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RESUMO 
 

 

Baccarin LS. Análise da relação entre as espessuras médias de tecidos moles da 

face de crianças e adultos para reconstrução facial forense. [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 
 

 

A técnica de reconstrução facial forense é uma importante ferramenta que auxilia no 

processo de identificação humana. As técnicas são aplicadas com a finalidade de 

reconhecimento e posterior identificação, diante de condições em que não existe 

uma identidade atribuível ao esqueleto submetido ao exame forense. Foram obtidos 

os dados médios das espessuras de tecidos moles das faces de 47 crianças da faixa 

etária compreendida entre 6 e 10 anos de idade e comparados de modo linear com 

os dados obtidos por Beaini (2013) para adultos, utilizando a mesma metodologia 

para obtenção dos dados, e verificando se há diferenças significativas em relação às 

espessuras de tecidos moles entre crianças e adultos. O método envolveu a análise 

padronizada de bancos de dados de exames complementares de Tomografias 

Computadorizadas Cone-Beam de um centro radiológico brasileiro. Como 

resultados, a metodologia desenvolvida por Beaini (2013) para adultos mostrou-se 

adequada para ser empregada em exames de Tomografias Cone-Beam de crianças. 

Foi possível ainda aplicar uma modificação do protocolo de Beaini (2013), 

viabilizando a aplicação do método em crianças com a mensuração dos pontos 

Supra e Infra M2 Decíduos, proposta e desenvolvido nesta pesquisa. Recomenda-se 

utilizar como referência de espessuras de tecidos moles faciais o segundo molar 

decíduo, tanto superior como inferior para reconstruções faciais forenses em 

crianças com idade compreendida entre 6 e 10 anos. 

 

 

Palavras-chave: Reconstrução Facial Forense; Crianças; Identificação Humana; 

Antropologia Forense, Tomografia Computadorizada. 

  



 

 
  



 

ABSTRACT 
 

 

Baccarin LS. Facial soft tissues thickness assessment of children and adults for 

forensic facial reconstruction purposes [thesis]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

The forensic facial reconstruction technic is currently characterized as an important 

tool that assists in the process of human identification, guided by scientific 

knowledge. The techniques are applied with the main purpose of recognition and 

later identification, in conditions where there is no identity attributable to the skeleton 

undergoing the forensic examination. The mean soft tissue thickness data of the 

faces of children aged 6 to 10 years were obtained using the same methodology 

developed from Beaini (2013) for adults and compared in a linear fashion with these 

data, in order to determine whether or not there are significant differences in soft 

tissue thicknesses between children and adults. The method involved the 

standardized database analysis of Cone-Beam CT scans from a Brazilian radiological 

center, with the active application of the cited methodology. As results, in fact the 

applicability of the same methodology developed by Beaini (2013) for adults proved 

feasible to be used in children's exams. Since it was possible to evolve with the 

measurement of the superior and inferior M2 deciduous points, with the modification 

of the Beaini’s protocol (2013), proposed and developed in this research 

successfully, it is recommended to use this reference of facial soft tissue thicknesses 

using the deciduous second molar, both superior and inferior, for forensic facial 

reconstructions in children aged 6 to 10 years. 

 

 

Keywords: Facial reconstruction; Children; Human identification; Forensic science; 

Forensic anthropology, Computed Tomography 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Com relação às crianças desaparecidas no Brasil, quando se procura por 

dados estatísticos, infelizmente deparamos com dados inconsistentes, uma vez que 

os registros destas ocorrências não são integrados. De acordo com Vinagre (2017), 

baseado em dados não oficiais, estima-se que em torno de 250 mil pessoas 

desapareçam por ano, sendo que a estimativa é de que pelo menos 40 mil tenham 

menos de 19 anos. Sugere-se que este número estimado seja subnotificado, 

propondo a dimensão de um grande problema social brasileiro, com pouca atenção 

de autoridades. Em dados oficiais, tem-se atualmente o registro de 82.684 pessoas 

desaparecidas em 2017 e 81.176 em 2016, considerando-se os dados publicados no 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Lima et al., 2018). Destes, foram 

encontradas 53.525 pessoas em 2017 e 28.121 pessoas em 2016. Não há dados 

oficiais específicos sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. 

