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Resumo 

 

Cattoni, DM. Exame fonoaudiológico: medidas faciais em crianças leucodermas sem 

queixas fonoaudiológicas [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo; 2003. 

 

Os objetivos deste estudo foram obter medidas antropométricas faciais, a medida 

interincisiva máxima e proporções faciais em crianças, verificar se há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das medidas e proporções faciais, segundo 

idade e sexo, comparar a distância do canto externo do olho ao cheilion do lado direito 

com o lado esquerdo da face e comparar as médias das medidas antropométricas faciais 

desta amostra com os padrões de normalidade para crianças norte-americanas. 

Participaram 254 crianças, 117 do sexo masculino e 137 do sexo feminino, com idades 

entre 7,0 e 11,11 anos, leucodermas, em dentição mista, sem queixas fonoaudiológicas 

e/ou histórico de tratamento fonoaudiológico prévio e/ou atual. As medidas 

antropométricas faciais obtidas foram lábio superior, lábio inferior, filtro, terço superior da 

face, terço médio da face, terço inferior da face e distância entre o canto externo do olho 

e o cheilion no lado direito e esquerdo da face. As proporções faciais obtidas foram as 

estabelecidas entre o lábio superior e o lábio inferior, entre o terço superior da face e o 

terço médio da face e entre o terço médio da face e o terço inferior da face. O 

instrumento utilizado foi o paquímetro digital marca Starrett Série 727. Os resultados 

mostraram que, para o lábio superior e para o filtro, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias segundo idade, em ambos os sexos. Nas demais medidas 

faciais, observou-se diferença estatisticamente significativa entre as médias, segundo 

idade. Na maioria das medidas faciais, as meninas apresentaram médias inferiores às 

obtidas para os meninos. As proporções faciais não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa entre as médias segundo idade, em ambos os sexos. As 

médias da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da face 

foram estatisticamente maiores do que as médias dessa distância no lado esquerdo da 

face. Os resultados obtidos nesta amostra para o lábio superior, o lábio inferior e o terço 

inferior da face encontram-se abaixo das médias descritas para as crianças norte-

americanas. Os resultados desta amostra, referentes ao filtro, coincidem com as médias 

descritas para as crianças norte-americanas.  
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Summary 

 

Cattoni, DM. Speech pathology examination: facial measurements in leukoderm children 

with no history of speech pathology disorders [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

 

The purposes of this study were to obtain anthropometric facial measurements, 

the maximum distance between incisors and facial proportions in children, to verify 

if there is statistically significant difference among the averages of the facial 

measurements and proportions, according age and sex, to compare the distance 

from the exocanthion to the cheilion of the right side that of the left side of the face 

and to compare the averages of the anthropometric facial measurements of this 

sample with the North American norms. 254 children participated, 117 male and 

137 female, with ages ranging from 7,0 to 11,11 years, leukoderm, in mixed 

dentition period, with no history of speech and swallowing disorders or treatment. 

The collected anthropometric facial measurements were upper lip, lower lip, 

philtrum, upper face, middle face, lower face and the distance from the 

exocanthion to the cheilion of each side of the face. The collected facial 

proportions were between the upper lip and lower lip, between the upper face and 

middle face and between middle face and lower face. The used instrument was 

the electronic digital sliding caliper Starrett Series 727. The results showed that 

there was no statistically significant difference among averages according age, in 

both sexes, to the upper lip and to the philtrum. In others facial measurements, 

statistically significant difference among averages according age was observed. In 

the majority of facial measurements, girls showed lower averages than boys. The 

facial proportions did not show statistically significant difference among averages 

according to age, in both sexes. The averages of the distance from the 

exocanthion to the cheilion in right side of the face were statistically higher than 

the averages of the distance from the exocanthion to the cheilion in left side of the 

face. The results of this sample referring to upper lip, lower lip and lower face were 

lower than the North American norms for children. The results of this sample 

referring the philtrum were the same as the North American norms for children. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O papel do fonoaudiólogo na avaliação e no tratamento dos 

distúrbios miofuncionais orais vem sendo amplamente divulgado e discutido, 

indicando o interesse internacional sobre as condições, terminologia e práticas 

associadas a padrões posturais e funcionais do complexo oro-facial-laríngeo 

(American Speech-Language-Hearing Association - ASHA, 1990a). 

  Durante o processo de diagnóstico, Hanson (1979) destaca a 

importância de se determinar a natureza do distúrbio e se, de fato, existe a 

necessidade de intervenção. Ainda, no seu ponto de vista, dados concretos para 

o planejamento terapêutico e para as checagens periódicas sobre a efetividade da 

terapia são freqüentemente ignorados pelos miologistas orais1. 

Faz-se fundamental, para a realização deste estudo, abordar os 

conhecimentos da antropometria, ciência que estuda as medidas de tamanho, 

peso e proporções do corpo humano (Farkas, 1994a) e que fornece dados 

objetivos na avaliação da morfologia craniofacial, por meio de uma série de 

medidas da cabeça e da face (Ward et al., 1998). 

  A antropometria oferece inúmeras vantagens na avaliação da 

morfologia do complexo craniofacial por utilizar técnicas simples, não invasivas, 

sem risco para o sujeito e com baixo custo. Devido à sua simplicidade, torna-se 

instrumento clínico importante, além de fornecer dados de referência da 

normalidade para uma grande variedade de medidas faciais para a população 

caucasiana (Ward, 1989; Allanson, 1997; Ward et al., 2000). 

  Ward (1989) sugere que pesquisadores devem coletar medidas 

faciais de sujeitos saudáveis mesmo onde normas de referência da população 

existem. Essa coleta independente não precisa ser extensa, pois não tem como 

objetivo substituir as normas publicadas. Pode, porém, ser útil para identificar 

diferenças sistemáticas entre as normas publicadas e a população estudada.  

                                                          
1 Miologista oral é o especialista treinado para realizar mioterapia oral, sendo que dentre os profissionais 
aptos para administrar o tratamento estão os fonoaudiólogos, os dentistas e os técnicos em Higiene Dentária 
(Hanson, Barrett, 1995). 
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  No tratamento fonoaudiológico são realizados alguns procedimentos, 

como as massagens que envolvem alongamentos, a modificação da força 

muscular e a busca do equilíbrio miofuncional (Tessitore, 1995; Marchesan, 

1998). Gomes et al. (1993) também descrevem que, na adequação do tônus e da 

postura de lábios, por exemplo, as massagens são um dos recursos terapêuticos 

utilizados para alongar o lábio superior e o lábio inferior, auxiliando na obtenção 

de uma maior extensibilidade labial, o que promove um vedamento labial mais 

facilitado. Desta forma, a avaliação da morfologia orofacial e a mensuração das 

estruturas faciais são importantes aspectos do exame fonoaudiológico. 

  Bianchini (1998a) aponta que o lábio superior curto, por exemplo, 

pode ser decorrente do excesso vertical da maxila ou de uma alteração 

morfológica da própria estrutura. Entretanto, tendo-se medidas da normalidade, é 

possível determinar e diferenciar se o lábio é, de fato, curto, ou se tem tamanho 

normal, parecendo curto pelo excesso de crescimento vertical ósseo. 

  O interesse para a realização desta pesquisa cresceu à medida em 

que se observou a falta de referencial da normalidade, em crianças da nossa 

população, para as medidas faciais, bem como de padronização dos critérios de 

avaliação empregados. Foi verificada a escassez de estudos nacionais sobre o 

tema, bem como de pesquisas que investiguem se os valores de referência 

internacionais valem para a nossa população. Assim, apesar da avaliação clínica 

do sistema estomatognático comumente incluir medidas obtidas com paquímetro, 

notou-se que esses dados são utilizados apenas para a comparação entre pré e 

pós terapia miofuncional orofacial.  

  Este estudo pode, portanto, fornecer dados de referência para as 

medidas faciais e promover um exame objetivo, capacitando o fonoaudiólogo para 

avaliar sua atuação em motricidade oral e fornecendo perspectivas mais efetivas 

à clínica fonoaudiológica, uma vez que objetiva e documenta os procedimentos. O 

conhecimento sobre as medidas faciais em crianças da nossa população contribui 

para o diagnóstico fonoaudiológico. 
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1.1 Objetivos 

 

  O objetivo geral da pesquisa foi a obtenção de medidas 

antropométricas faciais, da distância interincisiva máxima e das proporções 

faciais, em crianças, na nossa população. 

  No que se refere aos objetivos específicos, tem-se: 

1. descrever as medidas antropométricas faciais, a saber: lábio superior, lábio 

inferior, filtro, terço superior da face, terço médio da face, terço inferior da face 

e distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito e no lado 

esquerdo da face, segundo idade e sexo; 

2. descrever a distância interincisiva máxima, segundo idade e sexo; 

3. verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as médias das 

medidas antropométricas faciais, segundo idade e sexo; 

4. verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as médias da 

distância interincisiva máxima, segundo idade e sexo; 

5. descrever a proporção entre o lábio superior e o lábio inferior, entre o terço 

superior da face e o terço médio da face e entre o terço médio da face e o terço 

inferior da face e verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das proporções faciais, segundo idade e sexo; 

6. comparar a média da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no 

lado direito da face com a média da distância entre o canto externo do olho e o 

cheilion no lado esquerdo da face e verificar se há diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dessas distâncias, segundo idade e sexo; 

7. comparar as médias das medidas antropométricas faciais desta amostra com 

os padrões de normalidade publicados para a população norte-americana, 

descritos por Farkas et al. (1994a). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  A motricidade oral vem despertando interesse em vários 

pesquisadores que investigam essa área em diversas fases da vida (Morris, Klein, 

1987; Bosma et al., 1990; Eishima, 1991; McGowan et al. 1991; Andrade, Gullo, 

1993; Bastivanji, Xavier, 1994; Xavier, 1995; Andrade, 1996; Andrade et al., 1996; 

Barbosa, Schnonberger, 1996; Hernandez, 1996; Weber et al., 1996; Cattoni et 

al., 1997; Sampaio, 1997; Andrade, Garcia, 1998; Bernardis, Marchi, 1998; 

Cattoni et al., 1998; Jacintho, 1998; Suzuki, 1998; Zackiewicz et al., 1998; Neiva 

et al., 2000). 

  A saúde pode ser comprometida pelas alterações do sistema 

estomatognático, que são comuns entre crianças e adultos (Tomé et al., 1998). O 

bem-estar físico é comprometido em função de distúrbios miofuncionais orais, 

sendo que as deformidades dentofaciais são as mais freqüentes dentre as 

deformidades humanas (Tomé et al., 1996). 

  De acordo com Andrade et al. (1993), num levantamento ocasional 

das queixas fonoaudiológicas numa amostra da população da Cidade de São 

Paulo, 37% dos sujeitos entre 0 e 18 anos de idade, 25,3% dos sujeitos entre 18 e 

55 anos de idade e 18% dos sujeitos com mais de 55 anos de idade, 

apresentaram queixas relativas ao sistema estomatognático. 

  Para Hanson (1979), os distúrbios miofuncionais orais são definidos 

como uma variedade de hábitos orais nocivos que estão relacionados a fatores 

psicológicos e fisiológicos, sendo o mais comum a interposição de língua, no 

repouso e/ou durante a deglutição. Esse distúrbio caracteriza-se por um 

excessivo pressionamento que a língua faz contra os dentes, especialmente os 

incisivos. 

  O distúrbio miofuncional oral, de acordo com a ASHA (1990b), inclui 

anteriorização anormal de língua no repouso e na deglutição, incompetência labial 

e hábitos orais nocivos, podendo co-ocorrer com alterações articulatórias. 
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Na clínica fonoaudiológica, pode-se observar alterações 

morfológicas nos indivíduos portadores de distúrbios miofuncionais orofaciais e 

cervicais, bem como limitações na abertura da boca. 

  É comum encontrar nos respiradores orais o lábio superior retraído 

ou curto (Köhler et al., 1995; Marchesan, Krakauer, 1995; Sleiman, 1999) e 

hipofuncionante (Krakauer, 1995; Tomé, Marchiori, 1998; Jardini, 1999), devido ao 

excesso ósseo vertical da maxila e à função deficiente ocasionada pela protrusão 

dos incisivos superiores (Bianchini, 1998b). 

  Os respiradores orais podem apresentar excessiva altura inferior da 

face, devido a alterações no padrão esquelético, com acentuado crescimento 

vertical da face, resultando em má oclusão, sendo o tipo mais freqüente a 

chamada mordida aberta esquelética (Köhler et al., 1995; Krakauer, 1995; Tomé 

et al., 1996; Marchesan, 1997, 1998; Bianchini, 1998b). 

Langlade (1995) comenta que o lábio superior deve cobrir cerca de 

70% da superfície vestibular do incisivo superior. Os lábios são considerados 

curtos quando o comprimento labial é insuficiente para promover o vedamento 

correto dos lábios. O autor ainda aponta que, geralmente, nos casos de Classe II 

de Angle, os lábios são muito curtos em comparação à altura facial inferior, 

expondo os dentes superiores. Junqueira (1998) descreve que o lábio superior 

deve cobrir dois terços da coroa do incisivo superior, sendo que o lábio superior é 

considerado curto quando na posição de repouso tem o seu limite inferior no início 

dos incisivos superiores.  

  Nos indivíduos com padrão de oclusão Classe III de Angle, 

comumente pode-se observar lábio superior alongado e hiperfuncionante, devido 

ao vedamento labial ser realizado com o lábio superior em contato com os 

incisivos inferiores (Bianchini, 1998b). 

  Weckx, Weckx (1998) indicam que a insuficiência labial, ou a falta de 

contato entre os lábios, pode ser decorrente de flacidez da musculatura dos lábios 

ou de alterações anatômicas, como lábio superior curto. 
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  Junqueira (1998) destaca que as bochechas podem estar 

assimétricas, em decorrência de mastigação unilateral, onde há hipertrofia do lado 

onde a mastigação é realizada, ou caídas, possivelmente em decorrência de 

respiração oral. 

  Sobre esse assunto, Bianchini (1998c) aponta que a musculatura 

apresenta maior potência do lado do trabalho, principalmente dos músculos 

bucinador, masseter e temporal. A musculatura do lado do balanceio torna-se 

mais alongada e com força diminuída, determinando, desta forma, uma assimetria 

facial muscular. 

  No que se refere à abertura da boca, verifica-se redução desta 

medida nos portadores de distúrbios que envolvem a articulação 

temporomandibular (Bianchini, 2000). Nos pacientes queimados, também, é 

observada redução da abertura da boca e limitações das funções 

estomatognáticas, como movimentos mastigatórios e articulatórios diminuídos 

(Toledo, 2001). 

 

2.1  A avaliação da morfologia orofacial 

 

A partir das considerações sobre as alterações morfológicas 

encontradas nos portadores de distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais, 

alguns aspectos da avaliação do sistema estomatognático são descritos. 

  A avaliação miofuncional oral é iniciada pela anamnese, onde 

levanta-se a queixa do paciente, os tratamentos realizados, a história de 

desenvolvimento, os aspectos respiratórios, os hábitos orofaciais e alimentares, 

bem como a saúde em geral (Marchesan, 1998; Ríspoli, Bacha, 1998). 

  Procede-se, então, com o exame, que é composto da avaliação dos 

aspectos morfológicos, posturais, do tônus e da mobilidade dos órgãos 

fonoarticulatórios, bem como das funções de mastigação, respiração, deglutição e 
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fala (Junqueira, 1998), incluindo o exame da sensibilidade da região orofacial 

(Gomes et al., 1993), e da postura corporal (Marchesan, 1998). 

  Hanson, Barrett (1995) apontam que a avaliação fonoaudiológica 

deve incluir o histórico do paciente, o exame das estruturas e de seu 

funcionamento, sendo que é importante levantar dados sobre a dentição, vias 

aéreas superiores, alimentação e presença de hábitos orais deletérios. No que se 

refere à avaliação das estruturas, é importante o terapeuta estudar as relações 

entre os tecidos duros e tecidos moles, bem como avaliar as funções de repouso 

de lábios e de língua, a mastigação, a deglutição e a fala. 

