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RESUMO

O objetivo deste estudo consistiu em verificar a estabilidade das alterações tegumentares promovidas pelo aparelho RF-2, 

num período médio pós-tratamento de sete-11 anos. O presente trabalho avaliou 18 pacientes Classe II, Divisão 1, de Angle, 

sendo dez meninos e oito meninas, tratados com o Regulador de Função Fränkel 2, por um período de 18 meses. A idade 

média inicial deste grupo era de 10,78 anos, na fase final de tratamento de 12,45 anos e na pós-tratamento, de 19,56 anos.  

No período de tratamento, estes pacientes foram comparados com um grupo controle, contendo pacientes com má-oclusão 

de Classe II não tratados. As alterações tegumentares foram analisadas em telerradiografias em norma lateral. Os efeitos 

do tratamento comparado ao grupo controle foram obtidos por meio do teste “t” independente. Já as alterações promovidas 

pelo RF-2 nas três fases estudadas foram analisadas por meio da análise de variância seguida do teste de Tukey (p<0.05). 

Verificou-se que houve uma melhora estatisticamente significante da convexidade facial (H.NB) no grupo tratado em relação 

ao controle. No período pós-tratamento, observou-se que a convexidade facial continuou a diminuir (E-Ls, E-Li, H-nariz, 

H.NB), provavelmente em decorrência do próprio crescimento craniofacial do indivíduo. Conclui-se que o aparelho RF-2 

promove uma melhora no perfil facial do paciente apresentando má-oclusão de Classe II, e que esta melhora permanece 

estável no período pós-tratamento. 

Unitermos - Perfil tegumentar; Má-oclusão de Classe II; Regulador de Função de Fränkel 2; Estabilidade ortodôntica.

ABSTRACT

The aim of this study was to verify the stability of alterations in soft tissue promoted by FR-2 appliance, after a mean post treatment 

period of seven-11 years. This study evaluated 18 Angle Class II, Division I, patients, being ten males and eight females. The patients 

were treated with Fränkel 2 appliance, for a period of 18 months. The mean age was 10.78 years at the baseline; 12.45 years at the 

end of the treatment and 19.56 years at the follow up period. During the treatment, a group composed of class II malocclusion non-

treated patients served as control. The soft tissue alterations were evaluated by lateral cephalograms obtained during the different 

phases of the study. The comparison of the treatment with the control group was performed by the independent t-test. The alterations 

promoted by FR-2 appliance at the three evaluated phases were analyzed by analysis of variance followed by Tukey test (P<0.05).  

There was a statistically significant improvement on the facial convexity (H.NB) promoted by FR-2 appliance compared to the 

control group. At the post treatment evaluation, the facial convexity continued to decrease (E-uL, E-lL, H-nose, H.NB), probably 

due to  the continuing craniofacial growth of patients. It was concluded that the FR-2 appliance promoted an improvement on the 

facial profile of Class II patients and this effect remained stable at the post treatment evaluation.

Key Words - Soft tissue; Class II malocclusion; Fränkel Functional Regulator -2; Orthodontic stability.
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INTRODUÇÃO

Tanto o tratamento ortodôntico quanto o ortopédico 

pode modificar o perfil tegumentar do paciente, a partir de 

alterações no posicionamento dos incisivos e/ou dos maxi-

lares1-4. Esta é uma grande vantagem para o tratamento da 

má-oclusão de Classe II com componente esquelético, que 

normalmente apresenta um perfil facial bastante insatisfatório 

esteticamente.

Há uma maior prevalência da retrusão mandibular na 

má-oclusão de Classe II5. Preconiza-se para o tratamento da 

má-oclusão de Classe II, com retrusão mandibular, o trata-

mento ortopédico realizado por meio do avanço mandibular, 

de forma a estimular o crescimento mandibular e redirecionar 

o crescimento maxilar, restringindo seu crescimento anterior6-8.

Existem vários aparelhos ortopédicos funcionais indicados 

para o tratamento da má-oclusão de Classe II, de forma a 

estimular o crescimento mandibular: Twin block, bionator, 

ativador, dentre outros. Destes, destaca-se o aparelho de 

Fränkel-29. Este aparelho é constituído por escudos laterais, 

vestibulares inferiores e um escudo lingual confeccionados em 

resina acrílica, interligados por fios vestibulares de conexão, 

arco vestibular, alça palatina, apoios caninos, arcos linguais 

inferiores e arco de protrusão. 