Para auxiliar no processo de identificação humana de crianças desaparecidas, 

pode ser necessário utilizar técnicas de reconstrução facial forense concebidas para 

indivíduos adultos, no entanto é recomendável o emprego de tabelas de dados de 

espessuras de tecidos moles faciais direcionadas à faixa etária estimada ao objeto 

de estudo. Este método auxiliar, dentro do processo de identificação humana, 

permite que o reconhecimento da face seja feito por parentes e amigos próximos do 

indivíduo, possibilitando que os dados ante-mortem sejam apresentados, para então 

proceder-se aos métodos primários de identificação.  

Um dos principais objetivos da perícia forense, ao trabalhar com esqueletos 

sem identidade presumida é o de reconhecer e definir a identificação civil, com 

embasamento por meio de evidências identificadas e relacionadas. Dessa forma, a 

técnica de reconstrução facial forense é atualmente caracterizada como uma 

importante ferramenta que auxilia no processo de identificação humana, norteada 

pelo conhecimento científico. As técnicas são aplicadas com a finalidade principal de 

reconhecimento e posterior identificação, diante de condições em que não existe 

uma identidade atribuível ao esqueleto submetido ao exame forense (de Almeida, 

2012).  
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Para desenvolver e aplicar as diferentes técnicas auxiliares de reconstrução 

facial forense toma-se como ponto de partida o estudo de referências 

antropométricas relacionadas à população onde se estima que o indivíduo 

desconhecido (e a ser identificado) pertença, considerando os dados de tabelas de 

espessuras de tecidos moles faciais que tem referência o grupo da ancestralidade 

em estudo. De acordo com Tedeschi-Oliveira (2008) existem metodologias manuais 

diferentes com a finalidade de reconstrução facial tridimensional a ser realizada, por 

meio do estudo do crânio seco do indivíduo a ser identificado. Basicamente, são 

elas:  

- Método Americano: o crânio é empregado como uma base ou matriz sobre a 

qual se aplica material de modelagem (que pode ser argila vermelha ou massa 

plástica de modelar, como a plastilina), seguida da escultura dos tecidos moles da 

face respeitando-se determinadas relações anatômicas obtidas durante estudos 

antropológicos do crânio e da profundidade dos tecidos; 

- Método Russo: os músculos faciais são modelados e definidos 

individualmente a partir de suas inserções sobre o crânio; 

- Método combinado: Combinação das duas técnicas anteriores. Essa técnica 

de reconstrução facial, também conhecida como Método Manchester (de acordo 

com Zielmann, 2013) pode reproduzir em estudos laboratoriais semelhança 

suficiente que corrobora com o reconhecimento por meio de um amigo próximo ou 

de familiares da vítima. A morfologia do crânio serve como guia ou matriz para 

esculpir o formato do rosto e as características faciais com material de modelagem, 

considerando as espessuras dos tecidos moles da face, reconstruídos manualmente 

sobre a superfície óssea por meio de esculturas das características musculares de 

origem, inserção e profundidade e que constituem a face humana. O processo é 

finalizado com a escultura das feições faciais, embasadas nas características de 

ancestralidade, sexo e idade e demais detalhes imprimidos pelo crânio (Zielmann, 

2013).  

Também como método de reconstrução facial, Zielmann (2013) referiu que a 

antropologia digital ou computadorizada pode ser utilizada para esta finalidade e é 

método auxiliar na solução de problemas que não poderiam ser resolvidos por meio 

da antropologia tradicional. O método digital ou computadorizado tem como 

vantagem a integridade dos restos mortais, importante para o sucesso da 

identificação. Muitos casos de reconhecimento por meio da reconstrução facial 
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também são definidos com o auxílio de fotografias ante-mortem do indivíduo. A 

reconstrução facial é realizada e a seguir, por comparação e aplicação de testes de 

semelhanças entre a imagem da reconstrução e a fotografia lado a lado busca-se 

características de semelhanças que levam ao reconhecimento, seguido da 

identificação do indivíduo estudado, seja adulto ou criança.  