  A avaliação fonoaudiológica da motricidade oral envolve a 

constatação da existência de alterações funcionais e de relações desencadeantes 

do problema, como alterações dentoesqueléticas e/ou articulares (Bianchini, 

2000). Sendo assim, o principal objetivo da avaliação fonoaudiológica é verificar a 

presença de desequilíbrios musculares e funcionais que prejudiquem o 

funcionamento do sistema estomatognático. Determinando-se o diagnóstico e as 

suas relações, pode-se obter maior clareza quanto ao prognóstico e melhores 

resultados terapêuticos (Bianchini, 2001). 

A morfologia da face pode ser avaliada de diversas formas. 

Comumente, durante o exame clínico, as características craniofaciais que definem 

a tipologia facial são observadas (Bianchini, 2001).  

  Na avaliação da morfologia facial, pode-se reconhecer a face 

estreita e comprida, cujo tipo facial denomina-se leptoprosopo, e a face mais 

larga, chamada tipo facial euriprosopo (Enlow, Hans, 1998). A tipologia facial, que 

também pode ser dividida em face longa (dolicofacial), face curta (braquifacial) e 

face média (mesofacial), é um aspecto a ser considerado na avaliação 

miofuncional oral, uma vez que diferentes tipos faciais apresentam condições 

musculares distintas, dadas suas características esqueléticas (Krakauer, 1995). 

  O índice facial, ou índice morfológico da face, definido como a 

relação existente entre a altura da face e a respectiva largura, permite a 



 8 

classificação dos tipos faciais e pode ser obtido clinicamente (Oliveira, Vieira, 

1999). 

Suguino et al. (1996) sugerem que a avaliação do tecido mole seja 

realizada na visão frontal, onde se pode avaliar a simetria e as proporções faciais, 

bem como na visão lateral, onde se observa a convexidade do perfil e o ângulo 

nasolabial.  

A face deve ser avaliada quanto à simetria e às estruturas como 

lábios, língua, bochechas, mento mole, soalho oral, palato duro e palato mole. 

Deve-se observar a espessura e simetria dos lábios e bochechas, bem como 

verificar forma, tamanho e volume da língua (Bianchini, 2001). 

É importante observar as simetrias faciais musculares, 

especialmente das bochechas (Bianchini, 1995; Junqueira, 1998), tanto em 

repouso como em movimento, correlacionando com a oclusão apresentada 

(Tessitore, 1995). Além disso, deve-se incluir, durante a avaliação, a verificação 

da altura do canto externo dos olhos à comissura dos lábios, entre outros 

aspectos, com a finalidade de detectar assimetrias das estruturas faciais 

(Psillakis, Lucardi, 1987).  

Ferrario et al. (1994), num estudo com 80 adultos saudáveis, 

revelam que um certo grau de assimetria foi encontrado nos indivíduos, 

principalmente nos terços médio e inferior da face, sendo o lado direito da face 

maior do que o lado esquerdo. Apontam que a assimetria do complexo 

craniofacial parece ser uma característica intrínseca da face humana.  

  Marchesan (1998) e Ríspoli, Bacha (1998) propõem a utilização do 

paquímetro para mensurar os lábios superior e inferior, o filtro, os terços da face, 

as mordidas (aberta, sobressaliência) e a distância entre o canto externo do olho 

e a comissura dos lábios. De acordo com Marchesan (1997), o uso desse 

instrumento é fundamental para avaliação do sistema estomatognático. Os dados 

obtidos a partir deste procedimento podem ser comparados antes e após 

tratamento miofuncional oral e podem determinar as possibilidades para obtenção 

da funcionalidade do sistema estomatognático. 



 9 

  Bianchini (2000) sugere a mensuração dos terços da face com o 

paquímetro ou régua simples, verificando as semelhanças ou discrepâncias entre 

eles, para determinar as possibilidades funcionais. 

  Durante o exame fonoaudiológico é também significativo observar o 

período de dentição do paciente (Junqueira, 1998). Araújo (1988) divide o 

desenvolvimento da dentição em quatro períodos: período pré-dental, período da 

dentição decídua, período da dentição mista e período da dentadura permanente. 

O período pré-dental corresponde do nascimento até o início da erupção de 

dentes, sendo que a criança não apresenta dentes irrompidos. O período da 

dentição decídua inicia-se geralmente com a erupção dos incisivos centrais 

inferiores, ao redor dos 6 meses de idade, e completa-se aproximadamente aos 

30 meses de idade, totalizando 20 dentes nos arcos dentais. 

Em relação à dentição mista, Lino (1994) e Nakata, Wei (1995) 

apontam que esse período estende-se desde a erupção do primeiro molar 

permanente, por volta dos 6 anos de idade, até a erupção dos segundos molares 

permanentes, que acontece aproximadamente aos 12 anos de idade. 

  Nakata, Wei (1995) e Guedes-Pinto, Issáo (1999) comentam que, 

dos 5 aos 6 anos de idade, ocorrem transformações na cavidade oral em 

decorrência da erupção dos primeiros molares permanentes, em especial, o 

ganho de dimensão vertical, devido à força eruptiva desses dentes. 

  Convém lembrar, entretanto, que a época de erupção dos dentes 

decíduos e permanentes é diversificada, sendo que variações de até 6 meses da 

época usual de erupção são consideradas normais (McDonald, Avery, 1995). 

  A dentição permanente é o estágio final do desenvolvimento da 

dentição, sendo que, aproximadamente aos 13 anos de idade, todos os dentes 

permanentes, exceto os terceiros molares, têm a erupção finalizada (Van der 

Linden, 1986). 
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2.2  A avaliação da distância interincisiva máxima 

 

Bianchini (2000) propõe a utilização do paquímetro para medir a 

distância interincisiva máxima, isto é, a distância entre os incisivos superiores e 

inferiores, na maior abertura possível da boca. Tal instrumento também é utilizado 

para medir a abertura máxima da boca, considerada como a distância entre os 

incisivos superiores e inferiores, somando-se a marcação da sobremordida ou 

subtraindo-se a distância da mordida aberta anterior.  

  De acordo com Douglas (2002), a abertura da boca ocorre quando 

há simultaneamente o relaxamento dos músculos levantadores da mandíbula e 

contração dos músculos abaixadores da mandíbula. O músculo pterigóideo lateral 

é considerado o principal músculo abaixador da mandíbula e, também, realiza a 

projeção da mandíbula para frente, além dos movimentos de lateralidade, quando 

há contração unilateral do lado ativo e relaxamento contralateral do lado passivo. 

Bradley (1981) e Bianchini (1998c) comentam que a musculatura infra-hióidea 

estabiliza a posição do osso hióide, fixando-o para a realização do movimento de 

abertura da boca. Carvalho (2002) descreve que a abertura da mandíbula é 

resultado da contração dos músculos abaixadores da mandíbula, dos supra-

hióideos (milo-hióideo, genio-hióideo e digástrico) e dos infra-hióideos.  

 

2.3  A antroposcopia e a antropometria 

 

O objetivo da antropometria, ao longo dos tempos, foi tentar 

transformar proporções físicas em valores, o que influenciou a antropometria 

médica moderna. As medidas humanas, nos tempos clássicos, eram descritas 

pelos artistas e cientistas de uma forma subjetiva, sendo que na antropometria 

moderna tem-se uma abordagem mais objetiva (Vegter, Hage, 2000). 
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  A utilização da antropometria para a descrição da face data do 

século XVIII (Ward, 1989). Historicamente, a antropometria vem sendo usada 

como um instrumento na clínica, que pretende adicionar dados quantitativos à 

avaliação da face humana (Ward et al., 2000). 

Ashley-Montagu (1960) aponta que a antropologia médica estuda as 

características físicas do homem, sua origem, evolução e estado atual de 

desenvolvimento, sendo que os métodos comumente utilizados são a 

antroposcopia e a antropometria. A antroposcopia é definida como a observação 

visual e descrição dos traços físicos e não revela medidas exatas, apesar de 

avaliar características faciais como a forma dos lábios e do nariz, entre outras. 

Por outro lado, a antropometria preconiza a análise quantitativa das dimensões do 

corpo. 

A antroposcopia, um dos mais antigos métodos de exame ainda 

usado na Medicina, não é considerada um procedimento confiável, por ser 

altamente subjetivo, apesar de direcionar a avaliação, dados os 57 sinais 

qualitativos propostos para o complexo craniofacial (Farkas, 1994a). 

Durante a avaliação antroposcópica, o sujeito deve permanecer com 

a cabeça na posição habitual e com o perfil facial vertical, pois tal postura permite 

a comparação de estruturas bilaterais quanto ao nível, contorno e tamanho. Neste 

método, o julgamento do examinador é influenciado pela sua percepção de 

estética e pela sua experiência. Alguns sinais qualitativos, que estão incluídos na 

avaliação da morfologia orofacial, são mencionados a seguir: perfil facial (normal, 

côncavo, convexo, prognata), forma da face (proporcional, face longa, face curta), 

contorno do mento, tamanho do ângulo nasolabial (médio, agudo, obtuso), largura 

da base do nariz (média, estreita, larga), forma dos lábios, relação entre as alturas 

do lábio superior e do lábio inferior, entre outros (Farkas, 1994a). 

  A antropometria, entretanto, tem inúmeras vantagens sobre outros 

métodos de avaliação da morfologia do complexo craniofacial pela sua 

simplicidade técnica e baixo custo, não expondo o sujeito avaliado a riscos para 

sua saúde (Ward, 1989; Allanson, 1997; Ward et al., 2000). 
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  No que se refere às desvantagens da antropometria, têm-se os erros 

referentes à leitura dos instrumentos utilizados e o treino inadequado ou uso 

impróprio dos instrumentos por parte do clínico e/ou pesquisador (Farkas, 1994b; 

Allanson, 1997). 

  As medidas antropométricas faciais podem ser obtidas diretamente 

do sujeito, por meio de paquímetros ou fita métrica (Allanson et al., 1993). O 

paquímetro mede distâncias lineares entre dois pontos no mesmo plano ou em 

planos vizinhos, enquanto a fita métrica mede arcos e circunferências. Durante a 

obtenção de uma distância entre dois pontos do tecido mole, é importante que as 

pontas do paquímetro não pressionem a pele. A escala dos instrumentos em 

antropometria é milímetros (mm), sendo que o instrumento mais preciso é o 

paquímetro do tipo deslizante2 (Farkas, 1994a). 

  As medidas antropométricas faciais podem ser obtidas com a 

cabeça do indivíduo na posição de repouso habitual, bem como com a cabeça na 

posição padronizada, ou seja, com a cabeça orientada no plano de Frankfurt. 

Nesta última posição, a linha que conecta o ponto orbital (or), considerado como o 

ponto mais inferior da margem inferior das órbitas, ao pório (po), ponto situado na 

parte mais superior do meato acústico externo, deve permanecer horizontal ao 

solo. Medidas angulares e a maioria das medidas lineares não sofrem influência 

da posição da cabeça. Entretanto, medidas que envolvem o vértice (v), ponto 

mais alto da cabeça, e suas inclinações, devem ser obtidas com a cabeça na 

posição padronizada (Farkas, 1994a). Recomenda-se, também, que o sujeito, 

permaneça com os lábios ocluídos durante a obtenção das medidas 

antropométricas faciais (Farkas et al., 1992a). 

  A confiabilidade das medidas antropométricas faciais depende da 

localização precisa dos pontos antropométricos, da manutenção da cabeça em 

posição adequada e da colaboração do paciente. Particularmente, crianças 

menores de 6 anos de idade tendem a ser menos colaboradoras (Farkas, 1994b; 

Farkas, Deutsch, 1996). Farkas (1994a) complementa que a prática do clínico 

                                                          
2 Em inglês sliding caliper. 
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e/ou pesquisador é um fator essencial na qualidade e precisão das medidas 

faciais. 

  Ward, Jaminson (1991) realizaram um estudo com adultos 

americanos saudáveis afim de determinar a confiabilidade das medidas 

antropométricas. Observam que, quanto menor a medida (20-30mm), menos 

confiável ela é e, quanto maior a facilidade de identificar os pontos 

antropométricos, maior a confiabilidade das medidas. Os resultados sugerem que 

a antropometria é um método confiável para se obter a descrição objetiva da 

cabeça e da face, apesar da possibilidade de ocorrência de erros durante a 

mensuração, servindo como complemento ao clínico experiente. Além disso, para 

diminuir os erros durante o exame, a coleta das medidas antropométricas faciais 

deve ser realizada pelo mesmo pesquisador.  

  A antropometria pode ser utilizada em áreas da Medicina, como no 

exame médico diagnóstico, no planejamento e acompanhamento de cirurgias 

craniofaciais e nos estudos sobre síndromes (Ward, 1989). 

  A antropometria tem grande utilidade no diagnóstico de anomalias 

craniofaciais, uma vez que fornece dados objetivos e confiáveis que podem ser 

aplicados em grupos de pacientes com características heterogêneas. A 

determinação da morfologia craniofacial é um dos elementos básicos na 

descrição clínica de síndromes (Farkas, Deutsch, 1996; Ward et al., 2000) e de 

dimensões faciais anormais, documentando as mudanças ocorridas com a idade 

(Allanson et al., 1993). Hunter (1996) também observa que a análise 

antropométrica craniofacial é uma técnica que oferece elementos objetivos para o 

diagnóstico diferencial de síndromes, reduzindo sua subjetividade. 

  Ward et al. (1998) afirmam que valores numéricos aumentam a 

objetividade na descrição, caracterização e avaliação da morfologia craniofacial, 

sendo que existem vários índices faciais que podem ser gerados para cada 

indivíduo, a partir de medidas antropométricas da cabeça e da face. Os autores 

comprovam que, em indivíduos com síndromes craniofaciais conhecidas, os 

valores dos índices são diferentes dos da face do indivíduo saudável. Assim, 
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quando usados em conjunto com o exame clínico, esses índices têm suas 

aplicações. 

  Num estudo antropométrico com 199 sujeitos com síndrome de 

Down, observou-se que, aos 3 anos de idade, foi possível constatar, para ambos 

os sexos, características conhecidas da síndrome, como braquicefalia, orelhas 

pequenas e subdesenvolvimento da maxila em relação à mandíbula. O objetivo 

dos estudos com sujeitos sindrômicos, a longo prazo, é estabelecer perfis 

específicos para síndromes, especialmente as raras, que facilitem o diagnóstico 

precoce (Allanson et al., 1993). 

  Allanson, Cole (1996) descrevem mudanças na face de indivíduos 

com síndrome de Sotos de acordo com a idade. Por meio da avaliação clínica, de 

fotografias e de medidas antropométricas craniofaciais, os resultados indicam que 

a aparência clássica da síndrome, isto é, cabeça grande, face longa, testa e 

queixo proeminentes e mandíbula longa e estreita, é estabelecida precocemente. 

  Um estudo quantitativo da face de crianças sindrômicas, realizado a 

partir de medidas antropométricas faciais, demonstra que 87% dos casos tiveram 

resultados diferentes da normalidade quanto ao tamanho e harmonia da face, 

indicando a aplicabilidade da antropometria para a clínica. Sabe-se que, 

isoladamente, as medidas antropométricas faciais não fornecem dados 

específicos para o diagnóstico, porém, quando usadas em conjunto com todos os 

exames realizados, tornam-se um complemento para a avaliação clínica, uma vez 

que se mostraram sensíveis e eficazes para descrever variações craniofaciais 

(Ward et al., 2000). 

  A antropometria também é utilizada no estudo da morfologia facial 

de pacientes portadores de fissuras labiopalatinas e no estabelecimento de 

proporções faciais obtidas a partir de dados quantitativos (Farkas et al., 2000a).  

