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Resumo
Avaliações das alterações esqueléticas em pacientes 

tratados com o aparelho de Herbst já foram amplamen-
te descritas por meio de comparações em telerradiogra-
fias laterais, porém há pouca análise dessas alterações 
em tomografias tridimensionais. O objetivo do estudo 
foi avaliar as alterações esqueléticas e dentoalveolares 
de um paciente com má oclusão de Classe II, 1ª divisão, 
tratado com aparelho de Herbst (idade inicial de 10,6 
anos e final de 11,6 anos) por meio da sobreposição 
de modelos tridimensionais utilizando tomografia com-
putadorizada de feixe cônico (TCFC). Foram realizadas 
tomografias antes (T0), após 6 meses de tratamento (T1) 
e ao final de um ano de tratamento (T2). Modelos 3D 
foram construídos e sobrepostos utilizando a base do 
crânio de T0 como referência. Os deslocamentos (T0-T1; 
T1-T2; T0-T2) das regiões anatômicas de interesse (in-
cisivos superiores e inferiores, anterior de maxila, ante-
rior e inferior de mandíbula, mento, borda posterior da 
mandíbula, côndilo e fossa articular) foram visualizados 
e quantificados utilizando mapas coloridos tridimensio-
nais. Os deslocamentos das regiões anatômicas avalia-
das indicaram que as adaptações esqueléticas e dentá-
rias após 1 ano de tratamento com o aparelho de Herbst 
favoreceram a correção da má oclusão de Classe II.

Descritores: Má oclusão de Classe II, Herbst, tomo-
grafia, imagem tridimensional.

Abstract 
The aim of this study was to evaluate skeletal and 

dental changes in a patient with Class II division 1 ma-
locclusion treated with Herbst appliance (initial age 10.6 
years, final age 11.6 years) by superimposing three-di-
mensional cone beam computed tomography (CBCT). 
CBCT scans were performed before (T0), after 6 months 
of treatment (T1), and after 1 year of treatment (T2). 
3D models were constructed and superimposed, using 
the cranial base of T0 as a reference. Displacement (T0-
T1; T1-T2; T0-T2) of the anatomical regions of interest 
(upper and lower incisors, anterior maxilla, anterior and 
lower mandible, chin, rami, condyle and glenoid fos-
sa) were visualized and quantified (in mm) using color 
maps. It was concluded that the displacement of the 
anatomic regions indicated that the skeletal and dental 
changes after 1 year of treatment with Herbst appliance 
favored the correction of Class II malocclusion.

Descriptors: Class II malocclusion, Herbst, tomo-
graphy, three-dimensional imaging.
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Introdução
O aparelho de Herbst é o aparelho funcional mais uti-

lizado na atualidade para corrigir a má oclusão de Classe 
II5. Vários estudos cefalométricos6,9,11,12,13,14 investigaram 
alterações esqueléticas e dentárias em pacientes tratados 
com este aparelho, mas os componentes esqueléticos e 
dentários da correção da Classe II com Herbst permane-
cem controversos. O uso da sobreposição tridimensional 
das tomografias computadorizadas fornece ferramentas 
para investigar dinamicamente alterações morfológicas 
com a remodelação óssea e deslocamentos esqueléticos 
e dentários que ocorrem com o crescimento e tratamento 
ortopédico com o aparelho Herbst.

As sobreposições de imagens da TCCB, utilizando 
milhares de voxels na base do crânio como referência, já 
foram descritas para adultos1 e pacientes em crescimen-
to2,4,10. Para avaliar as mudanças e deslocamentos faciais 
relativos à base do crânio em pacientes em crescimento, 
as TCCB são registradas na base do crânio anterior e osso 
etmoide, uma vez que o crescimento dessas estruturas é 
concluída no início da infância2,4,10.

O objetivo deste relato de caso foi avaliar as altera-
ções dentárias e esqueléticas produzidas pelo tratamen-
to com o aparelho de Herbst através da sobreposição de 
modelos tridimensionais de um paciente em crescimento.

Descrição do caso e metodologia
O paciente G.D.O, sexo masculino, 10,6 anos, com 

má oclusão de Classe II, apresentava retrognatismo man-
dibular acentuado e trespasse horizontal de 10,44 mm 
(Figuras 1 a 7).

