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6. Discussão

O tratamento ortodôntico tem como finalidade corrigir, interceptar e ou
prevenir as más posições dentárias e as deformidades dentofaciais que se
estabeleceram com o desenvolvimento do indivíduo56. Seu principal objetivo é
promover o equilíbrio entre os dentes e as estruturas ósseas, ou seja, recolocar os
dentes adequadamente sobre um rebordo ósseo já existente e por fim conservar os
resultados atingidos.
As alterações feitas com o tratamento devem ocorrer de modo a não afetar o
equilíbrio entre as estruturas ósseas, dentárias e musculares, pois como
mencionado por Strang53,

54

(1946, 1949), Lear e Moorrees33 (1969), tanto a má-

oclusão como a oclusão normal, por si só, apresentam um posicionamento original
balanceado entre os dentes e as estruturas ósseas, orientado e influenciado pela
musculatura circundante a esses.
Essas forças musculares determinam a posição dos dentes no osso alveolar,
bem como estabelecem uma forma individual para o arco dentário. Logo, o
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movimento ortodôntico será limitado pelas estruturas ósseas, músculos e tecidos
moles adjacentes, que atuam sobre os dentes e maxilares61.
No início da prática ortodôntica, a filosofia do tratamento tinha como
fundamento a expansão dos arcos dentários, pois ainda não se conhecia o princípio
do equilíbrio entre as estruturas do sistema estomatognático. Nos casos em que
havia falta de espaço, o alinhamento dos dentes sobre o osso alveolar era realizado
por meio da expansão dentária.
Posteriormente, autores como Joondeph e Riedel30 (1996) e Housley et al.24
(2003), concluíram que a expansão dentária seria temporariamente mantida
somente enquanto a contenção fosse utilizada. Após sua remoção, as distâncias
entre os dentes homólogos tenderiam a retornar aos valores do início do tratamento.
Entretanto, segundo Strang53 (1946), Steadman52 (1961), Spengeman50 (1968), e
outros30, 24 alguma expansão ou contração do arco dentário pode permanecer após o
tratamento quando as posições dentárias não alteram a função fisiológica dos
músculos.
De acordo com Steadman52 (1961) e Joondeph e Riedel30 (1996), devido à
tendência dos dentes a retornar às suas posições originais, a movimentação lateral
dentária deve ser a menor possível, isto é, as distâncias intercaninos,
interprémolares e intermolares devem ser respeitadas durante toda a terapia
ortodôntica, pois o movimento ortodôntico não estabilizará os dentes na nova
posição se não houver equilíbrio entre as estruturas.
Por outro lado, autores como Strang54, 55 (1949, 1952), Housley et al.24 (2003)
Andrews e Andrews2 (2001), Capelozza Filho e Capelozza13 (2004) afirmaram que
se houver a necessidade de se fazer alguma movimentação no sentido
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vestibulolingual para se obter um correto alinhamento dos dentes no arco e um
adequado

relacionamento

com

os

dentes

adjacentes,

o

limite

desse

reposicionamento lateral é orientado e estabelecido pelo osso alveolar dessa região
(borda WALA)2, 13.
As novas posições dentárias são, então, determinadas principalmente pela
configuração do arco ósseo basal que, segundo Burdi11 (1968), é estabelecida em
mais ou menos 8,5 semanas de vida intra-uterina. A forma do arco é inicialmente
determinada pela configuração do suporte ósseo e, em seguida, pela erupção dos
dentes, musculatura peri-bucal e forças funcionais intra-bucais.
Entretanto, seria o arco superior a determinar a forma na qual os dentes
inferiores seriam posicionados, ou a disposição dos dentes inferiores a regrar a
forma do arco dentário superior?
Em 1946, Strang53 afirmou que a forma do arco superior seria determinada
pela dentição inferior, aspecto, esse, concordado e confirmado por Lashar31 (1934),
Ricketts44 (1979), Andrews e Andrews2 (2001) e Capelozza Filho e Capellozza13
(2004), devido à semelhança entre as formas dos arcos dentários superior e inferior
e à sincronia nas morfogêneses do arco inferior e do arco superior11.
Mas talvez não seja essa a única razão para se adotar o arco dentário inferior
como referência para a forma do arco dentário superior. A mandíbula apresenta
características ósseas diferentes da maxila, como o tecido ósseo alveolar mais
compacto em relação ao osso alveolar esponjoso maxilar21 e o rebordo ósseo
alveolar mais estreito que no arco superior, aspectos que dificultariam e não
permitiriam movimentos extensos no sentido vestibulolingual.
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O osso mandibular ainda apresenta maior número de inserções musculares
em sua borda inferior do que a maxila21, 49, o que propiciaria o aumento da recidiva
em casos onde houvesse maior expansão óssea e dentária. Sendo esse osso, uma
estrutura móvel que vai ao encontro da maxila, é aconselhável que o arco inferior
estabeleça a forma do arco superior para que ocorra um adequado relacionamento
entre as bases ósseas e os dentes superiores e inferiores, durante a mastigação e a
posição de máxima intercuspidação habitual.
Em busca de excelência em seus resultados, os especialistas começaram a
considerar os conceitos de equilíbrio e a planejar o tratamento ortodôntico
respeitando o limite do arco inferior. Passaram a dar importância à configuração
inicial do arco dentário ao longo de toda a terapia ortodôntica, pois se certificaram de
que esse fator tinha grande influência nos resultados e na estabilidade de seus
casos tratados3, 8, 22, 31, 36, 45,

53

.