Quando apenas dados de crianças brasileiras são considerados, observa-se 

ausência de estudos que contemplem dados completos de espessuras médias de 

tecidos moles faciais, incluindo-se medições em pontos anatômicos sagitais como 

parassagitais. Neste contexto, para buscar enriquecer os estudos antropométricos 

em faces de crianças brasileiras, os objetivos da presente pesquisa foram a 

obtenção padronizada de dados médios das espessuras de tecidos moles de faces 

de crianças com idade compreendida entre 6 e 10 anos de idade, e verificar a 

existência de diferenças significativas entre as espessuras de tecidos moles de 

crianças e adultos, utilizando a mesma metodologia preconizada por Beaini (2013) 

em adultos, por meio de estudos de exames de Tomografias Computadorizadas do 

tipo Cone-Beam (TCCBs). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 DADOS DE ESPESSURAS DE TECIDOS MOLES FACIAIS 

 

 

Os dados de espessuras faciais auxiliam e norteiam a parametrização do 

processo de reconstrução facial, e são obtidos geralmente por meio da medição da 

espessura de tecidos moles em pontos anatômicos específicos da face de 

indivíduos. A média dos resultados obtidos é calculada e tabulada, contribuindo 

como parâmetro singular e importante para o processo de reconstrução facial. 

O conceito de método morfométrico para reconstrução facial forense é 

apoiado fortemente sobre o emprego de dados de medições da espessura dos 

tecidos moles da face (Aulsebrook et al., 1996). Tabelas de espessuras de tecidos 

moles faciais são bem produzidas e disponíveis na literatura científica, porém 

concentradas em dados de indivíduos adultos. 

Uma vez que a estimativa de uma reconstrução facial é geralmente com base 

em valores médios apurados de espessuras dos tecidos moles mensurados em um 

conjunto esparso de pontos de referência no crânio (Claes et al., 2006), em 

reconstrução facial forense podem ser utilizados métodos tradicionais de escultura 

facial, aplicados por meio da modelagem de barro ou  plastilina, em um modelo 

reproduzido a partir do crânio a ser estudado, em conjunto com as profundidades 

estimadas de tecidos moles em pontos específicos, por meio da interpolação entre 

os dois. 

Técnicas computadorizadas atuais simulam exatamente esse procedimento 

de interpolação por pontos craniométricos, utilizando um único modelo de superfície 

facial estática. No entanto, o resultado da reconstrução é influenciado pela escolha 

específica do modelo empregado como base para reconstrução e nenhuma 

regularização específica da face é utilizada durante o processo de interpolação 

(Claes et al., 2006). 

Para a obtenção de dados de espessura dos tecidos faciais é realizado o 

estudo de múltiplos pontos anatômicos e craniométricos relacionados à face. A 

obtenção pode ser realizada por meio digital in vivo, como emprego da análise de 

exames de tomografias computadorizadas, ultrassons ou ressonância magnética ou 
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no estudo de cadáveres frescos a serem autopsiados, sendo o método mais comum 

o de punção com agulha, seguida da medição da espessura do tecido facial sobre 

os mesmos pontos craniométricos, previamente estabelecidos e padronizados 

(Tedeschi-Oliveira, 2008). 

De acordo com Codinha (2009), houve naquela década um aumento 

considerável de estudos relacionados à determinação das espessuras de tecidos 

moles da face com finalidade de identificação craniofacial. Codinha (2009) também 

recomenda que métodos de identificação craniofacial dependem principalmente do 

conhecimento de espessuras dos tecidos moles em pontos anatômicos do crânio 

determinados, tanto em situações em que uma aproximação facial é realizada ou até 

mesmo quando é utilizando métodos de sobreposição de imagens sobre o crânio 

estudado.  