  Proffit (1995) destaca que as medidas tomadas diretamente durante 

o exame clínico ortodôntico, isto é, as medidas antropométricas, juntamente com 

a radiografia cefalométrica, podem ajudar a estabelecer as proporções faciais, o 

que é fundamental para a avaliação clínica. 
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Além da antropometria direta, na qual a medida é obtida diretamente 

do sujeito, vários métodos têm sido usados na antropologia médica, como a 

antropometria indireta, cujos dados são obtidos por meio de fotografias 

padronizadas, cefalometria do perfil do tecido mole e imagens computadorizadas, 

em três dimensões, da superfície craniofacial (Farkas, Deutsch, 1996). Todos 

esses métodos têm suas vantagens e desvantagens (Shaner et al., 1998), e 

devem envolver três elementos básicos do exame: localização das marcas 

craniofaciais, execução das medidas e avaliação dos achados e comparação com 

os dados da normalidade (Farkas, Deutsch, 1996). 

  As medidas obtidas a partir de fotografias padronizadas têm sido 

usadas como um recurso complementar à antroposcopia e à antropometria há 

mais de 40 anos. Apesar da fotografia ser obtida rapidamente e fornecer um 

material que pode ser avaliado posteriormente, apresenta algumas desvantagens, 

como alterações das medidas e distorções de acordo com a luz que incide no 

momento do exame, além de alterações no posicionamento da cabeça e na 

definição dos pontos antropométricos (Allanson, 1997).  

  Sobre o assunto, Gregoret (1999) e Reche et al. (2002) 

recomendam, para o estudo da face, o uso de fotografias em visão frontal e 

lateral, o que aumenta a objetividade e a confiabilidade do exame facial.  

  Num estudo realizado sobre a confiabilidade das medidas obtidas a 

partir de fotografias padronizadas, Farkas et al. (1980) comentam que, das 104 

medidas obtidas diretamente da cabeça, face e orelhas, somente 62 medidas 

puderam ser obtidas por meio de fotografias laterais e frontais. Dessas, somente 

26 medidas foram confiáveis, isto é, medidas iguais ou diferentes em, no máximo, 

1mm ou 2 graus daquelas obtidas diretamente do sujeito. O maior número de 

medidas confiáveis foram as referentes aos lábios e à boca, sendo que as 

medidas faciais laterais das fotografias de perfil apresentaram-se distorcidas. 

A cefalometria é um outro recurso muito usado para a análise da 

região craniofacial. Ferreira (1994) define a cefalometria como um método para se 

obter medidas lineares e angulares da cabeça, sendo que a cefalometria 

radiográfica obtém essas grandezas por meio de radiografias do crânio em visão 
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frontal e lateral. A análise cefalométrica permite evidenciar anomalias dentofaciais 

a partir da utilização de padrões de normalidade. Allanson (1997) destaca que a 

cefalometria também tem sido aplicada no diagnóstico de síndromes, para 

avaliação das anormalidades no desenvolvimento. 

  Um estudo, cujo objetivo foi apontar as diferenças quantitativas entre 

medidas antropométricas e cefalométricas faciais obtidas em adultos, foi realizado 

com 41 pacientes norte-americanos brancos, com idades entre 14 e 29 anos, que 

apresentam fissura de lábio e/ou palato. Foram obtidas, de cada sujeito, 19 

medidas lineares da cabeça e da face. A análise estatística revelou diferença 

significativa em 16 (84,2%) das 19 medidas, indicando a variabilidade dos valores 

das medidas de acordo com a técnica empregada (Farkas et al., 1999).  

  Uma outra pesquisa, realizada com o objetivo de comparar as 

medidas antropométricas faciais obtidas por meio de fotos e de paquímetros, 

sugere que as medidas obtidas mediante fotografias foram maiores, pois não 

comprimem o tecido mole. Desta forma, ao se usar medidas com propósito 

diagnóstico, faz-se importante conhecer as diferenças entre as técnicas utilizadas 

(Shaner et al., 1998). 

 

2.4  Os pontos e as medidas antropométricas faciais  

 

  Na antropometria, 47 pontos craniofaciais foram descritos, sendo 

que a maioria deles são visualizados facilmente, com a cabeça do paciente em 

posição de repouso, ou posicionada na postura padronizada. Além disso, foram 

descritas 132 medidas, sendo 103 lineares e 29 angulares. Essas medidas podem 

gerar 155 índices faciais, que fornecem dados adicionais para a avaliação 

quantitativa (Farkas, Deutsch, 1996). 

As medidas antropométricas faciais podem ser únicas, ou seja, 

localizadas na região central da face, ou pareadas, possibilitando examinar as 

diferenças em tamanho, localização e inclinação de estruturas que se situam no 
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lado direito e esquerdo da face e da cabeça. Podem, ainda, ser divididas em 

lineares ou angulares. Existem dois tipos de medidas lineares, a saber: as 

projetivas, quando se obtém a menor distância entre dois pontos, e as 

tangenciais, quando a medida é obtida ao longo da superfície da pele, por meio 

da fita métrica. As medidas angulares registram inclinações e ângulos (Farkas, 

1994a). 

  É possível identificar medidas referentes à largura da face e da 

mandíbula, isto é, medidas horizontais, medidas referentes à altura da face, 

denominadas verticais, bem como medidas da profundidade das regiões maxilar e 

mandibular, chamadas sagitais, ou laterais. As medidas foram assim 

estabelecidas, uma vez que o crescimento da face ocorre nos três planos vertical, 

transversal e póstero-anterior (Farkas et al., 1992a). 

  Farkas (1994a) preconiza a utilização de abreviaturas (símbolos) 

internacionais para os pontos utilizados nas medidas, sendo que os mesmos 

podem ser pontos ósseos, quando se encontram na superfície que recobre um 

osso correspondente, ou pontos do tecido mole, quando localizados na superfície 

da pele. Recomenda, também, que os símbolos sejam escritos com letras 

minúsculas. 

  De acordo com Farkas (1994b), a identificação dos pontos 

antropométricos faciais do tecido mole é realizada prontamente no indivíduo 

saudável. Os pontos ósseos usados nas medidas da superfície da face são 

facilmente identificados mediante a palpação, quando revestidos de tecido mole 

fino, sendo que alguns pontos somente podem ser localizados com a cabeça 

orientada na posição padronizada. Os pontos ósseos revestidos de espesso 

tecido subcutâneo, ou músculo, podem ser de difícil identificação. 

  Farkas (1994a) destaca que, dos 47 pontos craniofaciais usados na 

obtenção das medidas da cabeça e da face na antropometria, 6 estão localizados 

na cabeça, 6 na face, 8 nas órbitas, 11 no nariz, 6 nos lábios e 10 nas orelhas. 

  A glabela (g) corresponde ao ponto na linha mediana mais 

proeminente entre as sobrancelhas e está localizado no mesmo ponto do osso 
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glabela no osso frontal. O trichion (tr) é o ponto situado na implantação do cabelo, 

na linha mediana da testa. O gnatio (gn) é o ponto mediano mais inferior da borda 

inferior da mandíbula; é palpável e corresponde à mesma localização do osso 

gnatio. O canto externo do olho (ex) está localizado na comissura lateral das 

pálpebras e situa-se medialmente ao canto externo do olho do tecido duro. O 

subnasal (sn) é o ponto mediano do ângulo da base da columela, onde a borda 

inferior do septo nasal e a superfície do lábio superior se encontram. O ponto 

labial superior (ls) é o ponto mediano situado na linha do vermelhidão do lábio 

superior. O estômio (sto) é o ponto imaginário localizado no cruzamento entre a 

linha vertical mediana da face, que liga o trichion (tr), o subnasal (sn) e o gnatio 

(gn) e a linha horizontal da rima da boca, quando os lábios estão levemente 

fechados e os dentes ocluídos, com a cabeça na posição natural. O cheilion (ch) 

corresponde ao ponto localizado na comissura dos lábios (Farkas, 1994a). 

A glabela (g) e o trichion (tr) estão localizados na região da cabeça, 

o gnatio (gn) na região da face, os cantos externos dos olhos (ex) na região das 

órbitas, o subnasal (sn) na região nasal e o labial superior (ls), o estômio (sto) e 

os cheilion (ch) na região dos lábios (Farkas, 1994a).  

No que se refere às medidas antropométricas faciais, a altura do 

lábio superior (sn-sto) corresponde à distância entre o subnasal (sn) e o ponto 

mais inferior do lábio superior (sto) (Farkas, 1994a; Suguino et al., 1996).  

A altura do lábio inferior (sto-gn) corresponde à distância entre o 

ponto mais superior do lábio inferior (sto) e o gnatio (gn) (Suguino et al., 1996). 

Farkas (1994a) denomina essa medida como altura da mandíbula (sto-gn). 

  A altura do filtro (sn-ls) corresponde à distância entre o ponto 

subnasal (sn) e o ponto labial superior (ls)( Farkas, 1994a). 

Quanto aos terços da face, tem-se que o terço superior (tr-g) 

corresponde à medida do trichion (tr) a glabela (g); o terço médio (g-sn) 

corresponde à medida da glabela (g) ao subnasal (sn) e; o terço inferior (sn-gn) 

corresponde à medida do subnasal (sn) ao gnatio (gn) (Psillakis, Lucardi, 1987; 

Gregoret, 1999). 
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A distância entre o canto externo do olho (ex) e o cheilion (ch) no 

lado direito e esquerdo da face corresponde à distância entre esses pontos da 

face (Psillakis, Lucardi, 1987). 

 

2.5 Parâmetros da normalidade das medidas faciais 

 

  Na literatura específica sobre antropometria, cirurgia 

craniomaxilofacial, articulação temporomandibular e ortodontia, encontrou-se 

alguns parâmetros da normalidade quanto às medidas antropométricas faciais e à 

abertura máxima da boca, em adultos e em crianças, provenientes de pesquisas 

aplicadas e revisões de literatura. Constatou-se a falta de referência da 

normalidade de várias medidas faciais em crianças, como da altura dos terços da 

face e da distância interincisiva máxima. 

Suguino et al. (1996) apontam que a altura normal do lábio superior 

no adulto (sn-sto) é de 19 a 22 mm e do lábio inferior (sto-gn) é de 38 a 44mm, 

sendo que as medidas são maiores no sexo masculino. Psillakis, Lucardi (1987) 

indicam que o comprimento do lábio superior (sn-sto) no adulto varia de 21,5 a 

26mm para os homens e de 17 a 23mm para as mulheres. Ríspoli, Bacha, (1998) 

descrevem que a medida de referência para o comprimento do lábio superior em 

repouso para adultos é 17 a 21,5mm. Langlade (1995) aponta que, no adulto, o 

tamanho do lábio superior (sn-sto) varia de 21,2 a 26mm nos homens e de 17 a 

23mm nas mulheres, e o tamanho do lábio inferior (sto-gn) varia de 42 a 58mm 

nos homens e 38 a 52mm nas mulheres. 

 Farkas et al. (1994a), numa pesquisa realizada com a população 

caucasiana norte-americana saudável, observam que a altura do lábio superior 

(sn-sto) mede entre 18,7 e 19,9mm aos 6 anos de idade, sendo que há um 

pequeno aumento aos 12 anos de idade (medida entre 19,9 e 20,8mm). Também, 

os autores indicam que a altura da mandíbula (sto-gn) mede entre 40 e 41mm aos 

6 anos de idade, aumentando para 44mm aos 12 anos de idade.  
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  Num estudo com a população caucasiana norte-americana 

saudável, Farkas et al. (1994a) descrevem que a altura do filtro (sn-ls) mede entre 

12,6 e 14,4mm aos 6 anos de idade, sendo que, aos 12 anos de idade, essa 

estrutura mede em torno de 14,4mm.  

Suguino et al. (1996) afirmam que os terços da face medem entre 55 

e 65mm, verticalmente, em adultos. Proffit (1995) aponta que a altura do terço 

inferior da face (sn-gn) mede 72mm no sexo masculino e 66mm no sexo feminino, 

em indivíduos adultos. Farkas et al. (1994b) indicam que a distância entre a 

glabela (g) e o subnasal (sn) (g-sn), ou seja, o terço médio considerado nesta 

pesquisa, mede 67,2mm em adultos do sexo masculino e 63,1mm em adultos do 

sexo feminino. 

  Bianchini (1998c) refere que os índices de normalidade para 

abertura máxima de boca variam entre 45mm e 60mm para o adulto, sendo que a 

abertura inferior a 40mm no adulto e inferior a 35mm na criança, é um alerta a 

possíveis problemas musculares e/ou articulares. Ríspoli, Bacha (1998) apontam 

que a abertura máxima de boca é 40 a 45mm, não fazendo distinção entre os 

sexos nem entre as idades. Rodrigues (2000) considera como valor de referência 

da amplitude da boca em abertura máxima 40mm, em adultos. 

 

2.6  As proporções faciais e as normas neoclássicas 

 

As normas relativas às proporções faciais foram formuladas por 

artistas renascentistas e são baseadas nas relações entre diversas áreas da 

cabeça e da face. A importância das proporções faciais atraiu a atenção dos 

cirurgiões, sendo consagrado o uso clínico das normas neoclássicas (Farkas et 

al., 1987). 

  O uso das normas neoclássicas foi uma tentativa de se determinar, 

quantitativamente, a beleza da face humana. Porém, tal objetivo não foi 

alcançado pelos artistas nem pelos antropometristas, haja visto a alta 
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subjetividade do conceito de beleza (Farkas, 1995). O conceito de estética facial 

depende de diversos fatores, como opinião pessoal, padrões culturais e étnicos e 

idade (Reche et al., 2002). 

  Em um trabalho desenvolvido por Ferrario et al. (1995) sobre as 

características faciais de atrizes de televisão, foi observado que essas mulheres 

apresentaram testa grande, face mais larga e menos profunda, nariz pequeno e 

face menos convexa, se comparadas com o grupo de mulheres não atrizes. 

Entretanto, não existe consenso a respeito de características lineares e angulares 

que possibilitam a discriminação entre pessoas atraentes e não atraentes. 

  Leonardo Da Vinci (1452-1519) apontou as proporções corporais e 

faciais ideais e aplicou essas normas em suas obras de arte. De acordo com o 

artista, uma face proporcional apresenta os mesmos valores das distâncias entre 

o queixo e as narinas, entre as narinas e as sobrancelhas e entre as sobrancelhas 

e a linha do cabelo (Vegter, Hage, 2000). 

  Suguino et al. (1996) e Gregoret (1999) destacam que a proporção 

entre o lábio superior (sn-sto) e o lábio inferior (sto-gn) é em torno de 1:2, ou seja, 

a distância entre o subnasal (sn) e o estômio (sto) é a metade da distância entre o 

subnasal (sn) e o tecido mole do mento ou gnatio (gn). 

Ainda de acordo com Suguino et al. (1996) e Gregoret (1999), em 

termos ideais, deve-se encontrar no adulto as três alturas faciais iguais. O terço 

superior da face (tr-g) é considerado como o menos importante, visto que é 

afetado pela linha do cabelo (Suguino et al., 1996). Proffit (1995) também destaca 

que, para se ter uma boa estética facial, a altura do terço médio da face (g-sn) 

deve ser igual à altura do terço inferior da face (sn-gn).  
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2.7  Diferenças raciais no complexo craniofacial 

 

Faz-se importante utilizar referências da população normal que 

tenham correspondência com as origens raciais, pois diferenças morfométricas 

significativas foram relatadas em estudos com populações de raças distintas. 

Com esse enfoque, Farkas, Deutsch (1996) comentam que a validade de medidas 

normais depende necessariamente da comparação com normas da população 

apropriada. 

  Diferenças morfológicas e nas proporções faciais são demonstradas 

em estudos com populações compostas de diversas raças, pois o complexo 

craniofacial, especialmente a face, é uma das regiões que mais sofre variações, 

de acordo com a raça (Farkas et al., 1994b). 

  Enlow, Hans (1998) citam a extrema importância do clínico 

compreender que as normas populacionais de uma determinada amostra não são 

necessariamente válidas para outras amostras ou grupos, principalmente quando 

há variações geográficas e raciais.  

  Numa pesquisa com 1050 adultos turcos, realizada por Borman et al. 

