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Comparação de medidas de diâmetros
dentários em modelos obtidas por três

diferentes métodos
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Carlos Eduardo Winck Mahl
Vânia Fontanella

RESUMO
Para comparar medidas da análise de modelos obtidas por meio de diferentes instrumen-

tos (compasso de pontas secas, paquímetro digital e programa de computador), foram selecio-
nados, aleatoriamente, modelos de estudo de 20 pacientes. Cada dente foi medido, por um único
examinador, utilizando os três métodos. As medidas foram realizadas em momentos distintos e
repetidas em 20% da amostra. O teste t Student para amostras pareadas mostrou diferença
significativa entre a primeira e a segunda medida com compasso e as mesmas foram excluídas do
estudo. As medidas obtidas com paquímetro e com o programa apresentaram correlação fortíssima
e não diferiram significativamente na repetição. A ANOVA (α=5%) não evidenciou diferenças
significativas entre as medidas, por grupos de dentes, utilizando paquímetro e método digital e
apresentaram excelente reprodutibilidade, ao contrário das obtidas com compasso de pontas
secas.

Palavras-chave: Ortodontia. Modelos dentários. Diagnóstico.

Comparison of tooth width measurements on dental models obtained
by three different methods

ABSTRACT
In order to compare the measures for dental models analysis gotten from different tools

(dry tips compass, digital caliper rule and a computer program), 20 dental models with a complete
permanent dentition were selected. Each tooth was measured by one examiner, using the three
methods. The measures were done in distinct moments and 20% of the sample was repeated. The
t Student test for paired samples showed a significant difference between the measures using the
dry tips compass, so they were excluded from the study. Although, the measures obtained with
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caliper rule and computer program showed strong correlation and did not differ significantly on
repetition. The ANOVA (α=5%) did dot evidenced significant difference between the measures
obtained, by groups of teeth, with caliper rule and digital method, which also presented excellent
reproductibility, in opposite to the measures obtained with the dry tips compass.

Keywords: Orthodontics. Dental models. Diagnosis.

INTRODUÇÃO
O tratamento ortodôntico deve ser baseado na avaliação clínica e na documentação

ortodôntica, composta por exames radiográficos (panorâmica, periapicais e
telerradiografia), traçado cefalométrico de acordo com a linha de trabalho do profissional,
modelos de estudo com análise de modelos e fotografias faciais e intrabucais. A partir
da avaliação e das expectativas do paciente, pode-se planejar o tratamento. Sobre os
modelos de estudo, é possível obter medidas para determinar a relação entre a
quantidade de espaço exigida para que todos os dentes se alinhem corretamente. Este
procedimento, associado a análises cefalométricas, permite ao ortodontista prever a
necessidade de um tratamento ortodôntico com ou sem extrações (MOYERS, 1991;
FERREIRA, 1999; GUIDO et al., 2002).

A análise dos modelos pode ser obtida por vários métodos, tais como
Discrepância de Modelos, Moyers, Pont-Korkhaus, Tanaka, Peck & Peck, Bolton,
Baldridge, Dimensão Transpalatina (McNamara), Gerlich e Tonn, entre outros, sendo
que cada um deles representa uma forma diferente de se chegar aos mesmos objetivos,
que são o diagnóstico e o plano de tratamento corretos para cada paciente.
Independentemente da análise, elas tradicionalmente são realizadas utilizando-se
um compasso de pontas secas ou um fio de latão, sendo as medidas de interesse
obtidas de forma manual. Porém, métodos alternativos para medidas do diâmetro
dentário, tais como paquímetros digitais têm sido estudados (SANTORO et al., 2003).

Para calcularmos a discrepância de modelos é preciso subtrair o espaço requerido
do espaço presente. O resultado pode ser positivo, quando existem diastemas no arco
dental, ou negativo, quando não há espaço para o perfeito nivelamento dos dentes no
arco. Este resultado é nulo quando os valores forem iguais (FERREIRA, 1999).

A introdução da informática na Odontologia trouxe alguns benefícios a diversas
áreas, tendo como principais objetivos o ganho de tempo (ABELSON, 1992; SAKUDA
et al., 1992; FERREIRA, 1999) e a padronização dos resultados (NAKAMA;
RAMALHO; SAKIMA, 2001). Existem atualmente no mercado vários softwares que
possibilitam a realização das análises de modelos computadorizadas. Basicamente
estas análises podem ser obtidas a partir da digitalização (por meio de scanner) do
modelo ortodôntico e a marcação de pontos com o mouse sobre a imagem exibida no
monitor ou partindo-se de uma cópia xerográfica do mesmo e marcação dos pontos
sobre uma mesa digitalizadora (CDT, 2006; CIRRUS, 2006).