A influência da mudança na forma do arco dentário na estabilidade do
tratamento ortodôntico pode também ser confirmada com a análise estrutural do arco
arquitetônico, devido à semelhança das características físicas e mecânicas e dos
fatores causadores do colapso da estrutura desses arcos.
Para os construtores, o arco é a estrutura mais estável da Arquitetura, pois
quando há estabilidade dos pontos finais ou de suporte, as demais porções
sustentam-se com equilíbrio31. Logo, se um arco for corretamente calculado, ou seja,
projetado para que a linha de ação se distribua de maneira homogênea pelo terço
médio dos blocos, não será necessária a aplicação de cimento entre os blocos para
mantê-los em posição, mesmo sobre a aplicação de forças constantes como, por
exemplo, o peso.
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Qualquer variação na aplicação de cargas, sendo essa devido à mudança no
local de atuação da força de compressão ou nas condições de apoio do arco, essa
alteração irá acarretar modificações na forma da curva e, segundo Engel18 (1981), a
aplicação de cargas em diferentes locais da estrutura arqueada permite obter arcos
com formas variadas (catenária, parabólica, elíptica, etc.).
Fazendo uma correlação com a Ortodontia, se o tratamento ortodôntico
proporcionar um arco dentário estável, ou estabelecer uma distribuição equilibrada
das forças provindas da mastigação e das estruturas adjacentes ao arco dentário,
não será necessária a utilização dos aparelhos de contenção por longo tempo, pois
uma configuração adequada do arco dentário promoverá estabilidade entre os
dentes e os manterá em sua posição correta. Além disso, de acordo com o padrão
muscular do indivíduo, ou o local e o modo com que as estruturas musculares
circundantes aplicam pressão sobre o arco dentário, esse apresentará uma
configuração peculiar devido à forma de expressão dessas forças.
Deduz-se que as porções do arco que exigem mais cálculos e planejamento
por parte dos arquitetos, também devem ser as nossas. No planejamento do arco
arquitetônico, a pedra chave é correspondente à região dos incisivos, que sofre
influência direta das pedras intermediárias, equivalentes aos caninos; mas são
atribuídos às pedras de apoio, os molares, o suporte adequado para os demais
componentes do arco31. Sendo assim, por que não realizar os tratamentos
ortodônticos baseando-se no princípio do arco aplicado pela Arquitetura?
Em seu livro de sistemas estruturais, Engel18 (1981) considerou a região do
arco mais afastada do solo, ou o topo do arco, a parte mais sensível às modificações
provocadas pelas forças excessivas de expansão e contração, aplicadas aos blocos
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de suporte do arco e, ao fazer a analogia com o arco dentário, observa-se que os
incisivos seriam os dentes mais afetados em casos onde houvesse mudanças
excessivas nas dimensões transversais do arco na região posterior, confirmando
assim a necessidade de realizar o tratamento ortodôntico com preservação não só
da

