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Aceleração

Este projeto faz parte da linha de pesquisa sobre Ortodontia baseada 
em Evidências desenvolvida pelo Grupo Prática Clínica. 

Na busca pela estabilidade dos casos tratados, uma pad premissas é 
a necessidade de elevar a precisão do sistemas de diagnóstico. 

Márcio Matos, mestrando, ortodontista radicado na cidade de 
Curitiba/Pr, é o pesquisador colaborador neste processo de 
aceleração. 

O projeto tem por objetivo desenvolver e testar um modelo de 
aprendizado de máquina para classificar a estrutura de bioengenharia 
craniofacial e relacionar esta com as relações oclusas descritas dor 
Edward Angle. 

Grandezas cefalométricas de uma amostra estimada de 600 sujeitos 
serão utilizadas para compor um modelo matemático de inteligência 
artificial com o objetivo de diagnosticar os desvios do crescimento 
craniofacial. 

Em breve estará publicado nesta documentação o pré-projeto 
submetido ao comitê de ética em pesquisa. 

Fazemos ciência. 
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DESENHO 

Estudo experimental, transversal, baseado no teste de um algoritmo de inteligência artificial, 

utilizando uma amostra estimada em 600 sujeitos adultos, de ambos os sexos, incluíndo os três 

grandes troncos raciais (caucasianos, mongolóides e negróides). Serão coletados grandezas 

cefalométricas, lineares e angulares, obtidas da análise de USP. Estes dados irão compor um 

modelo matemático com objetivo de comparar os desvios do crescimento craniofacial com as 

relações oclusais descristas por Edward Angle . 

  

RESUMO 

A Inteligência Artificial pode ser definida como uma simulação da inteligência humana em uma 

máquina, assim como um objeto que lida com modelos computacionais podendo pensar e agir 

racionalmente. O Sistema de telediagnóstico surge a partir da Inteligência Artificial associado à 

um banco de dados. Essa tecnologia aplicada ao diagnóstico ortodôntico pode facilitar os 

ortodontistas, auxiliando no planejamento de casos clínicos. O presente trabalho, é um projeto 

piloto, visando coletar grandezas cefalométricas de uma amostra com aproximadamente 600 

sujeitos, adultos entre 20 a 45 anos de idade, não tratados ortodonticamente, através do banco de 

dados da Faculdade Ipeeo de Curitiba-Paraná. Esses dados serão coletados por pesquisadores 

treinados com antecedência para que todas as marcações sigam os mesmos critérios. As 

grandezas cefalométricas alimentarão um sistema computacional para compor um modelo 

matemático de crescimento craniofacial. O objetivo deste trabalho é comparar os desvios do 

crescimento craniofacial, com a classificação proposta por Edward Angle.  

Palavras-chave: Inteligência artificial, Diagnóstico, Cefalometria  



INTRODUÇÃO 

           Um grande desafio na ortodontia é mapear, compreender e planejar as propriedades 

arquitetônicas do esqueleto craniofacial, assim como sua dinâmica no conjunto das maloclusões. 

A base de conhecimento do diagnóstico ortodôntico e plano de tratamento envolvem uma 

compreensão da quantidade de dados (possivelmente inter-relacionadas) obtidos através de 

exame clínico, análise facial, análise cefalométrica e imagens radiográficas. (Auconi et al, 2013)  

                 Preditores de crescimento da maloclusão não devem ser considerados individualmente. 

Como todo ser humano apresenta uma sequência única de eventos, que não coincidem com 

curvas de crescimento da população em geral, é fundamental o conhecimento e pesquisa de uma 

integração ou fator comum da mesma maloclusão. (Gramling, 1995) 

                    As fases mais importantes do tratamento ortodôntico, são a definição do diagnóstico 

e a construção do plano de tratamento. (Profft, 2007).  Decisões tomadas erroneamente nessa 

fase, podem gerar diversos problemas durante a execução do tratamento, indo desde a obtenção 

de alguns resultados indesejados, até a não finalização completa do caso (Jung, 2016). 

                    Descobrir as correlações sistemáticas entre redes ortodônticos (fatores comuns 

dentro das maloclusões) e padrões de maloclusão, poderia potencialmente abrir novas rotas para 

descobrir possíveis patogênese das maloclusões, até então desconhecidas (Auconi, et al 2011)   

                    Como os protocolos não apresentam fórmulas rígidas para a elaboração do 

planejamento, na maioria dos casos, os planos de tratamentos baseiam-se na experiência e no 

conhecimento adquirido do profissional, através da anamense, fotografias, radiografias, modelos, 

e da avaliação clínica dos pacientes, sem muito embasamento científico.(O´Brien et al, 1996)   

                    A classificação proposta por E. H. Angle (Angle, 1889) ainda é utilizada por 

profissionais como diagnóstico e fator fundamental para a elaboração do plano de tratamento, 

gerando um erro conceitual, onde utilizam a classificação como propedêutica. (Silva, 2009) 

                    Proporcionar ao profissional da ortodontia uma ferramenta que o auxilie no 

diagnóstico das maloclusões, baseado em um banco de dados que irá alimentar um sistema 

computacional para comparar o crescimento craniofacial com a classificação proposta por Edward 

Angle é o objetivo deste trabalho. 