Tomassetti et al. (2001) utilizaram 22 conjuntos de modelos e o método paquímetro
foi comparado aos métodos computadorizados HATS, QuickCeph e OrthoCad.
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Diferenças clinicamente significativas (>1.5mm) estavam presentes em cada método. A
análise de HATS apresentou o grau mais alto de correlação (r=0.885), seguido do
OrthoCad (r=0.715) e do QuickCeph (r=0.432). Cada método também foi comparado em
relação ao tempo exigido para completar a análise. O QuickCeph foi o mais rápido (1,85
minutos) seguido do HATS (3,40 minutos), OrthoCad (5,37 minutos) e paquímetro
(8,06 minutos).

Com o objetivo de testar a precisão da análise de modelos medidos com o auxílio
de compasso e do OrthoCAD e comparar essas duas técnicas, Zilberman, Huggare,
Parikakis (2003) criaram 20 set-ups utilizando dentes artificiais correspondentes a
diversos tipos de má-oclusão. Estes foram moldados, resultando em 20 modelos
ortodônticos de gesso e 20 modelos virtuais. As mensurações da dimensão dentária
mesiodistal, assim como das larguras intercaninos e intermolares foram realizadas em
ambos. Além disso, os valores do tamanho dentário foram calculados nos dentes
artificiais isolados removidos dos modelos de estudo e na distância do arco dos modelos
de estudo existentes. Os resultados demonstraram que os métodos foram válidos e
reprodutíveis para o tamanho dentário e a largura do arco. A mensuração com compassos
digitais sobre os modelos de gesso demonstrou a maior precisão e reprodutibilidade.

Por outro lado, avaliando modelos de 76 pacientes para comparar os mesmos
métodos, Santoro et al. (2003) observaram diferença estatisticamente significante entre
os dois grupos em relação ao tamanho do dente e à sobremordida, sendo as medidas
digitais menores que as medidas manuais.

Em outro estudo, a comparação entre o software Radiocef e medidas manuais,
evidenciou que o método computadorizado resultou em medidas dentárias
significativamente maiores que as manuais, enfatizando a necessidade do profissional
conferir manualmente cada caso (BLOS; VARGAS; CLOSS, 2005). Além disso, os
diferentes métodos computadorizados utilizados no Brasil, comparativamente ao manual,
não estão suficientemente esclarecidos na literatura para que possam ser tranqüilamente
utilizados pelos ortodontistas ou pelos radiologistas, conhecendo a influência do
método utilizado sobre os resultados da análise e, conseqüentemente, no plano de
tratamento do paciente.

Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar as medidas do espaço
requerido em modelos de estudo obtidas manualmente por meio de compasso de
pontas secas, de um paquímetro digital e as realizadas através de um software disponível
no mercado.

METODOLOGIA
Foram selecionados, aleatoriamente, 20 pares de modelos ortodônticos de estudo

de pacientes de uma clínica de radiologia localizada na cidade de Canoas/RS, pela qual
um dos autores (CEWM) é o responsável técnico, os quais preencheram os seguintes
requisitos:
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- possuir os modelos superior e inferior apresentando somente dentes
permanentes;

- apresentar todos os dentes permanentes presentes, exceto terceiros molares;

- não apresentar alterações que possam interferir no processo de obtenção de
medidas.

Obtenção das medidas manuais
O material utilizado para obtenção das medidas manuais incluiu, além dos modelos

de gesso superior e inferior, fichas-cartão para anotação das medidas, compasso de
pontas secas Dentaurum (Ispringen, Alemanha), paquímetro digital Starret 727 (Itu,
SP), lápis, borracha e uma régua milimetrada.

A medição iniciou-se com a utilização do compasso no primeiro molar superior
direito, colocando suas pontas nos dois pontos mais distantes no sentido mesiodistal
deste dente. Quando encontrada a medida, o compasso foi colocado com uma das
pontas no ponto 0 (zero) da régua e a outra ponta forneceu a medida do referido dente,
que era anotada na ficha-cartão. O procedimento seguiu pelos pré-molares, canino e
incisivos do lado direito e após, o lado esquerdo, iniciando-se pelos incisivos, canino,
pré-molares e por último o primeiro molar superior esquerdo. Na arcada inferior o
método de medição foi o mesmo, porém começando pelo lado esquerdo, em direção ao
primeiro molar inferior direito.

Da mesma forma, foi utilizado paquímetro digital, mas o mesmo referia a medida
digitalmente no visor e era anotada na ficha-cartão.

Digitalização dos modelos: obtenção das medidas pelo
computador
Foram utilizados um Scanner UMAX Supervista S-12 (Willich, Alemanha) e o

programa de computador CEF-X 2001 (CDT, Cuiabá, MT). O procedimento de
digitalização consistiu em selecionar a opção Adquirir Imagem com o scanner ajustado
em 8 bits (escala de 256 tons de cinza) e 150 dpi, conforme orientação do fabricante
(CDT, 2006). O modelo foi visualizado no monitor do computador e então realizada a
marcação de 64 pontos pré-determinados pelo programa, com o auxílio do mouse,
sobre a imagem digitalizada.

Após a marcação dos pontos e por meio da opção “Relatórios”, obteve-se
automaticamente a medida dos tamanhos de cada um dos dentes, bem como o espaço
requerido.

