1997) não encontraram diferença
no comprimento do corpo da mandíbula entre crianças
Classe I e Classe II basal, apresentando dentição per-
manente.

Em relação à proporção de crescimento anual, verifi-
cou-se que nos indivíduos de Classe I esses valores se
apresentaram maiores do que no grupo de Classe II,
porém não foi estatisticamente significativo; e que em
ambos os grupos houve um crescimento maior em altura
do ramo (Cor-Goe; Co-Xi) do que em comprimento do
corpo (Goe-Pgr; Xi-PM). Isto pode ter ocorrido devido ao
fato de que o grupo de Classe I esquelética se apresenta
com IMVC I em T1 e IMVC III em T2, e de acordo com
O’Reilly e Yanniello17 (1988) o maior crescimento na al-
tura do ramo se dá entre os estágios I e II. Gomes e Lima8
(2005) em seus estudos também concluíram que tanto
nos indivíduos Classe I esquelética quanto nos de Classe
II, o ramo mandibular apresentou um crescimento maior
do que o corpo da mandíbula. Lux et al.13 (2004) ava-
liando, como em nosso trabalho, proporcionalmente o
crescimento mandibular anual de indivíduos portadores
de Classe I esquelética, também chegaram ao mesmo
resultado, onde observaram um maior crescimento do
ramo do que do corpo da mandíbula. Assim como Tracy
e Savara23 (1966) e Savara e Tracy22 (1967), que avalia-
ram o crescimento mandibular em indivíduos com Classe
I esquelética, e verificaram também que proporcional-

mente, a mandíbula cresce mais em altura do que em
comprimento.

Medidas angulares

Verifica-se que durante o crescimento, o ângulo go-
níaco (Cop-Goe-Me) diminuiu, sendo que nos indivíduos
portadores de má oclusão de Classe II esta diminuição
foi maior, porém não sendo significante. O mesmo foi
concluído nos estudos de Carter5 (1987) e Kapoor et
al.10 (2001). O fato dos pacientes Classe II apresenta-
rem um ângulo goníaco diminuído vai de acordo com o
estudo de Maj e Luzi14 (1964) que afirmaram que quanto
maior o ângulo goníaco aos 9 anos de idade, maior será
o comprimento do corpo mandibular. Björk4 (1963) e
Barbosa2 (2000) afirmaram que quando o ângulo go-
níaco estiver diminuído, a mandíbula tem uma tendência
de crescimento mais vertical, devido ao aumento verti-
cal do bordo posterior do ramo ascendente, ou seja, um
crescimento para baixo e para trás. Enlow e Hans6
(2002) também classificaram os indivíduos portadores
de Classe II apresentando um ângulo goníaco dimi-
nuído e um crescimento do ramo mandibular para baixo
e para trás. Já Riesmeijer et al.19 (2004) e Freitas et al.7
(2005), afirmaram que os indivíduos portadores de
Classe II apresentam um crescimento craniofacial com
tendência mais vertical, ou seja, apresentam um cres-
cimento facial mais divergente, visto a partir do plano
Sela-Násio (SN).

Já o ângulo interno da mandíbula (Dc-Xi-PM) também
diminuiu com o crescimento, porém esta diminuição foi
semelhante nos dois grupos e não apresentou significân-
cia estatística. Este fato pode ser justificado por prová-
veis aposições ósseas nas superfícies externas da
mandíbula, das quais os eixos internos de crescimento
estão isentos.

Deslocamento mandibular

De acordo com a amostragem, o deslocamento man-
dibular no sentido vertical (Gno-FH) foi maior nos indiví-
duos portadores de Classe I basal, porém a diferença
entre os dois grupos não apresentou significância esta-
tística. Já em relação ao deslocamento da mandíbula no
sentido horizontal (Gno-VPT), os dois grupos apresenta-
ram resultado semelhante.

Verifica-se também que, nos indivíduos portadores de
Classe I basal, o deslocamento anual da mandíbula foi
maior no sentido vertical do que no sentido horizontal,
concordando com Barbosa2 (2000).

Diante do fato de que os grupos se apresentam em
IMVCs diferentes em T1, o que leva o grupo controle a ter
maior intervalo de tempo de crescimento, e também faz
com que o grupo de Classe II se apresente, em média,
na fase ascendente do pico puberal do crescimento, su-
gerimos que novos estudos sejam realizados com uma
maior uniformidade, onde os grupos apresentem o
mesmo IMVC tanto em T1 quanto em T2.

Outro fator que poderia ser incrementado seria uma
amostra com maior número de indivíduos.

345

Massaini CM, Fonseca CE, Faltin Junior K. Estudo cefalométrico comparativo do crescimento mandibular em indivíduos portadores de
Classe I e Classe II esquelética mandibular não tratados. Rev Inst Ciênc Saúde. 2008;26(3):340-6.



346

Massaini CM, Fonseca CE, Faltin Junior K. Estudo cefalométrico comparativo do crescimento mandibular em indivíduos portadores de
Classe I e Classe II esquelética mandibular não tratados. Rev Inst Ciênc Saúde. 2008;26(3):340-6.

Conclusões

1. O crescimento da mandíbula nos indivíduos Classe
I esquelética é maior do que nos indivíduos que apre-
sentam Classe II mandibular, porém essa diferença quan-
titativa de crescimento entre os dois grupos não é
estatisticamente significante. Conseqüentemente, pode-
se afirmar que os dois grupos, tanto na altura do ramo
mandibular quanto no corpo da mandíbula, apresentam
incrementos de crescimento semelhantes. E que, em
ambos os grupos, o crescimento do ramo mandibular foi

proporcionalmente maior do que o crescimento do corpo
da mandíbula.

2. O ângulo goníaco diminuiu em ambos os grupos,
sendo que, nos indivíduos de Classe II mandibular este
ângulo apresentou uma diminuição maior, porém não
sendo estatisticamente significativa a diferença entre os
dois grupos.

3. O deslocamento mandibular, tanto no sentido vertical
quanto no horizontal, é maior nos indivíduos portadores de
Classe I esquelética, porém a diferença entre os dois gru-
pos estudados não foi estatisticamente significante.
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