Os efeitos promovidos pelo RF-2 compreendem: me-

lhora da relação maxilomandibular; lingualização dos inci-

sivos superiores e vestibularização dos inferiores; estímulo 

do crescimento mandibular; restrição do desenvolvimento 

maxilar anterior; redução da convexidade facial e aumento 

da altura facial ântero-inferior4,6-7,10.

A principal vantagem do uso dos aparelhos propulsores 

mandibulares reside na melhora da estética facial nos pacien-

tes com uma má-oclusão de Classe II6.  Vários autores4,7,11-13

abordam a melhora da estética facial, após o tratamento 

ortopédico funcional da má-oclusão de Classe II por meio do 

avanço mandibular. Contudo, não há nenhum estudo na lite-

ratura que avaliou a estabilidade destes efeitos tegumentares 

promovidos pelo aparelho RF-2.  

Diante da escassez de dados sobre a estabilidade das 

alterações tegumentares promovidas pelo aparelho RF-2, 

o objetivo deste artigo consistiu em avaliar a estabilidade 

das alterações tegumentares, advindas do tratamento por 

meio do aparelho RF-2, num período de sete-11 anos pós-

tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostra

A amostra compreendeu um total de 90 telerradiografias 

em norma lateral, provenientes de 36 pacientes possuindo 

má-oclusão de Classe II, Divisão 1. 

Os critérios de seleção para esta amostra compreen-

deram9:

• Possuir má-oclusão bilateral de Classe II, Divisão 1, de 

Angle, associada a uma retrusão mandibular, avaliada 

clinicamente.

• Ausência de tratamento ortodôntico prévio.

• A discrepância de modelo que por ventura estivesse presente 

(positiva ou negativa) não poderia comprometer o avanço 

mandibular inicial de 2 mm a 3 mm.

• Ausência de mordida cruzada posterior. 

Estes pacientes foram então divididos aleatoriamente em 

dois grupos, como consta a seguir:

Grupo tratado: composto por 18 pacientes, com idade média 

inicial de 10,78 anos sendo dez do sexo masculino e oito do 

feminino, tratados por meio do aparelho Fränkel 2 durante 

um período médio de 18 meses. Decorridos sete-11 anos pós-

tratamento, estes pacientes foram avaliados novamente a fim 

de se verificar a estabilidade das alterações promovidas pelo 

aparelho RF-2. Foram realizadas telerradiografias em norma 

lateral no início, final do tratamento ortopédico e sete-11 anos 

pós-tratamento ortopédico. 

Grupo controle: formado por 18 pacientes, oito do sexo fe-

minino e dez do masculino, com idade média inicial de 10,6 

anos, que não foram submetidos a qualquer tratamento durante 

o acompanhamento longitudinal de 18 meses. 

QUADRO 1 - IDADE MÉDIA INICIAL, FINAL DE TRATAMENTO
DOS GRUPOS TRATADO E CONTROLE, ALÉM DA IDADE PÓS-
TRATAMENTO DO GRUPO TRATADO

Grupos
Idade inicial Idade final Idade média

Média Média Pós-tratamento

Tratado 10,78 12,45 19,56

Controle 10,6 12,08       -----------

Método

Tratamento ortopédico

O aparelho RF-2 tem como componentes dois escudos 

laterais inferiores e uma estrutura metálica de fios ortodôn-
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ticos vestibulares de conexão, arco vestibular, alça palatina, 

apoio nos caninos, dois arcos linguais inferiores e um arco de 

protrusão palatino superior, como preconizado por Fränkel14-15

(Figura 1).      

O avanço mandibular inicial promovido pelo aparelho 

de Fränkel 2 foi de 3 mm. Contudo, segundo a necessidade 

de cada paciente, foi novamente realizado um novo avanço 

mandibular após seis meses de tratamento, de maneira a se 

obter uma relação molar de Classe I sobrecorrigida em apro-

ximadamente 2 mm. O uso do aparelho foi preconizado por 22 

horas por dia, sendo removido somente durante as refeições e 

higienizações, totalizando um período de tratamento ativo de 

18 meses. Os pacientes foram assistidos inicialmente em duas 

consultas ao mês, sendo marcados novos controles devido a 

um eventual desconforto. Posteriormente, após a adaptação 

do paciente ao RF-2, as consultas tornaram-se mensais.

Ao final do período de tratamento, os pacientes utilizaram 

o RF-2 em período noturno, com a finalidade de contenção, 

durante seis meses.