(1999), é significativo observar que as proporções faciais obtidas para norte-

americanos não foram válidas para adultos provenientes da Turquia, sendo que 

esses últimos não apresentaram os terços da face na proporção de 1:1:1. A altura 

da testa (tr-n), a altura do nariz (n-sn) e a altura do terço inferior da face (sn-gn) 

foram iguais numa pequena porcentagem da amostra, sendo que, na maioria da 

população, a altura da testa (tr-n) foi menor que a altura do terço inferior da face 

(sn-gn). Também, foram observadas diferenças nas medidas antropométricas 

faciais entre sujeitos de sete regiões geográficas distintas da Turquia. 

Le et al. (2002) estudaram a validade das normas neoclássicas 

faciais em adultos saudáveis, sendo 60 asiáticos e 60 norte-americanos 

caucasianos, afim de determinar as diferenças morfométricas da face entre essas 

populações. Demonstram, a partir dos dados obtidos, que os terços da face não 



 23 

foram iguais nos dois grupos. Além disso, as medidas horizontais foram 

significativamente maiores na face dos asiáticos, sendo que as características 

dominantes foram: nariz mais largo e terço inferior da face (sn-gn) menor que a 

altura da testa (tr-n), entre outras. Como conclusão do estudo, tem-se que as 

normas neoclássicas faciais foram válidas somente para uma pequena 

porcentagem de sujeitos asiáticos e norte-americanos caucasianos, indicando que 

a igualdade entre a altura da testa (tr-n), a altura do nariz (n-sn) e a altura do terço 

inferior da face (sn-gn) não foi confirmada. 

 

2.8  Crescimento e desenvolvimento das estruturas faciais 

 

  Uma série de estudos antropométricos investigaram o crescimento 

das estruturas faciais em crianças e adolescentes saudáveis. 

  Ao redor de 1 ano de idade, a altura da mandíbula (sto-gn) atinge 

67% do seu tamanho da fase adulta, em ambos os sexos. Aproximadamente aos 

5 anos de idade, a altura da mandíbula (sto-gn) atinge 87,8% do seu tamanho no 

adulto. Entre 1 e 18 anos de idade, essa estrutura cresce 16mm, em ambos os 

sexos, sendo que entre 1 e 5 anos de idade, o incremento é de 10,1mm e após os 

5 anos de idade, é de 5,9mm. A rápida taxa de crescimento da altura da 

mandíbula (sto-gn) é observada entre 1 e 2 anos de idade e entre 3 e 4 anos de 

idade, em ambos os sexos (Farkas et al., 1992a). 

  Ao redor de 1 ano de idade, as larguras da face e da mandíbula e as 

profundidades da maxila e mandíbula estão mais desenvolvidas em relação às 

alturas verticais da face, sendo que essas últimas mostram a maior taxa de 

crescimento até a fase adulta (Farkas et al., 1992a). 

No que se refere ao crescimento da região nasolabial, a altura do 

filtro (sn-ls) desenvolve-se 80,2% do seu tamanho até 1 ano de idade e atinge o 

tamanho próximo ao do adulto (94,1% de seu tamanho) aos 5 anos de idade. 
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Conseqüentemente, o crescimento que vai ocorrer após 1 ano de idade é 

pequeno, isto é, 2,8mm, em ambos os sexos (Farkas et al., 1992b). 

  Por volta de 1 ano de idade, o lábio superior (sn-sto) atinge 81,6% 

de seu tamanho na fase adulta, sendo que, aos 5 anos de idade, seu nível de 

desenvolvimento aumenta para 93%. Nos meninos, uma rápida fase de 

crescimento é observada entre 1 e 2 anos de idade (1,4mm) e um surto de 

crescimento mais tardio ocorre entre 15 e 16 anos de idade, somando 1,3mm na 

altura do lábio superior (sn-sto). Nas meninas, um surto de crescimento é 

observado entre 1 e 3 anos de idade (2,4mm) (Farkas et al., 1992b).  

  Para Langlade (1995), o lábio superior (sn-sto) cresce, em média, 

6,5mm entre o nascimento e a idade adulta, sendo que não há diferença entre os 

sexos. 

  Ferrario et al. (1999), utilizando um sistema computadorizado 

tridimensional, afirmam que a maior parte das medidas lineares foram 

significativamente maiores no sexo masculino, em crianças e adolescentes. 

Algumas exceções ocorreram quando havia a coincidência com o precoce pico de 

crescimento nas meninas. O terço médio da face, considerado por esses autores 

como a distância entre o násio (n) e o subnasal (sn), apresentou os mesmos 

valores para ambos os sexos até 13 anos de idade, com diferença significativa 

após essa idade, sendo nos meninos maior do que nas meninas. O terço inferior 

da face, considerado como a distância entre o subnasal (sn) e o pogônio (pg), 

ponto mais anterior do queixo na linha mediana, foi maior nos meninos. No que se 

refere ao padrão de crescimento das medidas lineares, as meninas atingiram os 

valores iguais aos do adulto aos 14-15 anos, sendo que nos meninos observou-se 

crescimento após essa idade. 

  Há mais de cinco décadas, muitas pesquisas vêm se desenvolvendo 

no sentido de compreender o crescimento pós-natal em pacientes com síndromes 

craniofaciais, sendo que se faz necessário entender o crescimento normal para 

compreender padrões anormais. Desta forma, a antropometria pode fornecer 

esses dados com medidas quantitativas, caracterizando-se como uma análise 

mais objetiva do que a antroposcopia. Os estudos transversais realizados com 



 25 

indivíduos saudáveis comprovaram a utilidade das medidas antropométricas para 

avaliação quantitativa do desenvolvimento pós-natal da cabeça e da face (Farkas, 

Posnick, 1992).  

  Sobre as relações entre crescimento e desenvolvimento craniofacial 

e as variáveis funcionais que determinam esses processos, Bianchini (1998b) 

comenta que um tecido ósseo é influenciado durante o crescimento por todos os 

tecidos moles nos quais está inserido, contendo as informações genéticas para o 

crescimento. Neste contexto, alterações funcionais no tecido mole podem levar a 

alterações morfológicas nos tecidos duros. 

  Jardini (1999) salienta que alterações da musculatura perioral levam 

à comprovação de que o binômio forma versus função tem relação direta com os 

fatores genéticos e ambientais. Segovia (1977), Tomé et al. (1998) e Ferreira 

(1999) apontam que as alterações da forma levam a mecanismos funcionais 

adaptativos, indicando uma estreita relação entre forma e função. 

  Rodrigues (1999) aponta que existe uma relação entre o 

desenvolvimento da dentição e a atividade muscular, sendo que os dentes e 

demais estruturas sofrem pressões de forças provenientes da musculatura 

mastigatória, da face e da língua durante o repouso e durante as funções de 

mastigação, respiração, deglutição e sucção. Essas forças musculares podem 

agir de forma adequada, promovendo uma ação modeladora, ou inadequada, 

conduzindo a pressões anormais e determinando, por exemplo, uma má oclusão. 

  Altmann (1994) afirma que a interferência de alterações anatômicas, 

como o hipodesenvolvimento do terço médio da face ou assimetria facial, 

influenciam as funções estomatognáticas e vice-versa, devido a desproporções 

entre ossos e partes moles. 

  Dentre os hábitos orais deletérios, destaca-se a respiração oral 

como sendo altamente comprometedora no desenvolvimento do processo 

nasomaxilar (Marchesan, 1994), devido à ruptura do equilíbrio fisiológico em que 

se baseia a arquitetura dentomaxilofacial (Oliveira, Vieira, 1999). 
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  Marchesan (1998) constata que a respiração oral e a respiração 

oronasal ocasionam prejuízos ao ser humano, como assimetrias faciais, 

problemas posturais e alterações oclusais. Krakauer (1997) aponta que a 

respiração oral é um fator que acarreta desenvolvimento assimétrico dos 

músculos, ossos do nariz e maxilares e desequilíbrio dos lábios, língua e 

bochechas. 



 27 

3 MÉTODO 

 

3.1  Sujeitos 

 

  Foram avaliadas 254 crianças, na faixa etária entre 7,0 e 11,11 

anos, 137 do sexo masculino (54%) e 117 do sexo feminino (46%), 

freqüentadoras de escolas particulares da Cidade de São Paulo. As crianças 

foram divididas de acordo com a idade: 

• 7,0 a 7,11 anos: 48 crianças; 

• 8,0 a 8,11 anos: 52 crianças; 

• 9,0 a 9,11 anos: 50 crianças;  

• 10,0 a 10,11 anos: 54 crianças; 

• 11,0 a 11,11 anos: 50 crianças. 

  Os critérios de seleção das crianças para inclusão neste estudo 

foram:  

a) histórico fonoaudiológico negativo - inexistência de queixa(s) 

fonoaudiológica(s), independentemente da área (voz, linguagem, motricidade oral 

e/ou audição), e/ou de histórico de tratamento fonoaudiológico prévio e/ou atual;  

b) leucoderma;  

c) dentição mista com a erupção completa dos quatro primeiros molares 

permanentes.  
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3.2  Material 

 

 O material utilizado foi: protocolo de coleta de dados (Anexo 1), luva 

cirúrgica, algodão, álcool etílico hidratado, detergente, paquímetro digital Starrett 

Série 727 (Figura 1) com resolução e reprodutibilidade de 0,01mm. 

 

Figura 1 – Paquímetro digital 

 

3.3  Procedimento 

  Na primeira etapa, foi solicitada, às escolas que permitiram a 

realização da pesquisa, a emissão de uma declaração, autorizando a execução 

deste estudo com seus alunos (Anexo 2).  

  Na segunda etapa, foi enviada, aos pais ou responsáveis, uma carta 

da pesquisadora (Anexo 3), comunicando sobre a realização da pesquisa na 

escola e solicitando o preenchimento, se estando de acordo, do termo de 
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consentimento pós-informado (Anexo 4) para a realização deste estudo. A 

pesquisa e o termo de consentimento foram aprovados pela Comissão de Ética 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas 

e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo de 

pesquisa no 668/01).  

  Na terceira etapa, foi enviado aos pais ou responsáveis que 

assinaram o termo de consentimento pós-informado, um questionário (Anexo 5). 

Nesse, foram coletados dados de identificação da criança e dados sobre a 

presença de queixa(s) fonoaudiológica(s) e/ou a realização de tratamento 

fonoaudiológico atual e/ou prévio. 

Na quarta etapa, a partir dos questionários respondidos pelos pais 

ou responsáveis, foi realizada a seleção prévia das crianças, excluindo-se 

aquelas que tinham queixa(s) fonoaudiológica(s) e/ou histórico de tratamento 

fonoaudiológico atual e/ou prévio. 

Na quinta etapa, foi efetuada a coleta das medidas antropométricas 

faciais e da distância interincisiva máxima, sendo que o local da avaliação foi uma 

sala na própria escola, no período regular. A pesquisadora retirou uma criança de 

cada vez da sala de aula e a encaminhou para o local onde ocorreu a coleta das 

medidas faciais. Foi solicitado a cada criança que permanecesse sentada, com os 

pés apoiados no chão, com a cabeça em posição natural e com os lábios 

ocluídos. A pesquisadora sentou-se na frente da criança e utilizou luva cirúrgica 

durante a coleta de dados. 

Foi verificado se a criança era leucoderma e se estava em dentição 

mista com os quatro primeiros molares permanentes completamente 

erupcionados. Nas crianças que apresentaram essas características, seguiu-se 

com a coleta das medidas faciais.  

Foi solicitado a cada criança que, se usasse, retirasse óculos e 

aparelhos ortodônticos removíveis ou ortopédicos faciais. Além disso, foi 

mostrado a cada criança o paquímetro e explicado seu funcionamento, afim de se 
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obter a familiarização com o instrumento, evitando reações adversas com a 

musculatura facial durante a obtenção das medidas faciais. 

Os pontos antropométricos faciais (Figura 2) foram palpados antes 

das medidas antropométricas faciais serem coletadas, para a precisa localização 

dos mesmos. Em seguida, as medidas antropométricas faciais foram obtidas 

somente pela pesquisadora, com o paquímetro especificado. As medidas 

antropométricas faciais foram obtidas sem pressionar as pontas do paquímetro 

contra a superfície da pele.  

 

 

Figura 2 – Pontos antropométricos faciais (tr = trichion, g = glabela, ex = canto externo do olho,  

sn = subnasal, ls = labial superior, sto = estômio, ch = cheilion e gn = gnatio) 
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As 8 medidas antropométricas faciais obtidas de cada criança foram:  

1) altura do lábio superior (do subnasal ao estômio ou sn-sto) (Figura 3);  

2) altura do lábio inferior (do estômio ao gnatio ou sto-gn) (Figura 4);  

3)  altura do filtro (do subnasal ao labial superior ou sn-ls) (Figura 5); 

4)  altura do terço superior da face (do trichion a glabela ou tr-g) (Figura 6); 

5)  altura do terço médio da face (da glabela ao subnasal ou g-sn) (Figura 7);  

6)  altura do terço inferior da face (do subnasal ao gnatio ou sn-gn) (Figura 8); 

7)  distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da face (ex-

ch) ou lado direito da face (Figura 9);  

8)  distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo da face 

(ex-ch) ou lado esquerdo da face (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Altura do lábio superior (sn-sto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Altura do lábio inferior (sto-gn) 
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Figura 5 - Altura do filtro (sn-ls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Altura do terço médio da face (g-sn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Altura do terço superior da face (tr-g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Altura do terço inferior da face (sn-gn) 
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Figura 9 - Distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito e esquerdo da face 

(ex-ch) 

Após a obtenção das medidas antropométricas faciais, foi coletada a 

medida da distância interincisiva máxima (Figura 10), que correspondeu à 

distância entre a face incisal do dente incisivo central superior direito e a face 

incisal do dente incisivo central inferior direito, após a abertura possível da boca. 

 

Figura 10 - Distância interincisiva máxima 
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Na ausência dos dentes incisivos centrais superior e/ou inferior 

direitos, foi medida a distância entre os dentes correspondentes do lado 

esquerdo. Na ausência dos incisivos centrais superiores e/ou inferiores, direitos e 

esquerdos, foi medida a distância entre a face incisal do dente incisivo lateral 

superior direito e a face incisal do dente incisivo lateral inferior direito. Na 

impossibilidade de se obter essa última medida em decorrência de falta dos 

dentes incisivos centrais e laterais do lado direito, foi medida a distância entre a 

face incisal do dente incisivo lateral superior esquerdo e a face incisal do dente 

incisivo lateral inferior esquerdo. Na ausência dos incisivos centrais e laterais 

inferiores e superiores, essa medida não foi obtida.  

As medidas antropométricas faciais e a distância interincisiva 

máxima foram coletadas na visão frontal e transcritas em milímetros para o 

protocolo de registro de dados.  

Ao final da avaliação de cada sujeito, as luvas cirúrgicas foram 

inutilizadas e as hastes do paquímetro foram lavadas com água e detergente e 

desinfetadas com álcool etílico hidratado, friccionado com algodão. Os 

procedimentos com cada criança duraram aproximadamente 10 minutos. 

Posteriormente a coleta de dados, foram estabelecidas as 

proporções faciais. A proporção entre o lábio superior (sn-sto) e o lábio inferior 

(sto-gn) foi calculada a partir das medidas dessas duas estruturas, dividindo-se a 

média da altura do lábio superior (sn-sto) pela média da altura do lábio inferior 

(sto-gn). A proporção entre o terço superior (tr-g) e o terço médio da face (g-sn) 

foi calculada a partir das medidas dessas duas estruturas, dividindo-se a média 

da altura do terço superior (tr-g) pela média da altura do terço médio da face (g-

sn). A proporção entre o terço médio da face (g-sn) e o terço inferior da face (sn-

gn) foi calculada a partir das medidas dessas duas estruturas, dividindo-se a 

média da altura do terço médio da face (g-sn) pela média da altura do terço 

inferior da face (sn-gn). 
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3.4  Análise Estatística 

 

  A população de estudo foi caracterizada por meio de estatística 

descritiva (média, desvio padrão, mediana e valores mínimo e máximo). Foi 

avaliada a aderência à curva Normal pelo uso do teste de Komolgorov-Smirnov. 