OBJETIVO  

 Comparar a relação entre a classificação proposta por Edward H. Angle com a estrutura 

craniofacial obtida pelo cruzamento de dados da amostra da Faculdade Ippeo do munícipio de 

Curitiba no estado do Paraná. 

HIPÓTESE 

  

 Não existe diferença na relação entre a classificação de Angle e a estrutura de desvio 

craniofacial obtido através do acervo da Faculdade Ippeo do município de Curitiba, estado do 

Paraná. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este trabalho irá coletar grandezas cefalométricas de uma amostra estimada de 600 sujeitos 

de ambos os sexos que nunca passaram por tratamento ortodôntico. Serão utilizados para isso, 

as documentações iniciais que fazem parte do acervo da Faculdade Ippeo, localizada no 

município de Curitiba – Paraná. A comisão de ética desta faculdade, sob o ofício n°15/2018  

(ANEXOS) , promoveu o consentimento para este trabalho, liberando os dados pessoais e 

cefalométricos dos sujeitos pesquisados. As informações dos participantes da amostra serão 

preservadas e seu sigilo será mantido. 

                   Os dados serão coletados pelo autor desta pesquisa, auxiliado por dois alunos do 

curso de especialização em Ortodontia da Faculdade Ippeo, estes serão calibrados com objetivo 

de minimizar variações entre os examinadores; assegurar que haja uma concordância na coleta 

cefalométrica, assim como, obter um padrão consistente entre os examinadores.  

                 As grandezas cefalométricas utilizadas fazem parte da análise de USP proposta pela 

Unesp – Araraquara. (Gandini et al, 2005).  

Os fatores de inclusão da amostra são: 



a) Ser adulto, com a idade entre 20 e 45 anos na data da realização da documentação 

ortodôntica; 

b) Possuir radiografia de norma lateral com a análise de USP; 

c) Não ter se submetido a tratamento ortodôntico anteriormente à documentação. 

d) Pertencer a uma das classes proposta por Edward Angle; 

Os fatores de exclusão da amostra serão: 

a) Apresentar qualquer deformidade craniofacial que envolva uma síndrome; 

b) Apresentar a telerradiografia com algum posicionamento duvidoso da cabeça ou 

processamento insatisfatório na revelação e/ou fixação; 

c) Jovens abaixo de 20 anos e adultos acima de 46 anos de idade; 

d) Ter se submentido a cirurgia ortognática ou tratamento ortodôntico prévio à documentação;  

              Os dados coletados irão para um sistema computacional obtendo um modelo matemático 

com objetivo de diagnosticar os desvios do crescimento craniofacial e a possível relação deste 

com as relações oclusais descritas por Edward Angle. 

  Como técnica computacional será empregado um algoritmo treinado sobre um conjunto pré-

definido de dados cefalométricos com o objetivo de classificar os sujeitos de acordo com a 

estrutura de bioengenharia craniofacial, buscando uma relação desta com as classes descritas 

por Edward Angle (Angle,1889) para as relações oclusais. 

 A hipótese de trabalho será representada por uma função matemática de 

estimativa f(h), onde ‘x’ são os dados de entrada, os quais apresentam relação direta com as 

constantes (00  e 01) que definem os atributos do fenômeno  observado. 

h(x) = 0o + 01 

 O modelo matemático construído para o experimento fundamenta-se na necessidade de 

uma ferramenta específica para o estudo do crescimento craniofacial (SILVA, 2006), haja vista 

este tratar-se de um problema complexo, qual envolve inúmeras variáveis, e o relacionamento 

destas não é plenamente compreendido (SILVA, 2009).  



Para que o modelo possa reconhecer as classes similares da estrutura craniofacial, modelos 

estatísticos serão desenvolvidos pelo Grupo Prática Clínica (www.praticaclinica.com.br), sobre os 

quais será submetido uma amostra de conveniência científica (n=600).  

               O modelo será validado por meio da comparação dos resultados estimados com outros, 

reais. De modo específico, as métricas para análise de precisão do modelo serão determinadas 

pelo cálculo das seguintes métricas: 

a) Acurácia - cálculo da perfomance geral do modelo estimador; 

b) Precisão - razão entre as estimativas verdadeiramente positivas e o total de estimativas 

positivas; 

c) Revocação - frequência de estimativas corretas para cada classe; 

d) F1 score - média ponderada entre revocação e precisão. 

CRONOGRAMA  

Periodo de  
Atividade

Agosto 
2018

Setembro 
2018

Outubro 
2018

Novembro 
2018

Dezembro 
2018

Entrega do Projeto X

Pesquisa 
Bibliográfica

X X

Coleta de Dados X X

Anáde dos Dados X

Redação Preliminar X

Apresentação ao 
Orientador

X

Redação Final X
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LOCAL DA PESQUISA 

 

Por se tratar de pesquisa por meio de coletas de dados a sequência técnica deste trabalho será 

realizada na cidade de Curitiba, Paraná. Nas dependências da Faculdade Ippeo, localizada na 

Rua José Loureiro, 347 - 2° andar. Galeria Suíssa – Centro. 

RECURSOS/ CUSTOS DA PESQUISA 

Os recursos necessários para a presente pesquisa serão custeados pelo próprio pesquisador. 
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