Obtenção das telerradiografias em norma lateral

As telerradigrafias em norma lateral foram obtidas no 

início (T1), final do tratamento (grupo tratado) e acompanha-

mento (grupo controle) – (T2) e sete-11 anos pós-tratamento 

(somente grupo tratado – T3). 

As telerradiografias em norma lateral foram realizadas 

em dois aparelhos radiográficos distintos e, devido a isto, as 

medições cefalométricas foram corrigidas segundo os fatores 

de magnificação de 10% e 8,75%. 

As telerradiografias em norma lateral foram digitalizadas 

no scanner Umax (modelo Powerlook 1000 Techville/Dallas, 

EUA), com uma resolução de imagem de 300dpi. Posterior-

mente, foram marcados pontos cefalométricos para a obten-

ção das medidas cefalométricas, realizadas com o auxílio 

do programa de cefalometria Radiocef 2.0 (Radio Memory, 

Belo Horizonte/MG) 

Os pontos cefalométricos utilizados neste estudo constam 

na Figura 2 e as medições realizadas na Figura 3. Todas essas 

medidas foram realizadas nas três fases estudadas.

Os valores obtidos para as medidas angulares e lineares 

das estruturas tegumentares foram dispostos em uma tabela 

Figura 3
Grandezas lineares e angulares avaliadas - A. Ân-
gulo nasolabial: ângulo formado pelas linhas Sn-
Pr e Sn-Ls; B. E-Ls: distância linear do ponto Ls 
até a linha E (Iinha formada pelo Pr e pelo Pog’); 
C. E-Li: distância linear do ponto Li até a linha E; 
D. H-nariz – distância do ponto Pr à linha H (linha 
que passa pelos pontos Ls e pelo Pog’);e E. H.NB 

– ângulo formado entre as linhas H e NB.

Figura 1
Vista lateral do aparelho RF-2.

Figura 2
Pontos cefalométricos utilizados - Ponto B (supra-
mentoniano): ponto mais profundo na concavidade 
anterior da mandíbula; Ls- Lábio superior: ponto 

na região mais anterior do lábio superior; Li- Lábio 
inferior: ponto localizado na região mais anterior 
do lábio inferior; Pog’ - Pogônio mole: ponto mais 

anterior no contorno do mento mole; PR- Pronasal: 
ponto mais anterior da ponta do nariz; e Sn-Sub-

nasal: ponto em que a columela nasal intersecta-se 
com o lábio superior no plano sagital mediano.
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no programa Excel e encaminhadas para análise estatística. Os 

valores do Quadro 2 correspondem à alteração observada no 

período de tratamento, ou seja, dados da fase final subtraídos 

daqueles da inicial.

Erro do método

Para a obtenção do erro intraexaminador, foram retra-

çadas e remedidas 25 telerradiografias em norma lateral, 

selecionadas aleatoriamente, após um período mínimo de 15 

dias, referentes a cinco pacientes de cada grupo, em todos 

os tempos avaliados, ou seja, nos tempos T1, T2 e T3 para o 

grupo tratado e T1 e T2, para o controle. 

Análise estatística

Para a determinação do erro sisteutico foi emprega-

do o teste “t” pareado e para o erro casual, a fórmula de 

Dahlberg16:

n
erro d

2

2

onde, d = diferença entre primeira e segunda medições

n = número de radiografias retraçadas

Para avaliação das alterações promovidas no grupo 

tratado nas três fases (T1, T2 e T3), foi utilizada a Análise 

de Variância (Anova) a um critério para medidas repetidas. 

Quando a Anova indicou diferença estatisticamente signifi-

cante, foi utilizado o teste de Tukey para as comparações múl-

tiplas. Para a comparação das mudanças proporcionadas pelo 

aparelho RF-2 em relação ao crescimento (grupo tratado x 

grupo controle), foi utilizado o teste “t” de Student, para dados 

independentes, assim como para verificar a compatibilidade 

das idades iniciais e finais dos grupos RF-2 e controle. Em 

todos os testes estatísticos, foi adotado o nível de significância 

de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

Houve somente um erro casual (ângulo nasolabial – 2,42) 

e dois sistemáticos  (H-Nariz e H.NB). Além disso, as idades 

inicial e final de tratamento do grupo tratado e controle eram 

compatíveis (p>0,05).