O paciente foi selecionado na clínica odontológica 
da Universidade Positivo, por meio de exame clínico e 

avaliação da documentação ortodôntica (estudo dos 
modelos e análise cefalométrica). 

Para o tratamento da Classe II optou-se pela utiliza-
ção do aparelho de Herbst com cantilever8. O aparelho 
possuía bandas Rollo (American Orthodontics, Sheboy-
gan, Wisconsin, EUA) nos 4 primeiros molares. O siste-
ma telescópico utilizado foi o PMA, da 3M/Abzil (São 
José do Rio Preto, São Paulo, Brasil). Para a ancoragem 
superior do aparelho foi instalado um arco transpalati-
no nos primeiros molares superiores. No arco inferior 
foi utilizado um arco lingual apoiado nos cíngulos dos 
incisivos inferiores, e com apoios oclusais nos segundos 
molares decíduos. A mordida construtiva foi registrada 
na posição  de topo a topo dos incisivos, com avanço 
mandibular de 10 mm inicialmente.

Foram realizadas tomografias computadorizadas de 
feixe cônico antes da instalação do aparelho, com 6 me-
ses e após 1 ano de tratamento, seguindo o mesmo pro-
tocolo de aquisição de imagens para que as alterações 
esqueléticas promovidas pelo tratamento pudessem ser 
comparadas por sobreposição de imagens, por meio dos 
mapas coloridos3.

As tomografias foram realizadas pelo tomógrafo 
I-CAT, modelo 1719, mAs=37,10 e KVP=120. O pro-
tocolo radiológico envolveu uma tomada da cabeça de 
17,8 segundos de duração, com um campo de visão 
de 170 mm x 170 mm, com o paciente em máxima 
intercuspidação habitual (MIH). 

A análise das imagens para avaliar as mudanças pro-
movidas pelo tratamento incluiu 3 etapas: (1) construção 
dos modelos, (2) registro das imagens e (3) quantificação 
das alterações.

Figura 1 (A-C) - A) Fotos de perfil do paciente ao início do tratamento B) com 6 meses de tratamento C) após a remoção do aparelho de Herbst.

A B C
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Figura 2 (A-D) - Fotos intrabucal do lado direito: A) no início do tratamento B) oclusal do aparelho C) com o aparelho instalado D) após a remoção do aparelho 
de Herbst.

A

C

A B C

B

D

Figura 3 (A-C) - Vista lateral das tomografias: A) inicial B) 6 meses após a instalação do aparelho de Herbst C) após a remoção do aparelho.
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Figura 4 - Sobreposições T0-T1, frontal e perfil. Malha semitransparente em perfil (T0 em vermelho e T2 em malha).

Figura 5 - Sobreposições T1-T2, frontal e perfil. Malha semitransparente em perfil (T1 em vermelho e T2 em malha).
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1. Construção dos modelos virtuais tridimen-
sionais: 

Os modelos tridimensionais foram construídos através 
das imagens tomográficas de feixe cônico com dimensão 
dos voxels de 0.5 x 0.5 x 0.5 mm. A segmentação das es-
truturas anatômicas de interesse foi realizada utilizando o 
software ITK-SNAP15.

2. Registro das imagens: 
O registro dos modelos utilizou o melhor ajuste ana-

tômico das estruturas da base anterior do crânio que 
tem seu crescimento completado aos 7 anos de idade 
(parede anterior da sela, processo clinóide anterior, pla-

no esfenoidal, asas menores do esfenóide, aspecto su-
perior do etmóide e lâmina cribiforme, sulcos corticais 
nas superfícies medial e superior do teto orbital, e a ca-
mada cortical interna do osso frontal)7. O método de re-
gistro do software Imagine (http://www.ia.unc.edu/dev/
download/imagine/index.htm) é totalmente automático 
e compara, entre duas imagens tomográficas, a inten-
sidade da escala de cinza de cada voxel da região que 
antes havia sido segmentada em verde. Dessa forma, a 
base do crânio inicial (T0) foi utilizada como referência 
para a sobreposição da base do crânio final (T2).

Após todas as estruturas estarem devidamente seg-
mentadas, registradas e combinadas, foi necessária uma 

Figura 6 - Sobreposições T0-T2, frontal e perfil. Malha semitransparente em perfil (T0 em vermelho e T2 em malha). 