distância intercaninos, mas também

das

distâncias interprémolares

e

intermolares.
Com isso, fica explícito que no processo de planejar uma construção ou
mesmo um tratamento ortodôntico, os elementos mais importantes são a estrutura e
seus componentes que, na Ortodontia especificamente, são os arcos dentários e os
rebordos alveolares.
O planejamento é semelhante em ambas as áreas, devendo basear-se em
regras estruturais, como o PRINCÍPIO da ESTABILIDADE e na individualização de
uma forma para cada estrutura, forma esta que quando modificada deve respeitar e
preservar um modelo ideal, para assim alcançar um resultado adequado e estável.
Um bom planejamento soluciona e evita os possíveis problemas futuros que
essa estrutura pode vir a passar, pois por meio dele se avalia a atuação das forças e
locais propícios a conflitos, proporcionando a visualização global da estrutura a ser
construída, na qual será mantido o equilíbrio e, conseqüentemente, estabelecida a
função e a estética adequada.
A Arquitetura utiliza elementos indispensáveis em seus planejamentos, como
a planta e a maquete, que nada mais são do que modelos baseados nas medidas
reais e que fornecerão orientação durante toda a construção.
A Ortodontia, por sua vez, emprega a cefalometria (as análises cefalométricas
e o VTO) que permite uma visualização quase real das dimensões do crânio e da
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face. Mas em relação aos arcos dentários, os elementos de diagnóstico, como a
análise de modelos e o Set Up, auxiliam apenas na determinação dos objetivos da
terapia e na predição do tratamento ortodôntico.
Com os modelos de estudo é possível calcular as medidas das distâncias
transversais do arco, mas esses modelos não garantem que essas larguras sejam
mantidas invioláveis no decorrer do tratamento, embora se encontrem na literatura
autores como Strang55 (1952) e Andrews e Andrews2 (2001) que preconizaram a
utilização dos modelos iniciais do paciente, ao longo do tratamento ortodôntico,
tomando como referência a forma do rebordo alveolar 2, 21, 55 na confecção dos arcos
metálicos para assim evitar alterações transversais no arco dentário. Todavia, a
utilização dos modelos de gesso poderia não ser prática e muitas vezes ocorria
fratura desses elementos de diagnóstico27.
Sendo assim, algo que possibilitasse acesso imediato, durabilidade e
precisão, deveria ser idealizado, e então, o interesse em encontrar uma
representação do arco dentário começou a surgir entre os profissionais que tinham a
intenção de utilizá-la como base para o reposicionamento adequado dos dentes,
uma vez que já compreendiam que a terapia mecânica deveria respeitar e preservar
os limites das medidas da largura do arco dentário, para assim obter um resultado
satisfatório e estabilidade a longo prazo.
Mas, qual seria a forma adequada para a disposição dos dentes;
principalmente nos indivíduos portadores de más-oclusões, nos quais os dentes
estão mal posicionados e a forma do arco apresenta-se distorcida?
Devido a esses constantes questionamentos entre os ortodontistas até os
dias de hoje, inúmeros trabalhos são encontrados na literatura, com a finalidade de
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descrever a forma do arco dentário, bem como determinar a forma predominante
para a oclusão normal, pois essa forma ou formas seriam as preconizadas para a
correção da má-oclusão, sendo a base para o reposicionamento dentário no
tratamento ortodôntico.
Autores como Strang55 (1952), aconselharam a utilização de protótipos ou
referências que auxiliassem o profissional durante a terapia ortodôntica, fornecendolhe parâmetros do começo ao fim do tratamento, especificamente para a confecção
dos arcos metálicos e quanto à seleção dos arcos metálicos pré-formados.
Os padrões idealizados pelos autores consistiram basicamente na descrição
da forma do arco por meio de figuras geométricas que representassem
adequadamente o arco dentário. Com isso, questões começaram a surgir entre os
pesquisadores do assunto: qual seria a forma geométrica ideal para alinharem-se os
dentes sobre o rebordo alveolar? Existiria uma forma ou um grupo de formas ideais?
Qual o método de maior precisão para determinar-se a forma do arco dentário?
Diversos autores descreveram a configuração do arco dentário como uma
curva catenária 11, 17, 49, outros afirmaram que o arco dentário pode ser representado
por uma parábola3,

7, 15, 21

, ou por uma elipse7,

10, 15, 21

, ou até mesmo por uma

hipérbole15 ou um semicírculo unido a retas9, 22, 57.
No decorrer dos anos, métodos com a finalidade de facilitar ou tornar mais
didática a representação da forma do arco foram desenvolvidos e, como exemplo,
podem ser citados os diagramas, que nada mais são do que desenhos geométricos
construídos com base nas medidas dos elementos que compõem os arcos
dentários37 e que atuarão como guia22 durante o tratamento ortodôntico. Com a
utilização de um diagrama personalizado para o paciente, os arcos metálicos são
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confeccionados com formato e dimensões padronizadas e constantes, permitindo a
manutenção das distâncias transversais e ântero-posteriores durante o tratamento.
Na descrição de seus diagramas de forma do arco, alguns autores9,

10, 29

associaram a geometria às medidas das dimensões da face e do crânio, pois,
segundo eles, a forma do arco varia conforme o padrão facial e o tipo craniano.
Bonwill9 (1885) empregou o valor da distância intercondilar de quatro polegadas,
como a medida da base de um triângulo eqüilátero a qual seria o princípio para a
construção de um diagrama que posicionaria os seis dentes anteriores em um semiarco e os posteriores em linha reta, conceito esse, posteriormente, aceito por
Chuck14 (1934) e Boone8 (1963), que apenas o construíram em um papel
milimetrado para facilitar a coordenação dos arcos.
No entanto, mesmo com o emprego de medidas semelhantes, como as
dimensões das estruturas faciais, a forma do arco não foi descrita igualmente entre
os autores, sendo considerada como uma elipse por Izard29 (1927) e Brader10 (1972)
que utilizaram a distância bizigomática e os valores da força da língua e da
musculatura perioral, respectivamente.
O fato desses métodos acima mencionados9,

10, 29

descreverem formas

distintas, pode ser atribuído à desvantagem em relação à obtenção das medidas
bases para a confecção do diagrama, as quais deveriam ser feitas com o máximo de
atenção e cuidado, pois o mínimo erro resultaria num desenho inadequado.
Essa dificuldade levou a idealização de diagramas ou formas baseadas
apenas em medidas obtidas a partir dos dentes, uma vez que seriam esses, os
recolocados sobre o rebordo ósseo com formato pré-estabelecido.
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Sendo assim, Hawley22 (1905), Sved57 (1917), Gysi37, Carrea37 (1958), e
Interlandi27 (1978) idealizaram diagramas semelhantes ao de Bonwill9, construído
apenas com a medida da soma do diâmetro mesiodistal dos dentes anteriores
inferiores.
Todavia, em 1907, Angle3, não adotando o diagrama de Bonwill-Hawley como
a forma do arco ideal, afirmou que a Linha de Oclusão, sobre a qual os dentes
estariam alinhados harmoniosamente e em equilíbrio com as estruturas adjacentes,
era semelhante a uma parábola, sendo, esta forma, posteriormente encontrada por
Herbst37 (1958) e Currier15 (1969) apenas para a maxila, e por Figún e Garino21
(1989) para a mandíbula. A essa linha foram acrescentadas dobras de 1ª ordem, ou
seja, off-set, nos caninos, primeiro e segundo molares superiores e inferiores4, 8, 14, 28,
53

