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Avaliação da altura, largura e do volume do ângulo da mandíbula em pacientes com diferentes tipos faciais e classes 
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INTRODUÇÃO: 

A arquitetura e a morfologia óssea dependem da carga aplicada pelos músculos que estão ligado ao osso e, por isso, 
áreas de fixação muscular no osso dependem da expressão dos músculos que se ligam a elas. O músculo masseter é o 
maior músculo elevador da mandíbula e o principal contribuinte na força para essa elevação.1,2 O seu tamanho está 
intimamente associado à força de mordida do indivíduo. Além do músculo masseter, o músculo pterigoideo medial também 
auxilia na elevação da mandíbula.3 Tais músculos se inserem no ângulo da mandíbula e alterações na atividade dos músculos 
da mastigação podem alterar a morfologia dessa estrutura, podendo levar ao seu aumento ou redução, o que pode levar a 
uma maior ou menor resistência nessa área. Diferentes tipos de maloclusões esqueléticas e tipos faciais têm diferentes 
atividades dos músculos da mastigação.4 Portanto, o conhecimento sobre a possível influência do perfil craniofacial do 
indivíduo sobre o desenvolvimento da região do ângulo da mandíbula pode acrescentar informações clínicas e contribuir para 
o diagnóstico, planejamento de tratamento e intervenções em pacientes ortodônticos e/ou cirúrgicos. 

Dessa forma, o objetivo no presente estudo foi avaliar a influência de características do paciente, como o sexo, a 
maloclusão esquelética e o tipo facial, na altura, largura, espessura e volume do ângulo da mandíbula, por meio de exames 
de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). 
 
METODOLOGIA: 

Este estudo observacional, transversal e retrospectivo foi iniciado após a aprovação do comitê de ética em pesquisa em 
seres humanos da Faculdade de Odontologia de Piracicaba sob o número de protocolo: #5.452.688. 

▪ SELEÇÃO DA AMOSTRA: 

Inicialmente, foram selecionadas 340 tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFC), pertencentes ao banco 
de imagens da Clínica de Radiologia Odontológica da FOP/UNICAMP, adquiridas entre os períodos de janeiro do ano de 
2014 a dezembro do ano de 2016. Foram incluídos exames de pacientes com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, sem 
suspeita de fratura na região do ângulo da mandíbula e que nunca foram submetidos a cirurgia ortognática. Foram excluídas 
da amostra TCFCs de pacientes com história de trauma, síndromes, lesões patológicas e/ou cirurgia ortognática. Após a 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra final do presente estudo foi de 298 exames de TCFC, sendo 144 
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de pacientes do sexo masculino, com idade entre 18 e 64 anos (idade média - 32,04 ± 12,48) e 154 do sexo feminino, 
com idade entre 18 e 76 (idade média - 30,87 ± 11,47).  

▪ CLASSIFICAÇÃO DA AMOSTRA: 

Primeiramente, cada paciente foi classificado por dois examinadores treinados, em consenso, no software Carestream 
Dental 3D Imaging (versão 3.10.9.0, Atlanta, Geórgia, EUA) de acordo com o padrão esquelético de desenvolvimento: 
maloclusão esquelética (Classe I, II e III) e tipo facial (braquicefálico, mesocefálico e dolicocefálico). As maloclusões 
esqueléticas foram estabelecidas com base nas normas cefalométricas de Steiner.5,6 Quanto aos tipos faciais, os pacientes 
foram classificados de acordo com o índice de Vert.7  

▪ AVALIAÇÃO DO ÂNGULO DA MANDÍBULA: 

O software OnDemand 3D (Cybermed, Seoul, Republic of Korea) foi utilizado para a realização das medidas do ângulo 
da mandíbula (altura, largura e espessura). Já o software ITK-SNAP v.3.0 (Cognitica, Filadélfia, PA) foi utilizado para 
avaliar o volume do ângulo da mandíbula. Para essas avaliações, foram selecionados dois examinadores, que avaliaram os 
exames de forma independente, usando o monitor Barco LCD-2124 MDRC (Barco, Kortrijk, Bélgica), tamanho 24,1. 