Figura 7 - Sobreposições no côndilo em T0-T2.

Côndilo esquerdo
Região posterior em azul

Côndilo direito
Região posterior em azul

Côndilo esquerdo
Região anterior em malha

Côndilo direito
Região anterior em malha
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nova formatação dos arquivos GIPL para possibilitar a vi-
sualização e quantificação das alterações do crescimen-
to e do tratamento. Todos os modelos criados no ITK 
Snap no passo anterior, salvos originalmente no formato 
GIPL, foram convertidos para o formato IV pelo software 
VOL2SURF (http://www.cc.nih.gov/ip/software.html), de 
forma que todos os volumes foram transformados em 
superfícies, permitindo a avaliação quantitativa dos des-
locamentos e da remodelação óssea pelo software CMF 
(Maurice Muller Institute, Bern, Suíça).

3. Quantificação das alterações:
O método dos mapas coloridos foi proposto7 para 

a obtenção de distâncias entre os pontos mais próximos 
de duas superfícies. O software CMF calcula milhares 
de distâncias em milímetros entre modelos iniciais e 
finais a partir de triângulos que formam as superfícies 
tridimensionais, em uma comparação entre dois tempos 
de observação, de forma que os deslocamentos entre 
as duas estruturas possam ser quantificados. Essas di-
ferenças são exibidas por meio de um código visual de 
mapas coloridos. A isoline, ou linha de contorno, é uma 
ferramenta recentemente incorporada ao método e 
considerada um avanço na técnica, já que permite a ob-
tenção de dados quantitativos do maior deslocamento7. 
A ferramenta isoline foi utilizada para mesurar o maior 
deslocamento entre 2 pontos nos modelos 3D para 9 
regiões anatômicas de interesse:

Maxila: 1- região anterior da maxila; 2- incisivo su-
perior (terço cervical da coroa – o terço cervical foi uti-
lizado devido à presença de artefatos na região incisal).

Mandíbula: 3- mento; 4- borda inferior da man-
díbula; 5- incisivo inferior (terço cervical da coroa); 6- 
borda posterior do ramo direito e 7- borda posterior do 
ramo esquerdo. 

Côndilo: 8- superfície anterossuperior do côndilo 
direito; 9- superfície anterossuperior do côndilo esquer-
do; 10- superfície póstero-superior do côndilo direito; 
11- superfície póstero-superior do côndilo esquerdo. 

Fossa articular: 12- superfície anterior da fossa ar-
ticular direita; 13- superfície anterior da fossa articular 
esquerda; 14- superfície posterior da fossa articular di-
reita; 15- superfície posterior da fossa articular esquer-
da. 

Os maiores deslocamentos de cada região anatômi-
ca de interesse foram computados do pré-tratamento 
para 6 meses e 1 ano de tratamento. Os deslocamentos 
são medidos como distâncias lineares em milímetros. As 
mudanças quantitativas foram visualizadas por meio dos 
mapas coloridos utilizados para indicar deslocamentos 
como distâncias lineares, que mostram, em azul, qual-
quer deslocamento que ocorreu pra dentro, ou reab-
sorção. Desta forma, um mapa colorido azul na região 
posterior do ramo indicará um deslocamento anterior 
do ramo (já que esta não é uma região de reabsorção 
óssea). Na região do mento, a cor azul poderá indicar 

um deslocamento posterior (pra dentro da superfície). 
Os deslocamentos ocorrem em sentidos diferentes, 
comparando a borda posterior do ramo ao mento e sua 
borda anterior.

A ausência de deslocamento é indicada pela cor 
verde. Por exemplo, no tratamento da Classe II com o 
aparelho de Herbst que avança a mandíbula pra frente, 
o deslocamento é mostrado em vermelho, enquanto em 
um tratamento para Classe III, como uma cirurgia de 
recuo mandibular, as superfícies do mento apareceriam 
em azul.