, que promoveram uma melhor intercuspidação dos dentes superiores com os

inferiores, alterando sua forma original.
Como passar do tempo, embora sendo delineada por diferentes pontos de
referência nos dentes, a linha de oclusão3 foi redefinida como a linha individualizada
e descrita pela união dos pontos de contato de oclusão, ou dos pontos mesiais e
distais, ou ainda dos pontos localizados no terço médio da superfície vestibular dos
dentes, respectivamente, por Ricketts43 e White67 em 1978, e Okada39 (2003).
A forma elíptica, não foi apenas observada por Izard29 (1927) e Brader10
(1972) como a representação da configuração do arco dentário, mas também pelos
autores como Weiss e Gaillard37 (1958), Currier15 (1969), Vigorito64 (1986) e Cruz et
al.16 (1995) que encontraram essa forma em 96% da amostra por eles estudada.
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Na realidade, Vigorito64 (1986) constatou que a maioria dos indivíduos da sua
amostra não apresentava a forma de elipse, mas sim a forma catenária, que foi
inicialmente descrita por Scott49 (1957), Burdi11 (1968), e Engel17 (1979).
Mas, com a revisão da literatura, observa-se que Vigorito64 (1986) não foi o
único a encontrar mais de uma forma para o arco dentário. Autores como
Weinberger66 (1914),

Hrdlicka26 (1916),

Staton51 (1922),

Picosse41 (1955),

Biggerstaff7 (1972), Ricketts44(1979), Savostin-Asling47 (1980), Figún e Garino21
(1989), Telles58 (1991), Raberin et al.42 (1993), McLaughlin; Bennett e Trevisi36
(1998), Triviño59 (2000), Campioni12 (2001), Noroozi; Nik e Safeda38 (2001), Tsai60
(2003), encontraram não apenas uma forma geométrica que descrevesse,
representasse ou definisse a curva do arco dentário, mas sim variadas formas, o que
levou esses autores a desaconselharem a utilização de diagramas idealizados por
outros pesquisadores9, 10, 22, 29, 37, 57.
De acordo com os resultados de Weinberger66 (1914), os arcos de indivíduos
com oclusão normal mostravam a região anterior em semicírculo e os dentes
posteriores em linha reta, enquanto os arcos com má-oclusão eram representados
por quatro formas distintas, não sendo coincidente com Triviño59 (2000), que ao
avaliar uma amostra constituída por modelos com má-oclusão e oclusão normal,
encontrou para o arco inferior seis configurações geométricas diferentes,
semelhantes às formas de Ricketts44 (1979), que determinou cinco curvas
representantes para o arco dentário inferior normal, as quais receberam
denominações específicas, não associadas aos nomes de figuras geométricas,
sistema esse, também empregado por outros autores como Raberin et al.42 (1993),
Triviño59 (2000) e Tsai60 (2003) para classificar as formas encontradas em seus
estudos.
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Apesar da concordância entre os autores quanto à diversidade nas formas
que melhor descrevessem o arco dentário, constatou-se que as pequenas
diferenças encontradas por eles ocorreram devido à metodologia empregada em
seus trabalhos.
Segundo Staton51 (1922), qualquer método de determinação da forma do arco
dentário deveria permitir a produção de formas como uma elipse, parábola,
parábolas cúbicas, ferraduras e outras e, enfatizando esse conceito, White67 (1978)
considerou a necessidade de uma fórmula matemática para determinar a forma do
arco, devendo, todo arco ideal, ser simétrico e aderir a uma mesma forma, porém
com tamanhos diferentes.
Essas considerações despertaram entre os autores o propósito de associar
ao método de determinação da forma do arco dentário, o emprego de uma função
algébrica ou geométrica, o que poderia tornar sua representação mais fiel.
Fórmulas matemáticas como as desenvolvidas por Biggerstaff7 (1972) e
Noroozi; Nik e Safeda38 em 2001, ou mesmo as curvas Spline6 (BeGole 1980) e as
séries de Fourier62 (Valenzuela; Pardo e Yezioro, 2002) foram empregadas com a
finalidade de aumentar a precisão da metodologia de seus estudos, embora algumas
delas fossem muito complexas.
Por fornecerem precisão e simplicidade e terem como representações
gráficas segmento de curvas, as funções polinomiais foram aceitas por diversos
autores como Lu34 (1966), Sanin et al.46 (1970), Pepe40 (1975), Hechter23 (1978),
Ferrario et al.20 (1994), Wakabayashi et al.65 (1997), Triviño59 (2000) e Tsai60 (2003),
que concordaram que os polinômios poderiam determinar de maneira simples e
simétrica a forma do arco dentário.
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Os polinômios apresentam diferentes graus, sendo os mais conhecidos, as
funções polinomiais de grau 2, grau 4 e grau 6. Embora os resultados das pesquisas
de Pepe40 (1975), Hechter23 (1978), Ferrario et al.20 (1994), Wakabayashi et al.65
(1997) terem mostrado diferenças na determinação da forma do arco conforme o
emprego de funções polinomiais com diferentes graus, todos foram unânimes em
definir que os polinômios seriam o método matemático que melhor descreveria a
configuração do arco dentário.
Na literatura encontraram-se autores como Lu34 (1966), Sanin et al.46 (1970),
Ferrario et al.20 (1994), Wakabayashi et al.65 (1997), que comprovaram a qualidade
do polinômio de 4o grau na determinação da forma dos arcos, enquanto Hechter23
(1978) preconizou o uso de um polinômio mais simples, o de 2o grau, a função
parabólica.
De maneira didática, a função polinomial ou polinômio, apresenta em sua
sentença matemática um grau que é indicado pelo maior expoente de x, sendo esse
um número inteiro e diferente de zero. O grau de um polinômio simboliza o número
de vezes que essa função passa pelo eixo x, ou seja, representa os pontos
principais (raízes da função) ou os pares de coordenadas (x, y), onde y é sempre
igual a zero. Entretanto, na determinação do gráfico da função polinomial são
também utilizados outros pontos, denominados intermediários e, quanto maior for o
grau do polinômio mais pontos principais e intermediários são utilizados na
resolução gráfica da sua função19,