Na análise dos dados relativos às medidas e proporções faciais, foi realizada a 

comparação das médias das medidas e proporções faciais, separadamente para 

meninos e meninas, segundo idade, por meio da análise de variância a 1 fator. Ao 

ser detectada diferença estatisticamente significativa entre as médias, foram feitas 

as comparações múltiplas utilizando o teste de Tukey-HSD (honest significant 

differences) para estabelecer em qual idade havia diferença significativa. 

  Para cada uma das medidas e proporções faciais, foram feitos 

gráficos com a média e seu respectivo intervalo de confiança de 95% de 

confiança, segundo idade e sexo. 

  Foram comparadas as médias das medidas faciais segundo o lado 

da face, para cada idade, em ambos os sexos, pelo teste t-Student. 

  Em todas as análises utilizou-se o nível de significância (p) de 5%. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Caracterização da população de estudo 

 

Em cada criança, foram obtidas 8 medidas antropométricas faciais e 

a medida da distância interincisiva máxima, isto é, 9 medidas faciais, totalizando 

2.285 medidas faciais na amostra geral. Vale salientar que, em 1 criança, não foi 

possível a obtenção da distância interincisiva máxima, dada a ausência dos 

incisivos centrais e laterais superiores, totalizando a coleta desta medida com 253 

crianças. 

Na Tabela 1, observa-se os dados da população de estudo segundo 

idade e sexo. A amostra foi composta de 254 crianças, sendo 137 crianças do 

sexo masculino (54%) e 117 crianças do sexo feminino (46%).  

 

TABELA 1 – NÚMERO E PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

SEGUNDO IDADE E SEXO 

Idade 

(anos) 

                   Sexo 

N Masculino        N feminino 

Total 

           N                         % 

7 

8 

9 

10 

11 

TOTAL 

29 

25 

28 

27 

28 

137 

19 

27 

22 

27 

22 

117 

48 

52 

50 

54 

50 

254 

18,9 

20,5 

19,7 

21,3 

19,7 

100,0 

Legenda: N=número; %=porcentagem  
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A Tabela 2 mostra a estatística descritiva para cada medida facial, 

considerando-se o número total de crianças. Observa-se que a média de todas as 

medidas faciais na amostra apresentou valores próximos da mediana. A média da 

altura do lábio superior (sn-sto) foi 18,12mm, sendo que a média da altura do 

lábio inferior (sto-gn) foi 39,70mm. A média da altura do filtro (sn-ls) foi 13,12mm. 

Em relação aos terços da face, embora as médias das medidas tenham sido 

próximas, nota-se que a média do terço médio (g-sn) foi a menor (51,47mm) e a 

do terço inferior (sn-gn) a maior (58,79mm). A média da distância entre o canto 

externo do olho e o cheilion no lado direito e no lado esquerdo da face (ex-ch) 

também tiveram valores próximos (62,68mm e 61,89mm, respectivamente). A 

média da distância interincisiva máxima foi 44,75mm. Os dados descritos podem 

também ser visualizados nas Figuras 11 a 19, onde observa-se que todas as 

medidas faciais têm distribuição normal.  

 

TABELA 2 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS MEDIDAS FACIAIS 

Medida Média (mm) (dp) Mediana 

(mm) 

Mínimo- Máximo 

(mm) 

Lábio superior (sn-sto) 18,12 (1,77) 18,11 13,07 – 23,11 

Lábio inferior (sto-gn) 39,70 (3,26) 39,69 31,01 – 50,25 

Filtro (sn-ls) 13,12 (1,73) 12,95 9,22 – 18,07 

Terço superior da face (tr-g) 55,44 (5,17) 54,87 41,34 – 72,15 

Terço médio da face (g-sn) 51,47 (3,56) 51,47 43,00 – 60,90 

Terço inferior da face (sn-gn) 58,79 (3,90) 58,68 49,63 – 72,48 

Lado direito da face (ex-ch) 62,68 (3,47) 62,46 50,50 – 74,90 

Lado esquerdo da face (ex-ch) 61,89 (3,71) 61,69 50,51 – 73,12 

Distância interincisiva máxima 44,75 (4,95) 44,65 32,34 – 58,01 

Legenda: mm=milímetros; dp=desvio padrão  
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Figura 11 – Distribuição da altura do lábio superior (sn-sto) 

 

 

Figura 12 – Distribuição da altura do lábio inferior (sto-gn) 
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Figura 13 – Distribuição da altura do filtro (sn-ls) 

 

 

Figura 14 – Distribuição da altura do terço superior da face (tr-g) 
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Figura 15 – Distribuição da altura do terço médio da face (g-sn) 

 

 

Figura 16 – Distribuição da altura do terço inferior da face (sn-gn) 
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Figura 17 – Distribuição da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da 

face (ex-ch) 

 

Figura 18 – Distribuição da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo 

da face (ex-ch) 
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Figura 19 – Distribuição da distância interincisiva máxima 
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  A Tabela 3 apresenta a estatística descritiva para cada proporção 

facial, considerando-se o número total de crianças. Observa-se que as médias de 

todas as proporções faciais na amostra foram equivalentes aos valores da 

mediana. Esses dados revelam que o valor da altura do lábio inferior (sto-gn) foi 

próximo ao dobro da altura do lábio superior (sn-sto) (a média da proporção entre 

o lábio superior e o lábio inferior foi 0,46). O terço superior da face (tr-g) 

apresentou praticamente a mesma altura do terço médio da face (g-sn) (a média 

da proporção entre o terço superior da face e o terço médio da face foi 1,07). O 

terço inferior da face (sn-gn) apresentou valores maiores do que o terço médio da 

face (g-sn) (a média da proporção entre o terço médio da face e o terço inferior da 

face foi 0,87). 

TABELA 3 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS PROPORÇÕES FACIAIS 

Proporção Média (dp) Mediana Mínimo- Máximo 

Lábio superior/Lábio inferior 0,46 (4,81) 0,46 0,31 – 0,59 

Terço superior da face/Terço 

médio da face 

1,07 (0,10) 1,07 0,75 – 1,43 

Terço médio da face/Terço inferior 

da face 

0,87 (6,48) 0,87 0,68 – 1,07 

Legenda: dp=desvio padrão  
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4.2  Análise dos dados relativos às medidas e proporções faciais 

 

  Como pode ser visualizado na Tabela 4, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre as médias da altura do lábio superior 

(sn-sto), segundo idade, para ambos os sexos (p=0,932 para o sexo masculino e 

p=0,925 para o sexo feminino). Na Figura 20 está apresentada esta análise, onde 

observa-se que as médias para o sexo masculino foram sempre superiores às do 

sexo feminino.  

 

TABELA 4 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO LÁBIO SUPERIOR 

(sn-sto) SEGUNDO IDADE E SEXO  

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro padrão IC 95% (média) p 

Masculino 7 18,45 0,32 17,81 – 19,08      p= 0,932 

 8 18,51 0,34 17,83 – 19,19  

 9 18,58 0,33 17,93 – 19,22  

 10 18,53 0,33 17,87 – 19,18  

 11 18,85 0,33 18,21 – 19,49 

 

 

Feminino 

 

7 

8 

9 

17,54 

17,34 

17,57 

0,41 

0,33 

0,37 

16,74 – 18,34 

16,69 – 18,00 

16,84 – 18,29 

      p=0,925 

 

 

 10 

11 

17,76 

17,63 

0,33 

0,37 

17,10 – 18,41 

16,90 – 18,36 

  

 

Legenda: mm=milímetros; IC=intervalo de confiança 
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Figura 20 - Média da altura do lábio superior (sn-sto) segundo idade e sexo 

 

  Na Tabela 5, os dados mostram que, para o sexo masculino, foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa entre as médias da altura do 

lábio inferior (sto-gn), sendo que aos 11 anos de idade essa medida foi maior do 

que as encontradas aos 7, aos 8 e aos 9 anos de idade (p=0,002, p=0,001 e 

p=0,001, respectivamente). Para o sexo feminino, houve também diferença 

estatisticamente significativa entre as médias, isto é, aos 7 anos de idade a média 

da altura do lábio inferior (sto-gn) foi menor do que as obtidas aos 10 e aos 11 

anos de idade (p=0,045 e p=0,003, respectivamente). Além disso, aos 8 anos de 

idade, essa medida foi menor do que aos 11 anos de idade (p=0,030). É 

importante comentar que, com o aumento da idade, houve acréscimo da altura do 

lábio inferior (sto-gn), em ambos os sexos. A Figura 21 exibe esta análise, onde 

observa-se que, exceto aos 9 anos de idade, as médias para o sexo masculino 

foram superiores às do sexo feminino.  
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TABELA 5 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO LÁBIO INFERIOR (sto-

gn) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 39,26 0,56 38,15 – 40,37 7≠11 anos (p=0,002) 

 8 39,14 0,60 37,95 – 40,34 8≠11 anos (p=0,001) 

 9 39,19 0,57 38,06 – 40,32 9≠11 anos (p=0,001) 

 10 41,04 0,58 39,89 – 42,19  

 11 42,05 0,57 40,92 – 43,17 

 

 

Feminino 

 

7 

 

8 

9 

37,38 

 

38,25 

39,20 

0,71 

 

0,58 

0,64 

35,98 – 38,79 

 

37,10 – 39,39 

37,93 – 40,47 

 7≠10 anos (p=0,045) 

7≠11 anos (p=0,003) 

8≠11 anos (p=0,030) 

 

 10 

11 

39,96 

41,05 

0,58 

0,64 

38,80 – 41,10 

39,78 – 42,32 

  

 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Figura 21 - Média da altura do lábio inferior (sto-gn) segundo idade e sexo 
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idade, para ambos os sexos (p=0,765 para o sexo masculino e p=0,348 para o 

sexo feminino). Na Figura 22 está apresentada esta análise, onde nota-se que as 

médias para o sexo masculino foram superiores, porém próximas, às do sexo 

feminino.  
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TABELA 6 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO FILTRO (sn-ls) 

SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro padrão IC 95% (média) p 

Masculino 7 13,32 0,31 12,70 – 13,94     p=0,765 

 8 13,48 0,34 12,81 – 14,15  

 9 13,20 0,32 12,57 – 13,83  

 10 13,66 0,33 13,02 – 14,31  

 11 13,74 0,32 13,11 – 14,38 

 

 

Feminino 

 

7 

8 

9 

13,00 

12,70 

12,10 

0,40 

0,33 

0,36 

12,22 – 13,79 

12,06 – 13,34 

11,38 – 12,81 

     p=0,348 

 10 

11 

12,96 

12,74 

0,33 

0,36 

12,31 – 13,60 

12,02 – 13,45 

  

 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

Figura 22 - Média da altura do filtro (sn-ls) segundo idade e sexo 
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  Na Tabela 7, encontram-se os dados relativos à altura do terço 

superior da face (tr-g), segundo idade e sexo. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias desta medida, segundo idade, para 

o sexo masculino (p=0,130). No entanto, para o sexo feminino, foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre as médias, onde observa-se que, aos 

7 anos de idade, a média da altura do terço superior da face (tr-g) foi menor do 

que a obtida aos 10 anos de idade (p=0,018). Na Figura 23, estão demonstrados 

esses dados, onde aponta-se que as médias para o sexo masculino foram 

próximas às do sexo feminino.  

 

TABELA 7 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO TERÇO SUPERIOR 

DA FACE (tr-g) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 53,77 0,94 51,92 – 55,63          p=0,130 

 8 55,53 1,01 53,53 – 57,53  

 9 55,05 0,96 53,16 – 56,93  

 10 56,37 0,97 54,45 – 58,29  

 11 57,41 0,96 55,52 – 59,29 

 

 

Feminino 

 

7 

8 

9 

53,71 

54,34 

54,79 

1,19 

0,97 

1,08 

51,36 – 56,06 

52,42 – 56,26 

52,66 – 56,92 

 7≠10 anos (p=0,018) 

 

 

 10 

11 

57,75 

55,28 

0,97 

1,08 

55,83 – 59,68 

53,15 – 57,41 

  

 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Figura 23 - Média da altura do terço superior da face (tr-g) segundo idade e sexo 

 

  Na Tabela 8, estão expostos os dados relativos à altura do terço 

médio da face (g-sn), segundo idade e sexo. Encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa entre as médias desta medida, para ambos os 

sexos. Aos 7 anos de idade, no sexo masculino, essa medida foi menor do que as 

encontradas aos 9, aos 10 e aos 11 anos de idade (p=0,005, p=0,001 e p<0,001, 

respectivamente). A média da medida aos 8 anos de idade também foi 

estatisticamente menor quando comparada com a obtida aos 11 anos de idade 

(p=0,001). No sexo feminino, a média da altura do terço médio da face (g-sn), aos 

7 anos de idade, foi menor do que as obtidas aos 9, aos 10 e aos 11 anos de 

idade (p=0,023, p<0,001 e p<0,001, respectivamente). Além disso, aos 8 anos de 

idade, a média foi menor do que aos 10 anos de idade (p=0,002) e aos 11 anos 

de idade (p=0,001). Verifica-se, então, que com aumento da idade, houve 

aumento da altura do terço médio da face (g-sn), em ambos os sexos. A Figura 24 

apresenta esses resultados, onde observa-se que, exceto aos 7 anos de idade, as 

médias para o sexo masculino foram superiores às do sexo feminino, apesar de 

próximas.  
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TABELA 8 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO TERÇO MÉDIO DA 

FACE (g-sn) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 48,71 0,59 47,55 – 49,87 7≠9 anos (p=0,005) 

7≠10 anos (p=0,001) 

7≠11 anos (p<0,001) 

 8 50,39 0,63 49,14 – 51,64 8≠11 anos (p=0,001) 

 9 51,87 0,60 50,69 – 53,05  

 10 52,23 0,61 51,03 – 53,44  

 11 54,00 0,60 52,82 – 55,18 

 

 

Feminino 7 49,06 0,74 47,58 – 50,53  7≠9 anos (p=0,023) 

7≠10 anos (p<0,001) 

7≠11 anos (p<0,001) 

 8 50,07 0,61 48,86 – 51,27  8≠10 anos (p=0,002) 

8≠11 anos (p=0,001) 

 9 51,73 0,67 50,39 – 53,06   

 10 52,97 0,61 51,76 – 54,17   

 11 53,38 0,67 52,05 – 54,72   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Figura 24 - Média da altura do terço médio da face (g-sn) segundo idade e sexo 

 

 

  Na Tabela 9, pode-se observar que, para o sexo masculino, houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias da altura do terço inferior 

da face (sn-gn), sendo que aos 7 anos de idade, essa medida foi menor do que a 

encontrada aos 11 anos de idade (p=0,007). O mesmo ocorreu ao se comparar as 

médias das medidas aos 8 e aos 11 anos de idade (p=0,009), bem como aos 9 e 

aos 11 anos de idade (p=0,016). No sexo feminino, encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa entre as médias da altura do terço médio da face (g-

sn), sendo que aos 7 anos de idade, a média foi menor do que aos 10 anos de 

idade (p=0,022) e aos 11 anos de idade (p=0,008). Na Figura 25, estão 

apresentados esses dados, onde observa-se que as médias para o sexo 

masculino foram sempre superiores às do sexo feminino.  
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TABELA 9 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA ALTURA DO TERÇO INFERIOR DA 

FACE (sn-gn) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 58,48 0,66 57,16 – 59,80 7≠11 anos (p=0,007) 

 8 58,43 0,72 57,01 – 59,84 8≠11 anos (p=0,009) 

 9 58,68 0,68 57,34 – 60,03 9≠11 anos (p=0,016) 

 10 60,92 0,69 59,55 – 62,28  

 11 61,69 0,68 60,35 – 63,03 

 

 

Feminino 7 

 

8 

9 

55,67 

 

56,76 

57,77 

0,84 

 

0,69 

0,76 

54,00 – 57,32 

 

55,40 – 58,13 

56,25 – 59,28 

 7≠10 anos (p=0,022) 

7≠11 anos (p=0,008) 

 

 10 

11 

58,93 

59,47 

0,69 

0,76 

57,57 – 60,30 

57,96 – 60,99 

  