❖ LARGURA, ALTURA E ESPESSURA DO ÂNGULO DA MANDÍBULA: 

Antes de iniciar a avaliação, os examinadores reorientaram manualmente os volumes de cada TCFC como forma de 
padronização das análises. Após a etapa de reorientação, as medidas de altura e largura do ângulo da mandíbula foram 
realizadas na reconstrução sagital. Já a medida de espessura foi executada na reconstrução coronal. Inicialmente, na 
reconstrução sagital, foi estabelecido o ponto cefalométrico Gônio (Go), que é o ponto de referência para a realização das 
análises. Para isso, foram traçadas duas linhas: uma linha vertical, tangenciando o ramo ascendente da mandíbula e o ponto 
mais posterior da cabeça da mandíbula, e uma linha horizontal, passando pela base óssea mandibular. Em seguida, com o 
uso da ferramenta “ângulo”, foi determinado o ângulo formado pelas duas linhas traçadas, e o ponto Go foi marcado pela 
bissetriz do ângulo encontrado (dividindo-se o valor do ângulo por 2). Definida a localização do ponto Go, uma linha 
horizontal foi traçada passando pelo ponto mais superior do forame mentoniano e paralela à linha horizontal da base óssea 
mandibular e, dessa forma, as medidas de altura e largura, ainda na reconstrução sagital, foram determinadas. A medida 
de largura do ângulo da mandíbula foi definida por uma linha traçada do ponto de maior concavidade da base óssea da 
mandíbula até o ponto de intersecção da linha horizontal do plano do forame mentoniano com a linha vertical tangente ao 
ramo ascendente da mandíbula. Já a medida de altura foi realizada sobre a linha que determinou a bissetriz para encontrar 
o ponto Go, sendo medida da superfície externa do ângulo até a linha de largura do ângulo da mandíbula.  

Para a medida de espessura do ângulo da mandíbula, a linha correspondente ao plano coronal, na reconstrução sagital, 
foi posicionada no ponto mais superior da linha de determinação da altura do ângulo da mandíbula, ou seja, no ponto mais 
central da linha de largura. Assim, na reconstrução coronal, foi traçada uma linha horizontal da cortical óssea externa à 
interna da mandíbula. Para que a medida de espessura do ângulo da mandíbula fosse realizada na altura determinada nas 
etapas anteriores, no limite superior do ângulo da mandíbula como referência, foi utilizada a ferramenta “circunferência” do 
software. As medidas foram obtidas para os lados direito e esquerdo. 

❖ VOLUME DO ÂNGULO DA MANDÍBULA: 

Inicialmente, para padronização das avaliações, os exames de TCFC foram reorientados no software 3D Slicer 
(Cambridge, Massachusetts, USA). Após a reorientação dos exames tomográficos, a avaliação do volume do ângulo da 
mandíbula, dos lados direito e esquerdo, foi realizada no software ITKSNAP 3.0 (Cognitica, Filadélfia, PA), pelo método de 
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segmentação semiautomática, para a reconstrução do modelo tridimensional (3D). Inicialmente, foi estabelecida a região de 
interesse (ROI) para a delimitação da área de segmentação de acordo com os mesmos limites utilizados para a obtenção 
das medidas lineares. Após o estabelecimento da ROI, foram realizadas três etapas interativas e guiadas pelo operador: em 
primeiro lugar, foi estabelecido um limite, denominado de “threshold” para determinar o início e o fim do processo de 
segmentação. O intervalo foi de -1805 para o limiar superior, e variando o limiar inferior de -158 a -378 para o ângulo da 
mandíbula do lado direito e de -150 a -283 para o ângulo da mandíbula do lado esquerdo, o que significa que todos os 
voxels com valores de cinza, dentro desse intervalo, foram selecionados para construir o modelo 3D. Depois disso, foram 
colocadas "bolhas" na região de interesse para inicializar a segmentação; e finalmente, a evolução da segmentação foi feita 
selecionando a sua velocidade e fim. Quando havia alguma área que não estava bem definida, foi feito um reajuste manual 
pelo próprio examinador. Após o processo de segmentação, o volume da estrutura foi fornecido pelo software em mm3 

(milímetros cúbicos). Após 15 dias da finalização da avaliação, todo o processo foi repetido em 30% da amostra.  