35

. Por exemplo, no polinômio de 2o grau são

utilizados no sistema cartesiano alguns pontos intermediários e dois pontos
principais para a obtenção do gráfico, e assim sucessivamente ocorrem com os
demais polinômios.
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Sendo assim, baseado nesse princípio descrito anteriormente, pode-se
concordar com o conceito mencionado por Ferrario et al.20 (1994) e Wakabayashi et
al.65 (1997) de que quanto maior for o grau do polinômio, mais precisa será a
descrição gráfica do arco dentário.
Com a finalidade de decidir o grau do polinômio a ser utilizado na
determinação da forma dos arcos dentários com oclusão normal natural
selecionados para esta pesquisa, as funções polinomiais de grau 2, 4, 6, 8 e 10
foram avaliadas em alguns segmentos de curva da amostra selecionada (Anexos 7,
8, 9, 10, 11).
Observou-se que o polinômio de sexto grau forneceu representações gráficas
de um intervalo adequado de curva com qualidade, sendo a função que melhor
descreveu a configuração do arco dentário. As funções polinomiais de grau inferior
comprometeram a representação de regiões do arco dentário consideradas
importantes, como a curvatura anterior determinada pela distância intercaninos e o
alinhamento dentário posterior27, 36, 47, pois, como mencionado acima, essas funções
selecionaram um menor número de pontos intermediários na realização da descrição
do gráfico da função.
Os polinômios com grau superior a 6 demonstraram algumas distorções na
curva, pois utilizaram mais pontos intermediários para a formação da sua
representação gráfica, pontos esses, muitas vezes localizados fora da curvatura
representativa do arco dentário.
Logo, apesar de ser uma função um pouco mais complexa, concordou-se com
Pepe40 (1975) e Triviño59 (2000) quanto ao uso do polinômio de sexto grau na
determinação das formas do arco dentário.
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Após a aplicação desse polinômio, constatou-se que o arco dentário não
seria representado simplesmente por uma forma geométrica como a parábola,
hipérbole, elipse ou curva catenária, mas sim, descrito por um conjunto formado por
várias formas, podendo algumas delas ser semelhante a essas formas geométricas.
Desse modo, denominou-se esses arcos dentários como segmentos de curva, e,
sendo assim, para o estabelecimento da sua forma não deveria ser utilizada uma
função específica como a parabólica, a elíptica ou a catenária e sim a função
descritiva de uma curva representada pelos polinômios.
Nos 126 segmentos de curva, derivados de 63 modelos devidamente
selecionados para a amostra em questão, foram identificados não apenas três
formas para os arcos dentários de indivíduos brasileiros com oclusão normal natural,
como afirmado por Telles58 (1991), McLaughlin; Bennett e Trevisi36 (1998) e
Campioni12 (2001).
Por meio das representações gráficas das curvas fornecidas pelo programa
Curve Expert 1.3, a morfologia da curva na região anterior, a qual representa a
região dos dentes anteriores do arco dentário inferior, foi analisada e comparada
visualmente quanto às suas características e semelhanças e, dessa maneira,
obtiveram-se oito tipos diferentes de forma dos segmentos anteriores da curva, que
foram organizados em grupos e receberam as seguintes denominações: Forma A,
Forma B, Forma C, Forma D, Forma E, Forma F, Forma G, Forma H.
Na tentativa de demonstrar a confiabilidade da metodologia empregada,
realizou-se a avaliação do erro do método tanto para a mensuração dos pontos,
quanto para o processo de classificação visual das curvas. Para a mensuração dos
valores de x e y foram calculados os erros sistemático e casual e de acordo com a
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tabela 22 pode-se observar a ausência de erros sistemáticos, uma vez que nenhum
valor de “p” mostrou-se abaixo de 0,05 e, os erros casuais ficaram muito próximos
de zero, o que demonstra a precisão do método aplicado. Quanto ao método de
classificação visual pode-se analisar pelo anexo 4, que em apenas 6 segmentos de
curva, não houve coincidência entre as classificações quanto ao tipo de forma, o que
revela uma calibração por parte do examinador em questão (íncide de acerto de
95,24%).
De acordo com os resultados, a Forma A apresenta características
semelhantes à forma 1 encontrada por Engel17 (1979) e à forma flat classificada por
Raberin et al.42 (1993), com um achatamento na região anterior da curva, ou seja, os
incisivos centrais e laterais dispõem-se quase em linha reta. O início da curvatura
ocorre na região distal dos incisivos laterais, como pode ser visto na figura 58.