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

Figura 25 - Média da altura do terço inferior da face (sn-gn) segundo idade e sexo 
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  Na Tabela 10, pode-se observar que, para o sexo masculino, houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias da distância entre o canto 

externo do olho e o cheilion no lado direito da face (ex-ch), sendo que aos 7 anos 

de idade, essa medida foi menor do que a encontrada aos 10 anos de idade 

(p=0,006) e aos 11 anos de idade (p<0,001). O mesmo ocorreu ao se comparar as 

médias das medidas aos 8 e aos 11 anos de idade (p=0,010). No sexo feminino, 

encontrou-se diferença estatisticamente significativa entre as médias, sendo que 

aos 7 anos de idade, a média foi menor do que aos 9, aos 10 e aos 11 anos de 

idade (p=0,042, p=0,005 e p=0,007, respectivamente). Esses dados revelam que, 

com aumento da idade, houve aumento da distância entre o canto externo do olho 

e o cheilion no lado direito da face (ex-ch), em ambos os sexos. A Figura 26 

apresenta esses resultados, onde observa-se que as médias para o sexo 

masculino foram sempre superiores às do sexo feminino. 
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TABELA 10 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DISTÂNCIA ENTRE O CANTO 

EXTERNO DO OLHO E O CHEILION NO LADO DIREITO DA FACE (ex-ch) 

SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 61,24 0,59 60,08 – 62,41 7≠10 anos (p=0,006) 

7≠11 anos (p<0,001) 

 8 62,34 0,64 61,08 – 63,60 8≠11 anos (p=0,010) 

 9 63,06 0,60 61,87 – 64,25  

 10 64,16 0,61 62,95 – 65,37  

 11 65,22 0,60 64,03 – 66,41 

 

 

Feminino 7 60,03 0,75 58,55 – 61,51  7≠9 anos (p=0,042) 

7≠10 anos (p=0,005) 

7≠11 anos (p=0,007) 

 8 61,05 0,61 59,84 – 62,26   

 9 62,64 0,68 61,30 – 63,98   

 10 63,22 0,61 62,01 – 64,43   

 11 63,22 0,68 61,89 – 64,57   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

Figura 26 - Média da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito (D) da face 

(ex-ch) segundo idade e sexo 
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 Na Tabela 11, estão demonstrados os dados relativos à distância entre o 

canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo da face (ex-ch), segundo 

idade e sexo. Os resultados revelam que, para o sexo masculino, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias, sendo que esta medida foi menor 

aos 7 anos de idade, quando comparada aos 10 e aos 11 anos de idade (p=0,006 

e p<0,001, respectivamente). O mesmo ocorreu ao se comparar as médias das 

medidas aos 8 e aos 11 anos de idade (p=0,019). No sexo feminino, foram 

encontrados resultados semelhantes, sendo verificada diferença estatisticamente 

significativa entre as médias. Aos 7 anos de idade, essa medida foi menor do que 

as encontradas aos 10 e aos 11 anos de idade (p=0,007 e p=0,003, 

respectivamente). Tal relação também foi constatada ao se comparar as médias 

aos 8 e aos 11 anos de idade (p=0,042). Verifica-se, então, que com aumento da 

idade, houve aumento da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no 

lado esquerdo da face (ex-ch), em ambos os sexos. É importante comentar que, 

exceto aos 9 anos de idade, as médias para o sexo masculino foram superiores 

às do sexo feminino. A Figura 27 apresenta esta análise.  
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TABELA 11 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DISTÂNCIA ENTRE O CANTO 

EXTERNO DO OLHO E O CHEILION NO LADO ESQUERDO DA FACE (ex-ch) 

SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 60,30 0,64 59,04 – 61,56 7≠10 anos (p=0,006) 

7≠11 anos (p<0,001) 

 8 61,36 0,68 60,00 – 62,71 8≠11 anos (p=0,019) 

 9 61,83 0,65 60,55 – 63,11  

 10 63,62 0,66 62,31 – 64,92  

 11 64,43 0,65 63,15 – 65,71 

 

 

Feminino 7 59,49 0,81 57,90 – 61,09  7≠10 anos (p=0,007) 

7≠11 anos (p=0,003) 

 8 60,28 0,66 58,98 – 61,58  8≠11 anos (p=0,042) 

 9 61,88 0,73 60,44 – 63,32   

 10 62,48 0,66 61,17 – 63,78   

 11 62,89 0,73 61,45 – 64,33   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

Figura 27 - Média da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo (E) da 

face (ex-ch) segundo idade e sexo 
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  Na Tabela 12, pode-se observar que houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias da distância interincisiva máxima, 

sendo que aos 7 anos de idade, a média foi menor do que a encontrada aos 11 

anos de idade (p=0,026). O mesmo ocorreu ao se comparar as médias aos 8 e 

aos 11 anos de idade (p=0,010). Para o sexo feminino, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias (p=0,679). Vale salientar que as 

médias para o sexo masculino foram superiores às do sexo feminino, exceto aos 

8 anos de idade (Figura 28).  

 

TABELA 12 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DISTÂNCIA INTERINCISIVA 

MÁXIMA SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 44,08 0,87 42,35 – 45,81 7≠11 anos (p=0,026) 

 8 43,54 0,94 41,68 – 45,40 8≠11 anos (p=0,010) 

 9 46,82 0,89 45,06 – 48,58  

 10 46,32 0,91 44,53 – 48,12  

 11 47,95 0,89 46,19 – 49,71 

 

 

Feminino 7 43,61 1,11 41,42 – 45,81            p=0,679 

 8 43,85 0,91 42,06 – 45,65   

 9 44,21 1,00 42,22 – 46,19   

 10 43,60 0,91 41,80 – 45,39   

 11 42,30 1,00 40,32 – 44,29   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Figura 28 – Média da distância interincisiva máxima segundo idade e sexo 

 

  Como pode ser observado na Tabela 13, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre as médias da proporção entre o lábio 

superior (sn-sto) e o lábio inferior (sto-gn), segundo idade, para ambos os sexos 

(p=0,089 para o sexo masculino e p=0,126 para o sexo feminino). Na Figura 29, 

está apresentada esta análise, onde nota-se que as médias para o sexo 

masculino foram próximas às do sexo feminino. É importante comentar que a 

altura do lábio superior (sn-sto) foi menor do que o dobro da altura do lábio inferior 

(sto-gn), em todas as idades, para ambos os sexos. 
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TABELA 13 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA PROPORÇÃO ENTRE O LÁBIO 

SUPERIOR (sn-sto) E O LÁBIO INFERIOR (sto-gn) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média Erro 

padrão 

IC 95% (média) p 

Masculino 7 0,47 0,009 0,45 – 0,48       p=0,089 

 

 8 0,47 0,009 0,45 – 0,49  

 9 0,47 0,009 0,46 – 0,49  

 10 0,45 0,009 0,43 – 0,47  

 11 0,44 0,009 0,43 – 0,46 

 

 

Feminino 7 0,47 0,011 0,45 – 0,49        p=0,126 

 8 0,45 0,009 0,43 – 0,47   

 9 0,45 0,010 0,43 – 0,47   

 10 0,44 0,009 0,42 – 0,46   

 11 0,43 0,010 0,41 – 0,45   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

 

Figura 29 – Média da proporção entre o lábio superior (LS)(sn-sto) e o lábio inferior (LI)(sto-gn) 

segundo idade e sexo 
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  Na Tabela 14, pode-se notar que não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre as médias da proporção entre o terço superior 

da face (tr-g) e o terço médio da face (g-sn), segundo idade, para ambos os sexos 

(p=0,380 para o sexo masculino e p=0,257 para o sexo feminino). Na Figura 30, 

está apresentada esta análise, onde se observa que as médias para o sexo 

masculino foram próximas às do sexo feminino. Dada a proporção encontrada na 

amostra, pode-se comentar que o terço superior da face (tr-g) apresentou valores 

praticamente iguais aos obtidos para o terço médio da face (g-sn), em todas as 

idades, para ambos os sexos. 

TABELA 14 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA PROPORÇÃO ENTRE O TERÇO 

SUPERIOR DA FACE (tr-g) E O TERÇO MÉDIO DA FACE (g-sn) SEGUNDO 

IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média Erro padrão IC 95% (média) p 

Masculino 7 1,10 0,019 1,06 – 1,14        p=0,380 

 

 8 1,10 0,020 1,06 – 1,14  

 9 1,06 0,019 1,02 – 1,10  

 10 1,08 0,019 1,04 – 1,12  

 11 1,06 0,019 1,02 – 1,10 

 

 

Feminino 7 1,09 0,24 1,05 – 1,14         p=0,257 

 8 1,08 0,02 1,05 – 1,12   

 9 1,06 0,02 1,02 – 1,10   

 10 1,09 0,02 1,05 – 1,13   

 11 1,03 0,02 0,99 – 1,08   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Figura 30 – Média da proporção entre o terço superior da face (sup)(tr-g) e o terço médio da face 

(med)(g-sn) segundo idade e sexo 

 

  Na Tabela 15, verifica-se que, no sexo masculino, foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre as médias da proporção entre o terço 

médio da face (g-sn) e o terço inferior da face (sn-gn), sendo que aos 7 anos de 

idade, a média foi menor do que aos 9 anos de idade (p=0,022). Para o sexo 

feminino, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre as 

médias, segundo idade, para essa proporção (p=0,739). Na Figura 31, estão 

apresentados esses resultados, onde se observa que as médias para o sexo 

feminino foram maiores, apesar dos valores serem próximos, do que as obtidas 

para o sexo masculino. Vale comentar que, a partir desses resultados, pode-se 

observar que o terço médio da face (g-sn) apresentou valores menores do que os 

valores para o terço inferior da face (sn-gn), em todas as idades, em ambos os 

sexos. 
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TABELA 15 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA PROPORÇÃO ENTRE O TERÇO 

MÉDIO DA FACE (g-sn) E O TERÇO INFERIOR DA FACE (sn-gn) SEGUNDO 

IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média Erro 

padrão 

IC 95% (média) Comparações múltiplas 

(p) 

Masculino 7 0,83 0,012 0,81 – 0,86 7≠9 anos (p=0,022) 

 8 0,86 0,013 0,84 – 0,89  

 9 0,88 0,012 0,86 – 0,91  

 10 0,86 0,012 0,83 – 0,88  

 11 0,87 0,012 0,85 – 0,90 

 

 

Feminino 7 0,88 0,015 0,85 – 0,91          p=0,739 

 8 0,88 0,012 0,86 – 0,90   

 9 0,89 0,013 0,87 – 0,92   

 10 0,90 0,012 0,87 – 0,92   

 11 0,90 0,013 0,87 – 0,93   

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 

Figura 31 - Média da proporção entre o terço médio da face (med)(g-sn) e o terço inferior da face 

(inf)(sn-gn) segundo idade e sexo 
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Comparação das médias da distância entre o canto externo do 

olho e o cheilion no lado direito da face (ex-ch) com as médias da distância 

do canto externo do olho ao cheilion no lado esquerdo da face (ex-ch) 

 

 Como apontado na Tabela 16, os dados revelam que as médias da 

distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da face (ex-ch) 

foram estatisticamente maiores do que as médias da distância entre o canto 

externo do olho e o cheilion no lado esquerdo da face (ex-ch), em todas as 

idades, para ambos os sexos, exceto aos 11 anos de idade, no sexo feminino.  

TABELA 16 - COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA DISTÂNCIA ENTRE O 

CANTO EXTERNO DO OLHO E O CHEILION NO LADO DIREITO E NO LADO 

ESQUERDO DA FACE (ex-ch) SEGUNDO IDADE E SEXO 

Sexo Idade 

(anos) 

Média do lado direito  

da face (mm) 

Média do lado esquerdo 

da face (mm) 

p 

Masculino 7 61,25 60,30 0,038 

 8 62,35 61,36 0,016 

 9 63,06 61,83 0,001 

 10 64,16 63,62 0,025 

 11 65,22 64,43 0,003 

Feminino 

 

7 

8 

9 

59,80 

61,05 

62,64 

59,16 

60,28 

61,88 

0,027 

0,026 

0,008 

 10 

11 

63,22 

63,23 

62,47 

62,89 

0,006 

0,296 

Legenda: mm=milímetros 
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4.3  Comparação das medidas antropométricas faciais deste estudo com os  

       padrões de normalidade para crianças norte-americanas 

 

No que se refere à altura do lábio superior (sn-sto), é possível 

observar, na Tabela 17, que os valores médios obtidos neste estudo foram 

sempre menores do que as médias propostas por Farkas et al. (1994a). Essas 

últimas apresentam valores superiores ao intervalo de confiança obtido neste 

estudo, em todas as faixas etárias, para ambos os sexos. Pode-se concluir, a 

partir destes dados, que as médias verificadas por Farkas et al. (1994a) são 

estatisticamente maiores do que as desta amostra. 

TABELA 17 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ALTURA DO LÁBIO 

SUPERIOR (sn-sto) DE DIFERENTES POPULAÇÕES  

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

IC 95% (média) Média (mm) 

Farkas et al. (1994a)  

Masculino 7 18,45 17,81 – 19,08 19,30 

 8 18,51 17,83 – 19,19 19,70 

 9 18,58 17,93 – 19,22 19,30 

 10 18,53 17,87 – 19,18 20,30 

 11 18,85 18,21 – 19,49 20,80 

Feminino 

 

7 

8 

9 

17,54 

17,34 

17,57 

16,74 – 18,34 

16,69 – 18,00 

16,84 – 18,29 

18,80 

19,00 

19,20 

 10 

11 

17,76 

17,63 

17,10 – 18,41 

16,90 – 18,36 

19,60 

19,40 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Na Tabela 18, estão apresentadas as médias da altura do lábio 

inferior (sto-gn). Os valores médios obtidos neste estudo foram sempre menores 

do que as médias propostas por Farkas et al. (1994a). Essas últimas apresentam 

valores superiores ao intervalo de confiança obtido neste estudo, em todas as 

faixas etárias, para ambos os sexos. Dada essa análise, pode-se concluir que as 

médias verificadas por Farkas et al. (1994a) são estatisticamente maiores do que 

as desta amostra.  

TABELA 18 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ALTURA DO LÁBIO 

INFERIOR (sto-gn) DE DIFERENTES POPULAÇÕES 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

IC 95% (média) Média (mm) 

Farkas et al. (1994a)  

Masculino 7 39,26 38,15 – 40,37 42,40 

 8 39,14 37,95 – 40,34 42,20 

 9 39,19 38,06 – 40,32 42,40 

 10 41,04 39,89 – 42,19 43,30 

 11 42,05 40,92 – 43,17 44,00 

Feminino 

 

7 

8 

9 

37,38 

38,25 

39,20 

35,98 – 38,79 

37,10 – 39,39 

37,93 – 40,47 

40,70 

40,60 

40,90 

 10 

11 

39,96 

41,05 

38,80 – 41,10 

39,78 – 42,32 

42,50 

42,20 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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Na Tabela 19, estão apresentadas as médias relativas à altura do 

filtro (sn-ls). Os valores médios propostos por Farkas et al. (1994a) encontram-se 

dentro do intervalo de confiança obtido neste estudo aos 7, 8 e 9 anos de idade, 

no sexo masculino. No sexo feminino, a única média da população norte-

americana que encontra-se acima do intervalo de confiança deste estudo é aos 9 

anos de idade, o que representa diferença estatística entre as médias. Os 

resultados obtidos neste estudo coincidem com os dados apontados nas 

pesquisas de Farkas et al. (1994a). 

 

TABELA 19 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ALTURA DO FILTRO  

(sn-ls) DE DIFERENTES POPULAÇÕES 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

IC 95% (média) Média (mm) 

Farkas et al. (1994a)  

Masculino 7 13,32 12,70 – 13,94 13,70 

 8 13,48 12,81 – 14,15 14,00 

 9 13,20 12,57 – 13,83 13,30 

 10 13,66 13,02 – 14,31 14,40 

 11 13,74 13,11 – 14,38 14,50 

Feminino 

 

7 

8 

9 

13,00 

12,70 

12,10 

12,22 – 13,79 

12,06 – 13,34 

11,38 – 12,81 

12,90 

13,20 

13,40 

 10 

11 

12,96 

12,74 

12,31 – 13,60 

12,02 – 13,45 

12,70 

13,00 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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  Na Tabela 20, pode-se notar que, em relação à altura do terço 

inferior da face (sn-gn), todas as médias apontadas por Farkas et al. (1994a) 

estão acima do intervalo de confiança obtido neste estudo, em todas as faixas 

etárias, em ambos os sexos. Esses resultados sugerem que há diferença 

estatística entre as médias das diferentes populações. 