Desta forma, os valores positivos indicam deslo-
camento anteroinferior do mento, e valores negativos 
deslocamento póstero-superior. Na superfície anterior 
do côndilo, os valores positivos indicam deslocamento 
anterior e / ou a aposição de osso, e valores negativos 
indicam deslocamento posterior e / ou reabsorção ós-
sea. Em superfícies posterior do côndilo ou ramo, valo-
res positivos indicam deslocamento posterior e / ou apo-
sição óssea, e valores negativos indicam deslocamento 
posterior e / ou reabsorção óssea. A interpretação das 
mudanças codificadas por cores na fossa articular difere 
do côndilo como se opondo superfícies articulares. Na 
face anterior da eminência articular, valores positivos 
representam deslocamento póstero-superior / aposição 
óssea, e os valores negativos de deslocamento ante-
roinferior / reabsorção óssea. Na superfície posterior da 
fossa articular, valores positivos indicam deslocamentos 
anteriores / aposição óssea, e valores negativos deslo-
camentos anteriores / reabsorção óssea. A visualização 
dos mapas de cores e sobreposições semitransparentes 
permitem a interpretação dos deslocamentos e reabsor-
ção ou aposição óssea.

Resultados
Na Tabela 1 são apresentados os valores dos des-

locamentos das regiões anatômicas avaliadas pela so-
breposição das imagens tridimensionais, após 6 meses 
(T0-T1) e após 1 ano de utilização do aparelho de Herbst 
(T1-T2).

O paciente apresentou um avanço de 1,32 mm na 
região anterior da maxila nos primeiros 6 meses, e de 
2,26 mm ao final de 1 ano. A região do terço cervical 
dos incisivos centrais superiores protraiu 0,71 mm em 6 
meses, e 2,83 mm com 1 ano de tratamento. Na região 
mais anterior do mento, a protrusão foi de 4,02 mm 
nos primeiros 6 meses, e ao final de 1 ano o paciente 
apresentou 8,9 mm de protrusão. A borda inferior da 
mandíbula protraiu 4,57 mm em 6 meses, e 9,6 mm em 
1 ano. A região cervical da coroa dos incisivos inferiores 
apresentou um movimento em direção anterior de 5,89 
mm com 6 meses de tratamento, e ao final de 1 ano, 
8,69 mm.

A borda posterior do ramo direito apresentou -0,93 
mm de deslocamento anterior em 6 meses, e -037 em Sp
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1 ano, e o lado esquerdo -1,09 mm em 6 meses e -0,79 
mm em 1 ano. Os côndilos apresentaram na sua super-
fície anterior, deslocamentos para anterior de 1,52 mm 
em 6 meses, e 0,34 mm em 1 ano no lado direito, e 1,41 
mm em 6 meses, e 0,2 mm em 1 ano no lado esquerdo. 
Na superfície posterior, o lado direito apresentou -0,84 
mm em 6 meses e -1 mm em 1 ano, e o lado esquerdo 
-0,07 mm em 6 meses, e -0,76 mm em 1 ano de tra-
tamento. Os valores negativos nessas regiões indicam 
deslocamento posterior e / ou reabsorção óssea.

Na fossa articular, as superfícies anteriores apre-
sentaram -1 mm em 6 meses e 0,21 mm em 1 ano do 

lado direito, e 1,59 mm em 6 meses, e 0,23 mm em 1 
ano do lado esquerdo. Nessa região, valores positivos 
representam deslocamento póstero-superior / aposição 
óssea, e os valores negativos de deslocamento ante-
roinferior / reabsorção óssea. Na superfície posterior 
da fossa articular, o lado direito apresentou 1,3 mm e 
-0,81 mm, em 6 meses e 1 ano de tratamento respec-
tivamente, e o lado esquerdo 0,08 mm e -0,93 mm. Na 
superfície posterior da fossa articular, valores positivos 
indicam deslocamentos anteriores / aposição óssea, e 
valores negativos deslocamentos anteriores / reabsor-
ção óssea.