FIGURA 58 - Curva média representante da Forma A

Aproximando-se da incidência de 18,4% encontrada por Raberin et al.42
(1993), esse grupo de forma foi constituído por 28 segmentos de curva, o que
representa 22% do total da amostra estudada (Figura 59), sendo o formato de maior
incidência na amostra avaliada de indivíduos com oclusão normal.
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Em controvérsia, Triviño59 (2000) encontrou uma forma, classificada por
quadrada, com aspectos semelhantes à Forma A, porém com tamanhos maiores,
que se mostrou com a menor incidência correspondendo a 1,6% do total da amostra.
Isso pode estar relacionado ao aspecto da amostra avaliada pelo autor ser em
grande parte formada por más-oclusões e, coincidentemente, os modelos que
descreveram essa forma eram de indivíduos portadores de má-oclusão de Classe lII
de Angle.

A incidência das oito formas encontradas para a amostra de oclusão normal
natural, pode ser melhor observada e analisada pela figura 59 que ilustra
graficamente a distribuição, em porcentagem, do número de segmentos de curva
encontrado em cada um dos grupos de formas.
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FIGURA 59 - Gráfico em porcentagem da distribuição do número de segmentos de
curva nos oito grupos de formas

A curva representativa da Forma B mostra uma configuração semelhante à
Forma A. Contudo nessa forma os incisivos centrais e laterais estão totalmente em
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linha reta, e a região do arco que correspondente à distância intercaninos se mostra
um pouco mais larga do que na forma anterior. Entre os incisivos laterais e caninos
forma-se um ângulo reto, o que configura uma morfologia trapezoidal para essa
forma (Figura 60).
Observou-se que a forma B é considerada como uma forma esteticamente
desagradável para o arco dentário, não sendo aceita pelos especialistas da área e
com isso faz com que seja uma forma pouco encontrada na literatura, com exceção
de Triviño59, em 2000, que a definiu como forma achatada e a encontrou em 31,2%,
sendo a predominante em sua amostra de má-oclusão.
Na presente avaliação da oclusão normal, a Forma B, mostrou valores médios
de incidência, ou seja, 15% do total da amostra, o que corresponde a 19 segmentos
de curva.

FIGURA 60 - Curva média representante da Forma B

Com aspectos gráficos opostos às formas anteriores mencionadas, a Forma
C apresenta os dentes anteriores em um alinhamento bastante arredondado, como
em uma elipse (Figura 61), também determinada pelos diagramas de Izard29 e de
Gysi37. Além desses, pode-se notar semelhanças dessa configuração com a forma
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wide (Raberin et al.42,1993), a forma 3 de Engel17 (1979),

a forma normal de

Ricketts44 (1979), a forma quadrada encontrada por Telles58 (1991) e a forma ovóide
(McLaughlin; Bennett e TrevisiI36, 1998).
Embora a metodologia tenha sido muito semelhante, Triviño59, em 2000, não
encontrou essa forma de arco em seu trabalho, possivelmente devido a sua amostra
ser constituída em sua maioria (96,8%) de modelos com más-oclusões.
Embora sua incidência tenha atingido valores médios (10% do total da
amostra ou 12 segmentos de curva), a Forma C foi a mais encontrada por Ricketts44
(1979), Telles58 (1991) e Campioni12 (2001) representando 37,5%, 63,75% e
55,66%, respectivamente, da amostra por eles avaliada.

FIGURA 61 - Curva média representante da Forma C

A região anterior da Forma D mostra características semelhantes à Forma C,
no entanto, essa forma apresenta a distância intercaninos maior do que a forma
anterior e, os incisivos situam-se quase em um plano, dando uma configuração mais
quadrangular para essa forma (Figura 62). Alguns autores17, 36, 59 observaram formas
semelhantes a essa entre os resultados de seus estudos, enquanto outros como
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Okada39, Gaillard37, Herbst37, Valderrama37 e Carrea37 desenvolveram diagramas
que estabeleceram essa forma como a ideal para o arco dentário.
Com valores próximos à incidência da Forma C, foram encontrados 11
segmentos de curva no grupo da Forma D, representando 9% do total da amostra,
porcentagem essa semelhante à encontrada, em 2000, por Triviño59 (7,2%).
Entretanto, em 2001, Campioni12, ao avaliar a incidência das formas preconizadas
por McLaughlin; Bennett e Trevisi36, observou a forma quadrada (semelhante à
Forma D), em 35,84%, dos indivíduos examinados.