Cavanagh e Steyn (2011), em um estudo para obtenção de dados de 

espessuras de tecidos moles faciais de 28 pontos anatômicos por meio de exames 

de tomografias computadorizadas de 154 indivíduos negros sul-africanos do sexo 

feminino concluíram que indivíduos de diferentes áreas geográficas apresentam 

características faciais únicas, com valores de espessuras de tecidos moles faciais 

específicos para reconstrução facial forense. 

Beaini (2013) referiu que as médias de espessuras de tecidos moles em 

diferentes pontos cranianos, frequentemente obtidas em cadáveres por meio da 

punção com agulhas são referências muito utilizadas (como no estudo de Tedeschi-

Oliveira, 2008). Entretanto, os métodos digitais como o estudo de dados de exames 

de Ressonância Nuclear Magnética, Ultrassom e de Tomografia Computadorizada 

do tipo Fan-Beam disponibilizam recursos técnicos que também podem ser 

utilizados em detalhes nas perícias forenses. Ainda de acordo com Beaini (2013), a 

Tomografia Computadorizada do tipo Cone-Beam (TCCB) se diferencia de outras 

técnicas radiográficas por permitir a aquisição de volume de pacientes sentados, 

corroborando com a observação de Munn e Stephan (2018), de que a posição do 

paciente de fato influencia no padrão de contorno facial, devido a ação da gravidade 

nos tecidos moles faciais. As vantagens deste tipo de exame radiográfico, quando 

comparado com a Tomografia Computadorizada do tipo Multislice são relacionadas 

com taxas menores de doses de radiação, baixo custo e grande resolução espacial 

(Kumar et al., 2008). Com valor agregado a estas vantagens, a técnica de aquisição 
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de imagens em terceira dimensão através da TCCB se tornou popular e é utilizada 

rotineiramente em Odontologia (Fourie et al., 2010).  

Herrera et al. (2013) referiu que com a evolução tecnológica dos exames de 

imagens médicas e odontológicas, novas possibilidades e parâmetros para as 

medições se estabeleceram. Vale concordar com Phillips e Smuts (1996) quanto à 

afirmativa de que o emprego de exames de Tomografias Computadorizadas e 

Ressonâncias Magnéticas são igualmente precisas quanto a sondagem ultrassônica 

para a mensuração dos tecidos moles faciais, apesar de serem exames 

relativamente mais caros. 

Importante observar com a posição de Herrera et al. (2013) de que, apesar 

dos exames de imagens digitais (como os provenientes de exames de Tomografias 

Computadorizadas e de Ressonância Magnética) promoverem medições bem mais 

precisas para Reconstrução Facial Forense, o emprego das tabelas de espessuras 

de tecidos moles derivadas de estudos em cadáveres (como o de Tedeschi-Oliveira, 

2008) não refere, na prática, em obter como resultado final uma reconstrução facial 

menos precisa, além de as punções com agulhas ser um método rápido e simples 

para a obtenção de dados de espessuras de tecidos moles.  

Todavia, deve-se levar em consideração a variável associada à desidratação 

dos tecidos moles após a morte, o que, segundo Phillips e Smuts (1996), poderia 

eventualmente gerar dúvidas quanto a eficácia das mensurações dos tecidos moles 

por este método. O cuidado extra recomendado seria executar as mensurações por 

meio de punções o mais precoce possível após a morte. Tedeschi-Oliveira (2009) 

bem definiu este cuidado, considerando em seu estudo cadáveres com tecidos 

moles faciais intactos, com tempo desde a morte inferior a 12 horas para se iniciar 

as mensurações, com o objetivo de minimizar qualquer efeito tanatológico que 

pudesse comprometer a integridade do tecido facial. Tedeschi-Oliveira (2009) 