TABELA 20 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ALTURA DO TERÇO 

INFERIOR DA FACE (sn-gn) DE DIFERENTES POPULAÇÕES 

Sexo Idade 

(anos) 

Média 

(mm) 

IC 95% (média) Média (mm) 

Farkas et al. (1994a)  

Masculino 7 58,48 57,16 – 59,80 61,10 

 8 58,43 57,01 – 59,84 61,90 

 9 58,68 57,34 – 60,03 61,70 

 10 60,92 59,55 – 62,28 63,50 

 11 61,69 60,35 – 63,03 65,30 

Feminino 

 

7 

8 

9 

55,67 

56,76 

57,77 

54,00 – 57,32 

55,40 – 58,13 

56,25 – 59,28 

59,70 

59,30 

59,90 

 10 

11 

58,93 

59,47 

57,57 – 60,30 

57,96 – 60,99 

62,20 

62,10 

Legenda: mm=milímetros; IC= intervalo de confiança 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo geral a obtenção de medidas 

antropométricas faciais, da medida interincisiva máxima e de proporções faciais, 

em crianças, da nossa população. O exame da morfologia orofacial é muito 

importante para a avaliação fonoaudiológica da motricidade oral e para o 

estabelecimento do diagnóstico funcional realizado pelo fonoaudiólogo, dado que 

alterações das estruturas da face podem determinar alterações funcionais do 

sistema estomatognático e vice-versa. Os pontos e as medidas antropométricas 

faciais considerados neste estudo foram propostos por significativas publicações 

da área (Farkas, 1994a; Farkas et al., 1992a; Farkas et al., 1992b) e representam 

uma pequena parte daqueles propostos pela antropometria. Fornecem, 

entretanto, dados sobre a morfologia orofacial nas regiões de interesse para 

avaliação e tratamento fonoaudiológicos, pois as medidas faciais escolhidas neste 

estudo podem estar comprometidas nos indivíduos que apresentam distúrbios 

miofuncionais orofaciais e cervicais.  

Ainda em relação à seleção das medidas antropométricas faciais, 

obteve-se a altura do lábio superior, pois esta estrutura pode estar retraída ou 

encurtada nos respiradores orais (Köhler et al., 1995; Marchesan, Krakauer, 1995; 

Weckx, Weckx, 1998; Sleiman, 1999), que são freqüentes pacientes na clínica 

fonoaudiológica. Por outro lado, nos indivíduos com padrão de oclusão Classe III 

de Angle, é comum o lábio superior estar alongado (Bianchini, 1998b). Nos 

respiradores orais, também, pode ser observado o terço inferior da face com 

excessiva altura (Köhler et al., 1995; Krakauer, 1995; Tomé et al., 1996; 

Marchesan, 1997, 1998; Bianchini, 1998b), o que justifica a necessidade de 

parâmetros de normalidade para essas estruturas.  

  Faz-se importante, também, a investigação sobre o terço médio da 

face, haja visto que pode ocorrer o hipodesenvolvimento nos sujeitos com 

alterações das funções estomatognáticas (Altmann, 1994). A respiração oral é 
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destacada como sendo altamente comprometedora no desenvolvimento do 

processo nasomaxilar (Marchesan, 1994). 

  Os lados da face, ou seja, a distância entre o canto externo do olho 

e o cheilion (ex-ch), podem estar assimétricos em decorrência da respiração oral 

ou respiração oronasal (Krakauer, 1997; Marchesan, 1998), bem como da 

mastigação unilateral, levando ao encurtamento dos músculos do lado onde 

ocorre a mastigação e ao alongamento dos músculos do outro lado da face 

(Bianchini, 1998c; Junqueira, 1998). Desta forma, a mensuração dessas 

distâncias é um procedimento que pode detectar assimetrias das estruturas 

faciais durante a avaliação fonoaudiológica, o que contribui para o diagnóstico 

funcional e para a conduta terapêutica. 

  Verifica-se limitação da abertura da boca e da distância interincisiva 

máxima nos portadores de distúrbios que envolvem a articulação 

temporomandibular (Bianchini, 2000), bem como nos queimados (Toledo, 2001), o 

que aponta a necessidade do estabelecimento de um referencial dessas medidas. 

  Dado que os indivíduos com distúrbios miofuncionais orofaciais e 

cervicais podem apresentar problemas na morfologia orofacial, revela-se a 

importância de investigar a altura esperada para as estruturas faciais em crianças 

saudáveis, para melhor análise dos dados obtidos durante a avaliação 

fonoaudiológica. Sendo assim, pretendeu-se oferecer um parâmetro das medidas 

antropométricas faciais, da distância interincisiva máxima e das proporções faciais 

em crianças, para que o fonoaudiólogo possa usá-lo em sua prática clínica. 

  O número de crianças em cada faixa etária foi determinado a partir 

de estudos antropométricos (Ferrario et al., 1997; Ferrario et al., 1999). 

Preconiza-se a coleta de dados para ambos os sexos (Farkas et al., 1985; Ward; 

Jaminson, 1991; Farkas, Posnick, 1992; Farkas et al., 1992a; Ferrario et al., 1997; 

Ward et al., 1998; Ferrario et al., 1999; Farkas et al., 2000b), haja visto que 

estudos apontam que as medidas antropométricas faciais são maiores nos 

indivíduos do sexo masculino (Suguino et al., 1996; Ferrario et al., 1997; Ferrario 

et al., 1999). A amostra deste estudo foi composta de 54% de crianças do sexo 

masculino e de 46% de crianças do sexo feminino, sendo que, em geral, as 
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médias das medidas faciais obtidas para os meninos foram superiores daquelas 

obtidas para as meninas, conforme apontado na literatura. 

Optou-se pela aplicação da metodologia indicada em estudos 

antropométricos clássicos (Farkas et al., 1985; Ward, 1989; Farkas, Posnick, 

1992; Farkas et al., 1992a; Farkas et al., 1992b; Allanson et al., 1993; Farkas, 

1994a; Ward et al., 1998; Ward et al., 2000), utilizando o tipo de paquímetro 

preconizado nas pesquisas internacionais para mensuração de distâncias lineares 

projetivas entre 2 pontos no mesmo plano ou em planos vizinhos. O material do 

instrumento (metal) e a escala (mm) também são características adequadas para 

tal finalidade. Outro aspecto importante a ser destacado é que para a mensuração 

de distâncias entre pontos do tecidos mole, as pontas do paquímetro não devem 

pressionar a superfície da pele (Farkas, 1994a), o que foi respeitado nesta 

pesquisa. Para obtenção da distância interincisiva máxima, respeitou-se os 

critérios de referência propostos por Bianchini (2000). 

  Quanto ao posicionamento do sujeito durante a coleta de dados, é 

preconizado que o examinador posicione-se sentado na frente do sujeito (Farkas, 

1994a; Hunter, 1996), sendo que, para a obtenção das medidas antropométricas 

faciais escolhidas neste estudo, a cabeça do sujeito deve permanecer na posição 

de repouso, determinada pela própria criança (Farkas, 1994a; Shaner et al., 

1998). No que diz respeito à posição dos lábios, é recomendado que o sujeito, 

permaneça com os lábios ocluídos (Farkas et al., 1992a). Vale ressaltar que tais 

condições foram respeitadas na realização deste estudo. 

  Para aumentar a confiabilidade das medidas antropométricas faciais, 

é necessário o conhecimento sobre a localização precisa dos pontos 

antropométricos faciais na superfície da face. Desta forma, é indicada a palpação 

desses pontos antes da coleta, facilitando a correta localização dos mesmos 

(Farkas, 1994a), o que foi realizado neste estudo. Ademais, os procedimentos 

foram realizados somente por um fonoaudiólogo, para não haver diferença entre 

observadores (Farkas et al., 1985; Ward, Jaminson, 1991; Allanson, Cole, 1996; 

Hunter, 1996; Ward et al., 2000).  
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Quanto aos critérios empregados na seleção das crianças, 

considerou-se os trabalhos realizados por diversos autores (Farkas et al., 1985; 

Ward, Jaminson, 1991; Farkas, Posnick, 1992; Farkas et al., 1992a; Ferrario et 

al., 1997; Ward et al., 1998), os quais foram realizados com sujeitos saudáveis, 

como neste estudo. Participaram, da presente pesquisa, somente crianças sem 

queixa(s) fonoaudiológica(s) e sem tratamento fonoaudiológico atual e/ou prévio, 

pois alterações funcionais do sistema estomatognático interferem no crescimento 

e desenvolvimento craniofacial, conforme apontado por Marchesan (1994), 

Mocellin, Ciuffi (1997), Franco (1998), Thomazinho (1998), Tomé, Marchiori 

(1998), Weckx, Weckx (1998) e Oliveira, Vieira (1999), dado o binômio forma 

versus função descrito por Segovia (1977), Tomé et al. (1998), Ferreira (1999) e 

Jardini (1999). Durante o tratamento fonoaudiológico, as massagens, por 

exemplo, podem ser um dos recursos terapêuticos utilizados para alongar o lábio 

superior e o lábio inferior, auxiliando na obtenção do vedamento labial (Gomes et 

al., 1993). Desta forma, dados questionáveis quanto à altura das medidas 

antropométricas faciais estudadas poderiam ser obtidos, caso fossem incluídas 

crianças que realizam ou realizaram tratamento fonoaudiológico. 

Foram, também, selecionadas apenas crianças leucodermas, assim 

como nos estudos de Farkas, Posnick, 1992, Farkas et al., 1992a, Farkas et al., 

1992b e Farkas et al., 1994a, pois diferenças nas medidas e nas proporções 

faciais são demonstradas em estudos com populações compostas de diversas 

raças (Farkas, Deutsch, 1996; Borman et al., 1999; Farkas et al., 2000b).  

A dentição mista foi o período de desenvolvimento da dentição 

escolhido, pois a literatura nacional aponta parâmetros de normalidade das 

medidas e proporções faciais para adultos, não fornecendo esses dados para 

crianças. A presença dos quatro primeiros molares permanentes erupcionados 

também foi critério para selecionar as crianças, uma vez que importantes 

transformações ocorrem na cavidade oral, entre os 5 e 6 anos de idade, em 

decorrência da erupção desses dentes (Nakata, Shy, 1995; Guedes-Pinto, Issáo, 

1999). Assim, foi possível obter uma amostra mais homogênea quanto ao 

desenvolvimento da dentição. 
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  Na literatura referente aos padrões de normalidade das medidas 

faciais, existem, predominantemente, dados relativos aos adultos. Porém, 

encontrou-se, na literatura internacional (Farkas et al., 1994a), referências de 

normalidade para as alturas do lábio superior (sn-sto), lábio inferior (sto-gn), filtro 

(sn-ls) e terço inferior da face (sn-gn) na faixa etária deste estudo, sendo viável a 

comparação direta entre os resultados e a verificação se esses parâmetros valem 

para a nossa população. 

  Para as demais medidas antropométricas faciais, foi feita a 

comparação entre os dados obtidos neste estudo e os dados apontados para 

adultos, dada a falta de referência de normalidade das medidas faciais em 

crianças. 

Passando para a discussão dos aspectos clínicos, foi possível 

observar que não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias 

obtidas para a altura do lábio superior (sn-sto), segundo idade, para ambos os 

sexos, nesta amostra. Tal dado pode ser explicado pelo fato dessa estrutura 

apresentar-se bem desenvolvida aos 5 anos de idade (93% de seu tamanho na 

fase adulta), sendo que o crescimento que ocorre após essa idade é pequeno 

(Farkas et al., 1992b). Os intervalos de confiança, assim como as médias, 

registraram valores próximos em todas as idades, em ambos os sexos. 

Como foi possível observar, nesta amostra, os valores obtidos para 

a altura do lábio superior (sn-sto) foram menores em todas as faixas etárias, em 

ambos os sexos, daqueles verificados por Farkas et al. (1994a). As médias 

apresentadas por este autor encontram-se acima das médias e dos intervalos de 

confiança deste estudo, indicando que o lábio superior (sn-sto) é maior na 

população norte-americana. 

O lábio inferior (sto-gn), por outro lado, apresenta-se menos 

desenvolvido aos 5 anos de idade (87,8% do seu tamanho no adulto) (Farkas et 

al., 1992a), sendo que os resultados deste estudo indicam que houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias para essa medida, havendo 

aumento da mesma com a idade, em especial aos 11 anos de idade, para o sexo 

masculino, e aos 10 e aos 11 anos de idade, para o sexo feminino.  
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Verificou-se, em todas as faixas etárias, valores menores do que os 

apontados por Farkas et al. (1994a) para a altura do lábio inferior (sto-gn). Da 

mesma forma que para a altura do lábio superior (sn-sto), observou-se que as 

médias apresentadas por estes autores encontram-se acima das médias e dos 

intervalos de confiança deste estudo, indicando que o lábio inferior (sto-gn) é 

maior na população norte-americana. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias 

para a altura do filtro (sn-ls), segundo idade, para ambos os sexos, o que pode 

ser explicado pelo fato dessa estrutura apresentar-se bem desenvolvida aos 5 

anos de idade (94,1% de seu tamanho na fase adulta), sendo pequeno o 

incremento que ocorre após essa idade (Farkas et al., 1992b). Os intervalos de 

confiança, bem como as médias, registraram valores próximos em todas as 

idades, em ambos os sexos. 

Os resultados obtidos neste estudo relativos à altura do filtro (sn-ls) 

coincidem com os dados obtidos na pesquisa de Farkas et al. (1994a), indicando 

que essa estrutura apresenta a mesma altura na população norte-americana e 

nesta população.  

As médias e os intervalos de confiança da altura do terço superior da 

face (tr-g) revelam que essa medida não variou com a idade, no sexo masculino, 

sendo observada diferença estatisticamente significativa entre 7 e 10 anos de 

idade (idade com menor média e idade com maior média, respectivamente), no 

sexo feminino. Entretanto, isoladamente, essa medida não tem relevância, pois 

pode ser influenciada pela implantação do cabelo (Suguino et al., 1996). 

  Os dados para a altura do terço superior da face (tr-g) encontrados 

neste trabalho aproximam-se, apesar da faixa etária da população, daqueles 

apontados na literatura como referência da normalidade para a fase adulta, onde 

descreve-se que os terços da face medem entre 55 e 65mm (Suguino et al., 

1996). 

As médias e os intervalos de confiança da altura do terço médio da 

face (g-sn) e da altura do terço inferior da face (sn-gn) apresentaram diferença 
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estatisticamente significativa entre as crianças, em ambos os sexos, indicando 

que há aumento dessas estruturas com a idade, pois valores estatisticamente 

maiores foram encontrados aos 9, aos 10 e aos 11 anos de idade. As médias e os 

intervalos de confiança da altura do terço médio da face (g-sn) foram menores, 

em todas as idades, em ambos os sexos, quando comparados às médias e aos 

intervalos de confiança da altura do terço superior da face (tr-g) e do terço inferior 

da face (sn-gn). Tais resultados indicam que pode ser esperado que a criança, em 

dentição mista, tenha o terço médio da face (g-sn) menor que os demais terços da 

face. Nos adultos, entretanto, estudos apontam que os terços da face apresentam 

o mesmo tamanho (Suguino et al., 1996; Gregoret, 1999). 

Verificou-se, para a altura do terço médio da face (g-sn), médias que 

variaram de 48,71mm a 54,00mm. Encontrou-se, porém, somente estudos que 

estabelecem o parâmetro da normalidade desta medida para adultos, os quais 

apontam que a altura do terço médio da face (g-sn) é de 55mm a 65mm (Suguino 

et al., 1996) e de 67,2mm no sexo masculino e 63,1mm no sexo feminino (Farkas 

et al., 1994a). Notou-se, nesta amostra, valores menores daqueles observados 

em adultos. 