FIGURA 62 - Curva média representante da Forma D

A Forma E, ilustrada na figura 63, apresenta uma disposição em semicírculo
dos dentes anteriores, promovendo analogia à morfologia dos diagramas
preconizados por Bonwill9 (1885), Hawley22(1905), Sved57 (1917), contudo a região
posterior não se apresenta em uma linha estritamente reta. No grupo da Forma E
foram incluídos 14 segmentos de curva ou 11% da amostra avaliada.
Posteriormente, manifestando características semelhantes à Forma E, foram
encontradas nos estudos de Raberin et al.42 (1993) e Telles58 (1991) as formas
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classificadas como narrow42 e triangular58, as quais mostraram a incidência de
23,7% e 16,25%, respectivamente.

FIGURA 63 - Curva média representante da Forma E

Com 16 segmentos de curva ou o equivalente a 13% da amostra total, a
Forma F (Figura 64) seria a exemplificação da forma explícita por meio do
catenômetro, ou seja, a curva catenária, descrita por Scott49 (1957), Burdi11 (1968) e
outros37, 47, 59, 64. Na literatura, foi também denominada como ovoid (Ricketts44,1979),
forma 4 (Engel17 ,1979), oval (Telles58, 1991), cônica (McLaughlin; Bennett e
Trevisi36 ,1998), e mid (Raberin et al.42,1993).
Nos estudos de Ricketts44 (1979), Telles58 (1991), Raberin et al.42 (1993),
Triviño59 (2000), os resultados mostraram que essa forma estaria presente em média
quantidade (15%, 20%, 18,7%, 24,2%) entre os indivíduos avaliados, com exceção
da baixa incidência (8,5%) observada por Campioni12 (2001).
Embora, em 1972, Brader10 tenha afirmado que a forma do arco dentário seria
descrita por uma elipse, ao analisar seu diagrama, podem-se visualizar semelhanças
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com a forma catenária, talvez por ter estabelecido seu diagrama sobre a
circunferência menor da elipse trifocal (Figura 19, Página 37).

FIGURA 64 - Curva média representante da Forma F

Os segmentos de curva representantes da Forma G ilustram a região anterior
pontiaguda como uma ogiva (Figura 65). De acordo como os princípios matemáticos
essa forma é a que deveria ser considerada uma parábola, devido à existência de
um vértice no ponto referente à linha interincisal (Anexo 7 e Apêndice A). Sua
existência foi também relatada, entre as formas encontradas, por Raberin et al.42, em
1993 (pointed), e Triviño59 (2000) com a denominação ogival.
A configuração para o arco dentário menos encontrada na amostra em
questão foi a Forma G com a qual foram observados apenas 3 segmentos de curva,
simbolizando 2% do total da amostra de oclusão normal. Essa incidência
apresentou-se diferente nos resultados de Raberin et al.42 (1993) e Triviño59 (2000),
demonstrando valores médios como 19,4% e 12,4%, respectivamente.
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FIGURA 65 - Curva média representante da Forma G

Por último, observando a figura 66, nota-se que a Forma H não apresenta
uma configuração comumente observada em estudos anteriores, com exceção de
Triviño59 (2000). Todavia, pode-se observar similaridade entre essa forma e o
formato dos arcos metálicos preconizados por Angle4 (1928), Chuck14 (1934),
Boone8 (1963) e Intelandi28 (1999). A Forma H apresenta, na região anterior, uma
morfologia que descreve uma projeção dos incisivos centrais inferiores.
Sendo a segunda forma mais incidente nesse estudo, no grupo da Forma H
foram incluídos 23 segmentos de curva, representado 18% da amostra total. Como
mencionado acima, essa forma não foi encontrada por diversos autores, apenas por
Triviño59 (2000) que também a avaliou com uma incidência significante (23%).

FIGURA 66 - Curva média representante da Forma H
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A determinação de oito configurações diferentes para o arco dentário
permitirá uma individualização mais precisa da sua forma, pois por meio dessas,
arcos metálicos pré-formados com as formas mais incidentes poderão ser
fabricados, ou ainda templates idealizados que auxiliarão na confecção dos arcos
metálicos, eliminando a necessidade da utilização dos modelos estudos durante o
tratamento ortodôntico e conseqüentemente, reduzindo a possibilidade de fratura
desses.

Em relação ao tamanho das formas, pode-se observar, que esse não é um
aspecto recentemente discutido na literatura. Os autores sempre tiveram a
preocupação em desenvolver diagramas baseados nas medidas dos indivíduos e
obter formas individualizadas, que pudessem manter a conformação inicial do arco
dentário e conseqüentemente reduzir as probabilidades de recidiva no tratamento
ortodôntico.
Alguns autores42,

58, 60

descreveram formas em diversos tamanhos utilizando

como base a relação entre a largura e o comprimento do arco dentário, ou ainda as
medidas médias das distâncias intermolares, como por exemplo, os arco de
Brader10, o diagrama de Trevisi12, e o DIAO (diagrama individual anatômico
objetivo)13. Outros autores8,