 

▪ ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

A concordância intra- e interexaminador de todas as avaliações (medidas lineares e volume) foi calculada pelo método 
do teste de Índice de Correlação Intraclasse (ICC). Os resultados das medidas lineares e do volume do ângulo da mandíbula 
foram testados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e comparados pela Análise de Variância (ANOVA multiway), 
com teste post-hoc de Tukey para avaliação da influência dos fatores estudados (sexo, maloclusão esquelética e tipo facial). 
Para análise dos dados, o software SPSS versão 23.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0, IBM Corp, Armonk, 
NY) foi utilizado, considerando-se um nível de significância de 5%. 

 
RESULTADOS: 

Os resultados do ICC revelaram excelentes8 concordâncias intra- e interexaminadores para todas as avaliações (0,876 
a 0,999).  

A tabela 1 apresenta os valores de média e desvio-padrão (DP) das larguras do ângulo mandibular. É possível observar 
que houve influência de todos os fatores. Em relação ao fator sexo, os homens apresentaram maiores valores de largura 

Figura 1. Imagens ilustrativas das 
avaliações das medidas lineares 
(largura, altura e espessura) e do 
volume do ângulo da mandíbula. 
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em relação ao sexo feminino em todos os casos, ou seja, independentemente da maloclusão esquelética e tipo facial 
(p<0,0001). Em relação ao fator tipo facial, os indivíduos dolicocefálicos de maloclusão esquelética classe I apresentaram 
maiores valores de largura em relação aos indivíduos braqui e mesocefálicos de mesma classe (p=0,018). Já para a 
maloclusão esquelética, no geral, os indivíduos classe III braqui e mesocefálicos tiveram maiores valores de largura do 
ângulo da mandíbula em relação as maloclusões classes I e II (p=0,003).  

Tabela 1 – Média (DP) da largura do ângulo mandibular, de acordo com o sexo, maloclusão esquelética e tipo facial 

DP: Desvio-padrão;  
p sexo < 0,0001, p maloclusão esquelética = 0,003, p tipo facial = 0,018. 
* difere de feminino em todos os casos. 
letras maiúsculas indicam diferenças entre os tipos faciais (horizontal) e minúsculas entre as maloclusão esquelética (vertical). 

 
Já a tabela 2 apresenta os valores de média e desvio-padrão (DP) das alturas do ângulo mandibular. Também houve 

influência de todos os fatores estudados. No geral, os homens apresentaram maiores valores de altura do que o sexo 
feminino dentro da mesma classe e tipo facial (p<0,0001), e os casos estão identificados na tabela com o símbolo “*”. Em 
relação ao tipo facial, os indivíduos dolicocefálicos apresentaram maiores valores em relação aos braqui e mesocefálicos 
para feminino classe I e masculino classe III (p=0,006). Já para as diferentes maloclusões esqueléticas, os indivíduos do 
sexo masculino classe III braqui e dolicocefálicos tiveram maiores valores em relação às classes I e II (p=0,021). 
 
Tabela 2 – Média (DP) da altura do ângulo mandibular, de acordo com o sexo, maloclusão esquelética e tipo facial 

DP: Desvio-padrão;  
p sexo < 0,0001, p maloclusão esquelética = 0,021, p tipo facial = 0,006 
* difere de feminino dentro da mesma classe e tipo facial  
letras maiúsculas indicam diferenças entre os tipos faciais (horizontal) e minúsculas entre as Classes (vertical) 
 

Na tabela 3, é possível observar os valores de média e desvio-padrão (DP) das espessuras do ângulo mandibular. 
Houve diferença significativa para o fator sexo, em que os homens apresentaram maiores valores de espessura do ângulo 
da mandíbula em relação ao sexo feminino dentro da mesma classe e tipo facial em classe I dolicocefálico e classe III 
mesocefálico (p=0,005). Não houve influência da maloclusão esquelética (p=0,192) e do tipo facial (p=0,341). 