Encontrou-se, em todas as faixas etárias, em ambos os sexos, 

médias e intervalos de confiança menores do que os apontados por Farkas et al. 

(1994a) para a altura do terço inferior da face (sn-gn), indicando que o padrão de 

normalidade estabelecido para a população norte-americana não é equivalente ao 

desta população. 

Em suma, a partir dos dados possíveis de serem comparados 

diretamente entre a nossa população e a população norte-americana de crianças 

saudáveis, dada a literatura encontrada, verificou-se valores menores neste 

estudo para as medidas da altura do lábio superior (sn-sto), do lábio inferior (sto-

gn) e do terço inferior da face (sn-gn), apesar do emprego da mesma 

metodologia. 

Observou-se diferença estatisticamente significativa entre as médias 

para as distâncias entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito e no 

lado esquerdo da face (ex-ch), segundo idade, em ambos os sexos, indicando 
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que houve aumento destas medidas com a idade, principalmente após 10 e 11 

anos de idade. 

Foi observada diferença estatisticamente significativa entre as 

médias para a distância interincisiva máxima, sendo que, aos 7 e aos 8 anos de 

idade, no sexo masculino, os valores obtidos foram menores do que o obtido aos 

11 anos de idade. Para o sexo feminino, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias, segundo idade. Notou-se que os resultados obtidos 

neste trabalho são coerentes com os dados descritos por Bianchini (1998c), que 

aponta que a abertura máxima da boca inferior a 35mm na criança, é um 

indicativo para possíveis alterações musculares e/ou articulares. Vale ressaltar, 

entretanto, que existe uma pequena diferença entre a medida da distância 

interincisiva máxima e da abertura máxima da boca, dados os diferentes 

procedimentos para obtê-las.  

Quanto às proporções faciais, foi obtida a relação entre o lábio 

superior (sn-sto) e o lábio inferior (sto-gn), sendo que não foi observada diferença 

estatisticamente significativa, segundo idade, em ambos os sexos. Essa 

proporção revela média de 0,46, no total das crianças, o que equivale apontar que 

o lábio inferior (sto-gn) apresenta altura sutilmente maior que o dobro da altura do 

lábio superior (sn-sto), apesar da proporção estar próxima de 1:2 (0,50), o que é 

apontado na literatura, para adultos (Suguino et al., 1996; Gregoret, 1999). 

O mesmo ocorreu com a proporção entre o terço superior da face (tr-

g) e o terço médio da face (g-sn), que apresentou média de 1,07, no total de 

crianças, o que equivale apontar que as estruturas apresentam valores próximos, 

gerando a proporção ao redor de 1:1, que é corroborada pela literatura, para 

adultos (Suguino et al., 1996; Gregoret, 1999). 

Com relação à proporção entre o terço médio da face (g-sn) e o 

terço inferior da face (sn-gn), no sexo masculino, houve diferença estatisticamente 

significativa entre 7 e 9 anos de idade (0,83 e 0,88, respectivamente). Nas demais 

faixas etárias, as médias e os intervalos de confiança desta proporção não 

variaram. Os dados indicam que o terço médio da face (g-sn) apresentou 
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tamanho menor, ao ser comparado ao terço inferior da face (sn-gn). Suguino et al. 

(1996) e Gregoret (1999) apontam que essa proporção é de 1:1, em adultos. 

Os resultados deste trabalho revelam que as médias da distância 

entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da face (ex-ch) foram 

estatisticamente maiores do que as médias da distância entre o canto externo do 

olho e o cheilion no lado esquerdo da face (ex-ch), em todas as idades, para 

ambos os sexos, exceto aos 11 anos de idade, no sexo feminino. Ferrario et al. 

(1994), por meio de análise computadorizada, observaram os mesmos resultados 

para adultos. 

  Pode-se comentar que foi possível levantar dados sobre as medidas 

faciais e que o uso do paquímetro é viável tanto na clínica, dadas as suas 

vantagens expostas, como em pesquisas transversais e longitudinais, por ser um 

instrumento que permite o exame em um grande número de crianças, não 

envolvendo riscos à saúde. Também, pode-se verificar o crescimento das regiões 

faciais, conforme estudos realizados por Farkas, Posnick (1992), Farkas et al. 

(1992a) e Farkas et al. (1992b).  

O conhecimento sobre as taxas de crescimento da face e da região 

nasolabial em população saudável pode ajudar o fonoaudiólogo a avaliar 

variações do padrão normal, compreender proporções alteradas e determinar o 

melhor período para intervir terapeuticamente, além de direcionar o prognóstico. 

O fato do rápido crescimento da altura do lábio superior (sn-sto) e do filtro (sn-ls) 

ocorrer até 1 ano de idade, ajuda a compreender porque as crianças com 

dificuldades relacionadas ao sistema estomatognático precisam, por exemplo, de 

intervenção precoce. Esses dados, provenientes de estudos antropométricos, são 

de extrema importância para a clínica fonoaudiológica. 

  Na Fonoaudiologia, a antropometria não é aplicada de forma direta, 

dado à falta de artigos publicados que correlacionam essas duas áreas. 

Entretanto, alguns autores nacionais vêm incentivando o uso do paquímetro, um 

instrumento da antropometria, na avaliação da motricidade oral (Marchesan, 

1998; Ríspoli, Bacha, 1998; Bianchini, 2000). Ward (1989) aponta que é 

fundamental que se tenha padrão de normalidade para analisar os dados obtidos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

  Optou-se por apontar as conclusões de acordo com cada medida 

facial e proporção estabelecida, sendo que os resultados permitem concluir que: 

• A altura média do lábio superior (sn-sto) foi de 18,12mm, no total das crianças, e 

não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias das idades, 

em ambos os sexos. No entanto, as meninas apresentaram médias sempre 

inferiores às dos meninos, em todas as faixas etárias. Os resultados desta 

amostra encontram-se abaixo das médias descritas para as crianças norte-

americanas. 

• A altura média do lábio inferior (sto-gn) foi de 39,70mm, no total das crianças, e 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre as médias das idades, 

em ambos os sexos. As meninas apresentaram médias sempre inferiores às dos 

meninos, em todas as faixas etárias. Os resultados desta amostra encontram-se 

abaixo das médias descritas para as crianças norte-americanas. 

• A altura média do filtro (sn-ls) foi de 13,12mm, no total das crianças, e não 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre as idades, em ambos os 

sexos. As meninas apresentaram médias sempre inferiores às dos meninos, em 

todas as faixas etárias. Os resultados desta amostra coincidem com as médias 

descritas para as crianças norte-americanas. 

• A altura média do terço superior da face (tr-g) foi de 55,44mm, no total das 

crianças, e não apresentou diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das idades, exceto entre 7 e 10 anos de idade, no sexo feminino. As 

meninas apresentaram médias inferiores às dos meninos, exceto aos 10 anos de 

idade.  

• A altura média do terço médio da face (g-sn) foi de 51,47mm, no total das 

crianças, e apresentou diferença estatisticamente significativa entre as médias 

das idades, em ambos os sexos. As meninas apresentaram médias inferiores às 

dos meninos, exceto aos 10 anos de idade. 
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• A altura média do terço inferior da face (sn-gn) foi de 58,79mm, no total das 

crianças, e apresentou diferença estatisticamente significativa entre as médias 

das idades, em ambos os sexos. As meninas apresentaram médias sempre 

inferiores às dos meninos. Os resultados desta amostra encontram-se abaixo 

das médias descritas para as crianças norte-americanas. 

• A distância média entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito da 

face (ex-ch) foi, no total das crianças, 62,68mm e apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das idades, em ambos os sexos. 

As meninas apresentaram médias sempre inferiores às dos meninos.  

• A distância média entre o canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo 

da face (ex-ch) foi, no total das crianças, 61,89mm e apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das idades, em ambos os sexos. 

As meninas apresentaram médias sempre inferiores às dos meninos.  

• A média da distância interincisiva máxima foi, no total das crianças, 44,75mm e 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre as médias das idades, 

no sexo masculino. As meninas apresentaram médias inferiores às dos meninos, 

exceto aos 8 anos de idade.  

• A proporção entre o lábio superior (sn-sto) e o lábio inferior (sto-gn) foi 0,46, no 

total das crianças, e não apresentou diferença estatisticamente significativa entre 

as médias das idades, em ambos os sexos. 

• A proporção entre o terço superior da face (tr-g) e o terço médio da face (g-sn) 

foi 1,07, no total das crianças, e não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre as médias das idades, em ambos os sexos. 

• A proporção entre o terço médio da face (g-sn) e o terço inferior da face (sn-gn) 

foi 0,87, no total das crianças, e não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre as médias das idades, em ambos os sexos, exceto entre 7 e 9 

anos de idade, no sexo masculino. 
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• As médias da distância entre o canto externo do olho e o cheilion no lado direito 

da face (ex-ch) foram estatisticamente maiores do que as médias da distância 

entre o canto externo do olho e o cheilion no lado esquerdo da face (ex-ch), em 

todas as idades, para ambos os sexos, exceto aos 11 anos de idade, no sexo 

feminino.  

No que se refere às considerações finais, tem-se que a 

antropometria mostra-se útil na avaliação fonoaudiológica, realizada comumente a 

partir das premissas da antroposcopia, complementando o julgamento visual com 

medidas quantitativas. É relevante apontar que o uso do paquímetro necessita de 

uma padronização quanto aos procedimentos, pontos e medidas utilizados, para 

que se obtenha uma análise facial precisa.  

Este trabalho, portanto, pretendeu fornecer mais dados para o 

diagnóstico fonoaudiológico relativo ao exame da morfologia orofacial. Como 

sugestão para futuras pesquisas, é relevante a realização de levantamentos da 

normalidade mais extensos, que possam envolver outras medidas 

antropométricas faciais lineares, bem como as medidas angulares. Faz-se 

importante a realização de estudos longitudinais na nossa população, além de 

levantamentos em populações de diferentes regiões do Brasil e de diferentes 

raças. Pode-se, ainda, estender este estudo considerando-se tipologia facial, 

outros períodos da dentição e demais características do sistema estomatognático. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

Protocolo de coleta de dados 

Nome: __________________________________________ número: __________ 

Data de nascimento: ____/____/____     Idade: ____________ 

Escola: ___________________________________________________________ 

 
 

1. Critérios de inclusão 
 
1.a. Histórico fonoaudiológico 
negativo 
 
(     ) sim  
(     ) não 
 
 
1.b. Leucoderma 
(     ) sim 
(     ) não 
 
 
1.c. Dentição mista com os quatro 
primeiros molares permanentes: 
(     ) sim 
(     ) não 
 
 
2. Informações complementares 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 
 
 

3. Protocolo das medidas faciais 
 
3a. Medidas antropométricas faciais 
Região  Estrutura Medida 

(em mm) 
lábio superior  
(sn-sto) 

 

lábio inferior  
(sto-gn) 

 

 
Nasolabial 

filtro (sn-ls)  
terço superior 
(tr-g) 

 

terço médio  
(g-sn) 

 

terço inferior 
(sn-gn) 

 

distância entre o 
canto externo do 
olho e o cheilion no 
lado direito (ex-ch) 

 

 
 
 
 
 
 
Facial 

distância entre o 
canto externo do 
olho e o cheilion no 
lado esquerdo  
(ex-ch) 

 

 
3b. Medida da distância interincisiva 
máxima  
 
 Medida 

(em mm) 
distância interincisiva máxima  
Observações: 
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Anexo 2 

 

 

São Paulo, 2002. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Declaro, para os devidos fins, que a Direção do Colégio 

___________________ autorizou a realização da pesquisa intitulada “Exame 

fonoaudiológico: medidas faciais em crianças leucodermas sem queixas 

fonoaudiológicas”, executada pela Fga. Débora Martins Cattoni, explicitando que 

a sua atuação em nossa Instituição de Ensino tem fins científicos. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________ 

 

 



 83 

Anexo 3 

 

 

São Paulo, 2002. 

 

Srs. Pais 

Ref.: Pesquisa de Mestrado em Fonoaudiologia 

 

 Será realizada uma pesquisa na escola, cujo objetivo é levantar dados 

sobre medidas faciais em crianças sem queixas fonoaudiológicas. Para tanto, 

solicito o preenchimento do termo de consentimento, caso os Srs. autorizem a 

participação do(a) seu(ua) filho(a) na pesquisa. O procedimento da pesquisa será 

rápido e não oferece qualquer risco à saúde, sendo que a coleta dos dados será 

realizada na própria escola no período normal das aulas.  

 

      Agradeço desde já a sua colaboração! 

 

 

 _____________________________ 

          Fga. Débora Cattoni 
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Anexo 4 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 
1. NOME DO PACIENTE: _____________________________________________________________________________ 
DOC. DE IDENTIDADE NO: ______________________ SEXO: ___M ___F  DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 
ENDEREÇO: ______________________________________________ NO: __________________ APTO: _____________ 
BAIRRO: _______________ CIDADE: ______________CEP: ____________ TELEFONE: _________________________ 
2. RESPONSÁVEL LEGAL: ____________________________________________________________________________ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): _______________________________________________________ 
DOC. DE IDENTIDADE NO: _____________________ SEXO: ___M ___F    DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 
ENDEREÇO: ______________________________________________ NO: __________________ APTO: _____________ 
BAIRRO: _______________ CIDADE: ______________CEP: _____________ TELEFONE: ________________________ 

II- DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. TÍTULO DA PESQUISA: Exame fonoaudiológico: medidas faciais em crianças leucodermas sem queixas 
fonoaudiológicas.  
PESQUISADORA: Fga. Débora Martins Cattoni/ INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL NO: 7622 
CARGO/FUNÇÃO: Mestranda da FMUSP 
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: SEM RISCO 
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 

III- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa; 2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que poderão ser obtidos; 5. 
procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 
 O interesse para a realização desta pesquisa cresceu à medida em que observou-se a necessidade 
de se conhecer o tamanho de várias estruturas do rosto das crianças. Deste modo, o objetivo geral da 
pesquisa é levantar dados sobre as medidas faciais em crianças sem problemas fonoaudiológicos. 
Primeiramente, os pais (ou responsáveis) que permitirem que seus filhos participem deste estudo, serão 
solicitados a preencherem a autorização (termo de consentimento). Será realizada, então, uma breve 
observação visual do rosto de cada criança. Em seguida, será medido o rosto da criança com o paquímetro 
(um tipo de régua), sendo que o local da avaliação será a própria Escola no período regular. Os 
procedimentos empregados não são invasivos, não oferecem quaisquer riscos à saúde ou desconforto e 
duram aproximadamente 5 minutos com cada criança. O paquímetro será desinfetado ao final da avaliação 
de cada criança. Os pais interessados terão acesso a todas as informações obtidas por meio desse estudo e 
poderão solicitar uma triagem fonoaudiológica de seu(ua) filho(a). 

IV- ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que 
isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa.  
Obs.: NÃO HÁ RISCOS. 
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.  Obs.: NÃO HÁ 
RISCOS. 

V- INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 

REAÇÕES ADVERSAS: 
Fga. Débora Martins Cattoni. Rua Caiubi, 962 - Perdizes - São Paulo - Tel: 3873-0517. 

Profa. Dra. Fernanda Dreux Miranda Fernandes. Rua Cipotânia, 51 – Cid. Universitária - São Paulo - Tel: 
3091-7455. 

VI- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
São Paulo, _____________ de ____________________ de 2002. 
 
__________________________        __________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa               assinatura do pesquisador 
    ou do responsável legal  
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Anexo 5 

 

Protocolo de identificação 

 
Nome: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____  Idade: _______________________ 

Escola: ______________________________ Sexo: _______________________ 

 

 

1. O seu(ua) filho(a): 

1.a. tem queixa(s) fonoaudiológica(s)?     (      ) sim (      ) não 

1.b. realiza tratamento fonoaudiológico?   (      ) sim  (      ) não 

1.c. já realizou tratamento fonoaudiológico?    (      ) sim  (      ) não 

 

 

2. Observações complementares: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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