9, 22, 27, 57

, baseavam-se no tamanho do segmento

anterior do arco como referência para a individualização do diagrama de BonwillHawley8, 9, 14, 22 e do diagrama geométrico de Interlandi27.
Concordando com os diversos autores, entre eles Brader10 (1972), Ricketts44
(1979), Interlandi27 (1978), Triviño59 (2000) e Capelozza Filho e Capelozza13 (2004),
considerou-se importante determinar os tamanhos pequeno, médio e grande para os
diferentes tipos de forma, pois assim ter-se-ia opções de dimensões para uma
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mesma forma de arco, diminuindo-se a ocorrência de erros na escolha da forma
individualizada mais adequada para o paciente.
Com o valor da amplitude de classe, calculado para cada grupo de forma,
como foi mencionado anteriormente, três intervalos foram determinados para os
valores de x7 (ponto correspondente aos segundo molares). O primeiro intervalo
corresponde ao tamanho pequeno, o segundo ao tamanho médio e o terceiro ao
tamanho grande, representado pelos subgrupos 1, 2 e 3, respectivamente.
A figura 67, a seguir, apresenta a distribuição do número de segmentos de
curvas, em porcentagem, presentes nos três subgrupos dos oito grupos de formas
encontradas.
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FIGURA 67 - Representação gráfica em porcentagem do número de segmentos de
curvas pertencentes a cada subgrupo nos oito grupos de formas

Como se observa, o subgrupo 2 mostrou o maior número de segmento de
curva nas formas A (46,40%), B (52,63%), C (50,00%), D (63,64%), E (71,42%) e F
(43,75%), enquanto as formas G (66,67%) e H (47,82%) apresentaram maior
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incidência no subgrupo 1, apesar da Forma G não apresentar nenhum segmento no
subgrupo 2 devido ao tamanho da amostra selecionada para o presente estudo.
Esses resultados podem estar relacionados à característica da curvatura
anterior de cada forma de arco dentário. As formas G e H apresentam os incisivos
num alinhamento projetado (pontudo), exibindo uma distância menor entre os dentes
homólogos na região de caninos, sendo formas com configurações diminuídas,
apresentando mais componentes com tamanhos menores.
Na forma F, também é observada uma configuração com a distância
intercaninos mais estreita, porém em menor escala, o que induz a uma incidência
com valor expressivo no subgrupo 1 (31,25%). Todavia, essa forma apresentou
maior incidência no tamanho médio.
Essas características podem ser melhor observadas e comparadas quando se
faz uma análise das oito formas encontradas em uma visualização global, agrupadas
entre si, como demonstrado na figura 56 (Página 93).
O gráfico representado na figura 67, em conjunto com a tabela 18 (Página
92), ainda informa que a Forma A apresenta uma incidência de 39,30% no subgrupo
3 (tamanho grande), enquanto a Forma H mostra incidência alta no subgrupo 2,
equivalente a 43,48% dos segmentos de curva distribuídos no tamanho médio.
Como afirmado por Interlandi27 (1978), Triviño59 (2000), Campioni12 (2001), de
um modo geral, os arcos dentários com tamanho médio são os mais predominantes
na oclusão normal, pois, de acordo como os resultados, encontraram-se 63
segmentos de curva no subgrupo 2, correspondente a 50% do total da amostra
estudada nesta pesquisa.
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A distribuição nos subgrupos 1 e 3 mostraram-se aproximadas, como 26,2%
(33 segmentos de curva) e 23,8% (30 segmentos de curva), respectivamente.

Com relação à incidência das formas avaliadas nesse estudo de acordo com
o sexo, em todos os grupos de formas foram observados indivíduos de ambos os
sexos (Figura 68). Como nos estudos de Raberin et al.42 (1993) e Triviño59 (2000) as
formas A, B, F e H mostraram-se com distribuição homogênea entre o sexo feminino
e o masculino.
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FIGURA 68 - Distribuição percentual dos componentes, quanto ao sexo nos oitos
grupos de formas avaliadas

A extensa literatura estudada e os resultados encontrados neste trabalho
conduziram à idéia de informar aos especialistas em Ortodontia qual seria a forma
representante da oclusão normal, caso concordassem com a existência de uma
forma “ideal” para esse tipo de arco dentário. Após a aplicação da média aritmética
nos valores de x e y dos 126 segmentos de curva, foi determinada uma possível
forma média para a oclusão normal natural (curva em cor azul), a qual apresenta-se
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semelhante à curva representante da Forma C (curva em cor preta), como pode ser
visto na figura 69 que ilustra a superposição dessas duas configurações de arco.

FIGURA 69 – Superposição da forma média normal e a Forma C

Contudo, a Forma C mostrou uma baixa incidência (10%) na presente
amostra de oclusão normal natural sendo, em ordem crescente, o sexto grupo de
formas encontrado. Sendo assim, pode-se afirmar que a intenção de determinar a
forma “ideal” para o arco dentário normal deve ser excluída das proposições de
demais trabalhos, pois, segundo os resultados encontrados e aqui demonstrados
não é possível representar a forma do arco dentário normal com apenas uma forma
e sim por um grupo de oito formas distintas com três tamanhos cada. Como a Forma
G não apresentou segmentos no subgrupo 2 devido a amostra ser pequena, nesse
estudo foram estabelecidas 23 formas possíveis para o arco dentário inferior.

Essa diversidade de formas está associada ao padrão facial e muscular
inerentes ao indivíduo. Provavelmente, cada tipo de forma deve ser predominante
em um tipo facial específico. Sendo assim, seria de grande valia confirmar, em uma
amostra maior de oclusão normal, a ocorrência dessas oito formas de arco, podendo
correlacioná-las ainda com os tipos faciais dos indivíduos selecionados.