Região anatômica avaliada
Valor do deslocamento 

em T0-T1 (mm)
Valor do deslocamento 

em T0-T2 (mm)
Maxila  

Região anterior 1,32 2,26

Incisivo superior 0,71 2,83

Mandíbula  

Mento 4,02 8,9

Borda inferior 4,57 9,6

Incisivo inferior 5,89 8,69

Borda posterior do ramo (D) -0,93 -0,37

Borda posterior do ramo (E) -1,09 -0,79

Côndilo  

Superfície superior anterior (D) 1,52 0,34

Superfície superior anterior (E) 1,41 0,2

Superfície superior posterior (D) -0,84 -1

Superfície superior posterior (E) -0,07 -0,76

Fossa articular  

Superfície anterior (D) -1 0,21

Superfície anterior (E) 1,59 0,23

Superfície posterior (D) 1,3 -0,81

Superfície posterior (E) 0,08 -0,93

Tabela 1 - Valores dos deslocamentos das regiões anatômicas avaliadas pelas sobreposições, após 6 meses (T0-T1) e após 1 ano de utilização do aparelho 
de Herbst (T1-T2).

Discussão

A avaliação tridimensional dos resultados do trata-
mento ortopédico requer uma escolha de estruturas de 
registo e de sobreposição estáveis. A principal vantagem 
do método de sobreposição utilizado neste artigo é que 
o registro não depende da precisão dos modelos de 
superfície 3D. A base do crânio dos modelos é utiliza-
da apenas para mascarar as estruturas anatômicas que 
sofrem mudanças com o crescimento e o tratamento. 
O processo de registro realmente compara, voxel por 
voxel, o nível de cinza das imagens tomográficas, con-
tendo apenas a base do crânio, e calcula os parâmetros 
de rotação e translação entre as mudanças.

Os mapas coloridos indicam mudanças de cores que 
podem ser observadas apenas com dados 3D, que per-

mitem observações e medidas diferentes das avaliadas 
em duas dimensões (2D) em estudos cefalométricos. 
Muito embora, alguns resultados deste estudo (maior 
deslocamento entre os dois tempos, inicial e final) pos-
sam ser comparados aos resultados de estudos ante-
riores em 2D (por exemplo, deslocamento anterior da 
mandíbula e maxila).

Neste paciente a região mais anterior da maxila não 
se alterou de forma significativa e o tratamento não in-
duziu repercussões intensas sobre o seu crescimento. 
No estudo de Moro8 (2008), que utilizou o aparelho de 
Herbst com cantilever, também não foi observado restri-
ção do crescimento maxilar.

Nos componentes mandibulares analisados neste Re
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paciente foi encontrado um maior deslocamento da re-
gião anterior da mandíbula, tanto no mento como na 
sua borda inferior, concordando com a grande maioria 
dos estudos encontrados na literatura sobre este apare-
lho, independentemente do modelo utilizado6,9,11,12,13,14. 
A região mais posterior da borda posterior do ramo da 
mandíbula apresentou deslocamento para anterior, re-
sultado da alteração postural promovida pelo aparelho 
de Herbst na mandíbula. Esse resultado sugere que o 
crescimento dessa região não foi superior ao desloca-
mento promovido pelo aparelho.

A região do incisivo central superior apresentou 
deslocamento para anterior concordando com os estu-
dos de McNamara et al.6 (1990).

Na região cervical dos incisivos inferiores, observou-
-se deslocamento para anterior, porém a região cervi-
cal, perto do colo dentário, que foi medida neste pa-
ciente, é diferente da região incisal que outros estudos 
avaliam6,9,11,12,13,14. Portanto, não se pode dizer que o 
paciente apresentou uma grande protrusão dos incisi-
vos inferiores, já que a região analisada provavelmente 
sofreu deslocamento anterior junto com toda a mandí-
bula.

Nos côndilos, os resultados sugerem que nas su-
perfícies mais póstero-superior direita e mais anteros-
superior direita e esquerda, o deslocamento ocorreu 
para anterior. Essa informação sugere que os côndilos 
foram deslocados pra anterior durante o tratamento. 
Não podemos avaliar, pelo método utilizado no estudo, 
se houve crescimento real do côndilo até essa etapa do 
tratamento, mas se houve, não foi superior ao desloca-
mento promovido pelo aparelho.

Com base nesses resultados, observou-se que os 
deslocamentos das regiões anatômicas avaliadas pro-
movidos pelo aparelho de Herbst favoreceram a corre-
ção da má oclusão de Classe II.

Conclusão
Os deslocamentos das regiões anatômicas avaliadas 

indicaram que as adaptações esqueléticas e dentárias 
após 1 ano de tratamento com o aparelho de Herbst 
favoreceram a correção da má oclusão de Classe II.
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