No Quadro 2, consta a comparação entre os grupos 

tratado e controle. Verificou-se que houve uma diminuição 

estatisticamente significante na convexidade do perfil facial 

do grupo tratado em relação ao controle (H.NB).

Contudo, quando o grupo tratado não foi comparado 

ao controle, observou-se uma diminuição estatisticamente 

significante da protrusão do lábio superior (E-Ls) e da conve-

xidade facial (H-Nariz e H.NB - Quadro 3), com o aumento 

do ângulo nasolabial.

DISCUSSÃO

O pequeno desenvolvimento da mandíbula ou um mau 

posicionamento espacial da mesma afetam significativamente 

o perfil facial do paciente6. Este comprometimento estético 

facial promove uma maior procura por tratamento ortodôntico/

ortopédico pelos pacientes possuindo má-oclusão de Classe 

II7,17, buscando uma melhor estética facial e dentária, quer 

Medida
Tratado Controle

t P
Média dp Média dp

Ângulo
nasolabial(°) 5,26 7,56 2,02 6,44 1,384 0,175 ns

E-Ls (mm) -1,47 1,25 -0,59 1,43 -1,976 0,056 ns

E-Li (mm) -0,35 1,62 -0,26 1,73 -0,168 0,867 ns

H-Nariz (mm) 2,38 1,93 1,01 2,23 1,967 0,057 ns

H.NB (°) -2,36 2,22 0,03 3,19 -2,608 0,013*

QUADRO 2 - COMPARAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS PELO RF-2 (GRUPO TRATADO) E ÀQUELAS
PROPORCIONADAS PELO CRESCIMENTO (GRUPO
CONTROLE) - TESTE “T” INDEPENDENTE

ns – diferença estatisticamente não significante.
• - diferença estatisticamente significante (p<0,05).

QUADRO 3 - ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO APARELHO
DE FRÄNKEL2 DURANTE O TRATAMENTO E NO PERÍODO
DE SETE-11 ANOS PÓS-TRATAMENTO - ANÁLISE DE VARIÂN-
CIA E TESTE DE TUKEY

Tempos com letras iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre si.

Medida
T1 T2 T3

Média dp Média dp Média dp

Ângulo
nasolabial (°) 99,39 a 8,70 105,09 b 7,83 103,82 ab 11,16

E-Ls (mm) 0,78 a 2,03 -0,69 b 1,84 -3,10 c 2,58

E-Li (mm) 1,09 a 2,51 0,74 a 2,08 -0,92 b 3,11

H-Nariz -1,27 a 3,11 1,12b 3,44 5,18 c 4,63

H.NB (°) 17,19 a 4,15 14,83 b 4,62 12,50 c 4,87
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por um tratamento compensatório ortodôntico ou ortopédi-

co, de forma a redirecionar o crescimento da mandíbula nos 

pacientes em crescimento, ou mesmo por meio das cirurgias 

ortognáticas, em pacientes adultos. 

Segundo vários autores18-21 o tratamento ortopédico da 

má-oclusão de Classe II com retrusão mandibular promove 

uma melhora significante do perfil facial destes pacientes. E 

esta seria uma das principais vantagens do tratamento orto-

pédico da má-oclusão de Classe II, por meio dos aparelhos 

funcionais em relação ao tratamento ortodôntico compen-

satório, realizado por meio de extrações dos pré-molares 

superiores17,22.

Esta melhora do perfil facial por meio do uso dos apa-

relhos ortopédicos funcionais já foi comprovada por outros 

estudos na literatura8,11-12,23. Porém, a estabilidade destes 

efeitos tegumentares no período pós-tratamento foi abordada 

somente por alguns autores que usaram aparelhos ortodôn-

ticos fixos, associados aos elásticos Classe II22 ou não23.

Por meio da literatura, verificou-se a escassez de artigos de 

estabilidade tegumentar após o uso dos aparelhos funcionais, 

demonstrando a importância deste nosso trabalho. Contudo, 

com o uso do aparelho de Fränkel 2 não há qualquer relato 

na literatura. Frente a isto, nós nos propusemos a avaliar os 

efeitos tegumentares promovidos pelo RF-2, comparados a 

um grupo controle e a estabilidade dos mesmos num período 

médio pós-tratamento de sete-11 anos. 

Para isto, a amostra teve um caráter prospectivo, em que 

os pacientes foram selecionados e tratados por somente um 

profissional, utilizando os mesmos tipos de aparelhos RF-2, 

confeccionados por um só técnico. 