Todas as medidas do estudo foram realizadas por um único observador
previamente treinado e 20% dos modelos foram novamente medidos após 15 dias para
análise de reprodutibilidade.
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RESULTADOS
Para avaliar a reprodutibilidade do examinador em cada método foram utilizados

o Coeficiente de Correlação de Pearson (Tabela 1) e o teste t de Student (Tabela2).

TABELA 1 – Correlação entre a primeira e a segunda medida, por método.

Método Coeficiente de Correlação de Pearson 

Computadorizado 0,973* 

Paquímetro 0,992* 

Compasso 0,901 

TABELA 2 – Comparação entre a primeira e a segunda medidas (em mm), por método.

Medida 
1ª medida 2ª medida Método n 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 
p 

Computadorizado 96 7,27 1,76 7,20 1,75 0,105 

Paquímetro 96 7,33 1,76 7,34 1,73 0,572 

Compasso 96 7,60 1,76 7,54 1,75 0,017 

*Correlação significativa ao nível de significância a 1%.

As medidas obtidas com paquímetro e com o programa Cef X apresentaram
correlação fortíssima e não diferiram significativamente na repetição (r=0,99 p=0,57 e
r=0,97 p= 0,11, respectivamente). O teste t Student para amostras pareadas mostrou
diferença significativa (p=0,017) entre a primeira e a segunda medida com compasso,
de modo que as mesmas foram excluídas do estudo.

A ANOVA com delineamento em blocos casualizados (α=5%) não evidenciou
diferenças significativas entre as medidas obtidas, por grupos de dentes, por meio de
paquímetro e do método digital (Tabela 3).

p = nível mínimo de significância do teste t para amostras pareadas (α=5%)
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TABELA 3 – Comparação entre os métodos computadorizado e manual com paquímetro.

Método 

Digital Convencional Grupo de dentes 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Incisivos centrais 6,85 1,60 7,04 1,63 

Incisivos laterais 6,21 0,79 6,40 0,71 

Caninos 7,03 0,72 7,20 0,77 

1ºs Pré-molares 7,11 0,50 7,07 0,46 

2ºs Pré-molares 7,01 0,54 6,94 0,56 

1ºs Molares 10,75 0,71 10,85 0,73 

Total 7,49 1,73 7,58 1,73 

DISCUSSÃO
Com os avanços da informática, torna-se necessário testar a efetividade dos

programas de computador criados nos últimos anos, os quais têm entre seus objetivos
facilitar o trabalho do cirurgião-dentista quando da necessidade de obter as medidas
dos dentes e a discrepância de modelos, para um planejamento ortodôntico bem
executado.

De acordo com Rubin, Hershenson (1982), estes programas são estudados desde
os anos 1970 e devem guiar os passos do usuário, assim como ocorreu na execução
deste estudo, que tinha os pontos pré-determinados pelo programa, os quais deveriam
ser selecionados para correta medição dos dentes.

A reprodutibilidade dos métodos utilizados variou de muito boa a excelente,
quando avaliada por correlação, concordando com o estudo realizado por Stevens et
al. (2006). Por outro lado, quando realizado o teste t Student para amostras pareadas,
foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre a primeira e a segunda
medidas com o uso de compasso. As causas desta diferença podem estar relacionadas
à imprecisão do valor obtido (arredondamento), visto que tanto o paquímetro digital
quanto o software utilizado apresentam resultados em décimos de mm. Contudo, em
nenhum dos métodos foi encontrada diferença maior que 1,5 mm, apontada por
Tomassetti et al. (2001) como clinicamente significativa.

Os resultados do presente estudo concordam com os encontrados por Zilberman,
Huggare, Parikakis (2003), quanto a não haver diferença significativa entre mensurações
computadorizadas e por meio de paquímetro digital. Também concordam com Santoro et
al.(2003), os quais observaram que o método computadorizado tente a resultar em medidas
menores que o manual, ao contrário dos achados de Blos, Vargas, Closs (2005).

Análise de Variância, utilizando o delineamento de blocos casualizados, complementado pelo teste de
Comparações Múltiplas de Tukey, ao nível de significância de 5%.
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Diante dos resultados contraditórios dos estudos mencionados, cabe questionar
se a origem das diferenças não estaria relacionada à maior facilidade ou familiaridade
do observador com um ou outro método, visto que os mesmos programas de computador
apresentam também excelente reprodutibilidade na obtenção de medidas cefalométricas
em normas frontal e lateral (MAHL; FONTANELLA, 2000; MAHL; FONTANELLA;
WILTGEN, 2001). Por este motivo, sugere-se a realização de estudos que comparem os
métodos ora testados, incluindo os diversos programas disponíveis no mercado
nacional, realizando repetições seriadas das mensurações e um maior número de
observadores calibrados.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados, conclui-se que medidas dentárias de modelos obtidas

com paquímetro digital e no programa Cef X não diferiram entre si e apresentaram
excelente reprodutibilidade, ao contrário das obtidas com compasso de pontas secas.
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