SEXO 
MALOCLUSÃO 
ESQUELÉTICA 

 TIPO FACIAL  
Braquicefálico Mesocefálico Dolicocefálico 

Feminino 
Classe I 32,55 (3,13) Bab 32,45 (3,75) Bb 36,45 (2,16) Aa 
Classe II 31,40 (3,11) b 32,00 (3,24) b 33,28 (2,67) b 
Classe III 33,68 (3,48) a 35,04 (3,10) a 33,54 (3,43) b 

Masculino* 
Classe I 34,36 (3,82) b 33,73 (5,41)  35,61 (4,71)  
Classe II 34,18 (4,35) b 34,78 (4,74)  35,04 (4,72)  
Classe III 37,30 (5,51) a 36,48 (4,79)  35,09 (4,93)  

SEXO 
MALOCLUSÃO 
ESQUELÉTICA 

 TIPO FACIAL  
Braquicefálico Mesocefálico Dolicocefálico 

Feminino 
Classe I 5,42 (1,69) B 6,03 (1,56) AB 7,13 (1,99) A 
Classe II 6,20 (1,77)  6,10 (1,32)  6,35 (1,74)  
Classe III 5,69 (1,85)  6,58 (1,18)  6,26 (1,61)  

Masculino 
Classe I 6,49 (1,57) b* 6,23 (1,69)  7,34 (1,85) b 
Classe II 7,48 (2,36) ab* 6,85 (1,67)* 7,77 (2,51) b* 
Classe III 7,76 (1,97) ABa* 6,72 (1,52) B 9,22 (3,14) Aa* 
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Já a tabela 4 apresenta os valores de média e desvio-padrão (DP) dos volumes do ângulo mandibular. Entre os fatores 
estudados, houve influência apenas do sexo (p <0,0001), no qual os homens apresentaram maiores volumes do que as 
mulheres em todos os casos. 

Tabela 3 – Média (DP) da espessura do ângulo mandibular, de acordo com o sexo, maloclusão esquelética e tipo facial 

DP: Desvio-padrão; *difere de feminino dentro da mesma classe e tipo facial 
p sexo = 0,005, p maloclusão esquelética = 0,192, p tipo facial = 0,341 
 
Tabela 4 – Média (DP) do volume do ângulo mandibular, de acordo com o sexo, maloclusão esquelética e tipo facial 

DP: Desvio-padrão; * feminino e masculino diferem em todos os casos 
p sexo < 0,0001, p maloclusão esquelética = 0,467, p tipo facial = 0,900 
 
CONCLUSÕES: 

Conclui-se que as variações no padrão de crescimento craniofacial, considerando as diferentes maloclusões esqueléticas 
e tipos faciais influenciaram significativamente nas dimensões de largura e altura do ângulo mandibular. Além disso, o fator 
sexo influenciou todas as variáveis estudadas (largura, altura, espessura e volume) do ângulo mandibular. Assim, os 
profissionais devem estar cientes de possíveis mudanças na altura e largura do ângulo da mandíbula quando são realizados 
procedimentos cirúrgicos na região mandibular.  
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SEXO 
MALOCLUSÃO 
ESQUELÉTICA 

 TIPO FACIAL  
Braquicefálico Mesocefálico Dolicocefálico 

Feminino 
Classe I 5,53 (0,77)  5,42 (1,16)  5,43 (1,04)  
Classe II 5,64 (1,20)  5,16 (1,23)  5,64 (0,93)  
Classe III 5,64 (1,06)  4,60 (0,88)  5,54 (1,76)  

Masculino 
Classe I 5,66 (1,08)  5,76 (1,10)  6,15 (0,91)* 
Classe II 5,23 (1,05)  5,69 (1,31)  5,94 (1,26)  
Classe III 5,42 (1,16)  6,03 (1,44)* 5,50 (0,95)  

SEXO 
MALOCLUSÃO 
ESQUELÉTICA 

 TIPO FACIAL  
Braquicefálico Mesocefálico Dolicocefálico 

Feminino Classe I 1,59 (0,37) 1,52 (0,48) 1,49 (0,37)  
Classe II 1,72 (0,61) 1,51 (0,43) 1,54 (0,44)  
Classe III 1,50 (0,38) 1,45 (0,53) 1,46 (0,37)  

Masculino Classe I 1,91 (0,57) 2,04 (0,84) 2,12 (0,63)  
Classe II 2,16 (0,63) 1,99 (0,52) 2,20 (0,66)  
Classe III 2,15 (0,83) 2,46 (0,97) 2,03 (0,82)  