Conjuntamente ao grupo tratado, outros pacientes pos-

suindo má-oclusão de Classe II e com características seme-

lhantes foram acompanhados em relação ao seu crescimento. 

Isto permitiu a distinção entre as alterações que ocorreram em 

função do crescimento e aquelas que se deveram ao tratamento 

com o aparelho RF-2. Contudo, por questões éticas, não foi 

possível esta mesma comparação entre o grupo tratado e o 

controle, no período pós-tratamento, visto que estes pacientes-

controle foram tratados durante o período pós-tratamento do 

grupo experimental (T2-T3).  

O erro do método foi realizado em 25 telerradiografias 

de ambos os grupos e em todas as fases avaliadas, sendo 

selecionadas aleatoriamente. Observou-se um erro casual, 

na variável ângulo nasolabial (2,42). Contudo, em termos 

clínicos, a variação encontrada não teria qualquer significado 

clínico, visto que apenas alterações proporcionalmente bem 

maiores teriam repercussão clínica. Além disso, verificaram-

se dois erros sisteuticos (H-Nariz e H.NB), com diferenças 

entre a primeira e segunda medições de 0,36 mm e 0,57º, 

respectivamente, ou seja, sem qualquer comprometimento 

dos resultados clinicamente. 

Houve uma diminuição da convexidade do perfil facial 

tegumentar no grupo tratado em relação ao controle (H.NB, 

Quadro 2). Isto já era esperado, corroborando com vários 

autores7,24-26, devido aos efeitos promovidos pelo RF-2, prin-

cipalmente a protrusão mandibular associada a um aumento 

do comprimento mandibular, inclinação para palatino dos 

incisivos superiores, o que promoveu uma retrusão do lábio 

superior (apesar de não significante estatisticamente quando 

comparada ao controle - E-Ls) e, consequentemente, uma 

menor convexidade do perfil tegumentar6-7,10. Provavelmente, 

todos estes fatores conjuntamente alcançaram uma signifi-

cância estatística.

Quando o grupo tratado foi avaliado isoladamente nas 

três fases, comprovou-se a melhora na convexidade do perfil 

tegumentar, contudo com um maior número de alterações 

estatisticamente significante (ângulo nasolabial, E-Ls, H-na-

riz, além do H.NB - Quadro 3). Esta diferença de resultados 

em relação à comparação com o grupo controle, deveu-se 

principalmente ao fato de que as modificações ocorridas 

no lábio superior, ângulo nasolabial e nariz, aconteceram 

provavelmente em maior escala em decorrência do cresci-

mento craniofacial do que devido ao tratamento ortopédico 

com o RF-2.

No período pós-tratamento, todas as variáveis estudadas 

apresentaram diferença estatisticamente significante, exceto 

o ângulo nasolabial, demonstrando uma contínua diminuição 

da convexidade facial.  Provavelmente, o ângulo nasolabial 

se manteve estável, devido à manutenção da posição sagital 

da maxila em relação ao crânio (SNA), ou em função da es-

tabilidade da inclinação dos incisivos superiores em relação 

à maxila12. Já os lábios superior e inferior apresentaram-se 

retruídos em relação à linha E na fase pós-tratamento, prova-

velmente em função do contínuo crescimento mandibular e do 

nariz, como verificado em estudos anteriores22-23,27-28.

A estabilidade verificada do tratamento ortopédico fun-

cional por meio do RF-2 tem grande valia para o ortodontista/

ortopedista, preocupado em corrigir a má-oclusão de Classe II 

de seu paciente, não somente em termos oclusais, mas também 

promovendo a melhora da convexidade do perfil tegumentar 
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no decorrer do tempo, principalmente no que tange ao plane-

jamento e proservação do tratamento ortopédico. 

CONCLUSÃO

O aparelho RF-2 promoveu uma melhora da convexidade 

do perfil tegumentar dos pacientes apresentando má-oclusão 

de Classe II, em relação a um grupo controle. Esta diminuição 

da convexidade facial continuou a ocorrer no período pós-

tratamento, em decorrência das alterações promovidas pelo 

crescimento craniofacial. Este dado é de suma importância 

para o clínico, pois desta forma, o tratamento ortopédico 

funcional por meio do RF-2, além de proporcionar uma me-

lhora facial em pacientes apresentando retrusão mandibular, 

demonstrou ser estável no decorrer do tempo.
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