ponderou ainda que qualquer imprecisão associada a alterações tanatológicas dos 

tecidos não seria diferente daqueles que eventualmente ocorrem devido a falta de 

padronização de avaliações radiográficas para espessura dos tecidos com finalidade 

diagnóstica. Por outro lado, em comparação quanto a metodologia citada, 

radiografias extrabucais (como as telerradiografias) são padronizadas por 

cefalostatos e exames de Tomografias Computadorizadas independem da posição 

da cabeça no momento da aquisição das imagens, o que não traz prejuízo quanto a 

manutenção das distâncias lineares para medições precisas dos tecidos moles 
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faciais (Beaini, 2013), é importante pontuar que existe a possibilidade de ocorrer 

imprecisão na medição em função da metodologia empregada, considerando-se 

também a dificuldade de localização detalhada dos pontos anatômicos de referência 

utilizados no momento das punções faciais com agulhas e a comum posição supina 

dos corpos. 

No estudo da oclusão em ortodontia, é comum a atribuição de diferentes 

volumes e capacidade funcional à pacientes de diferentes tipologias faciais. 

Baseado neste contexto, Beaini (2013) estudou e estabeleceu um método 

padronizado de mensuração digital da espessura tecidual facial através da análise 

de exames de Tomografia Computadorizada do tipo Cone-Beam. Foram 

empregados pontos craniométricos frequentemente utilizados em reconstrução facial 

forense e a existência de diferenças significativas na quantidade de tecidos moles 

em indivíduos com tipos faciais diferentes foi bem exemplificada. Um protocolo foi 

confeccionado para permitir que observadores diferentes efetuassem medições 

padronizadas dos tecidos moles faciais em 32 pontos cranianos (10 sagitais e 11 

bilaterais), comuns em trabalhos de reconstrução facial forense, com concordância 

significativa para uma amostra de 100 indivíduos adultos. 

Dentre as técnicas para execução de uma Reconstrução Facial Forense 

(RFF), Dias (2013) orienta em seu estudo o formato manual ou digital, em duas ou 

três dimensões, sendo que uma adequada reconstrução de todos os acidentes 

anatômicos e detalhes da face é importante, para o resultado evoluir ao possível 

reconhecimento. Uma vez elaborada, a imagem da reconstrução facial forense pode 

ser divulgada nos meios de comunicação, com o objetivo de reconhecimento e 

direcionar ao processo de identificação humana. Ainda de acordo com Dias (2013), 

para a elaboração da reconstrução facial é muito importante conhecer as relações 

entre tecidos duros e moles, o que concatena fator essencial para se aumentar a 

precisão das reconstruções e melhorar a possibilidade de reconhecimento por meio 

do resultado obtido. Todavia, Miranda (2018) cita que para reconstruções faciais 

forenses digitais ou computadorizadas devem ser realizadas avaliações da acurácia 

e da semelhança das reconstruções faciais forenses produzidas no formato digital, 

tornando o método científico mais confiável, uma vez que geralmente foca-se no 

método para obtenção da reconstrução digital e não na avaliação do resultado 

obtido. Miranda (2018) pontuou ainda que novas pesquisas são necessárias com 

softwares livres, objetivando obter imagens faciais mais fidedignas, por meio de um 
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processo digital automatizado, mas de forma simplificada, o que contribui para a 

disseminação da técnica de Reconstrução Facial Forense digital. 

Parks et al. (2014) citou que as muitas tabelas de dados de espessuras de 

tecidos moles disponíveis para aplicação clínica apresentam variações de dados 

consideráveis entre si, variações estas geralmente relacionadas com a própria 

população amostral e a técnica de obtenção dos dados de medidas de espessuras 

de tecidos moles faciais, uma situação que pode determinar, portanto, escolhas 

subjetivas a respeito de qual tabela melhor se adaptaria à uma determinada 

necessidade de identificação forense. 

O objetivo principal destes estudos é a obtenção de dados compilados em 

tabelas, que representam os valores médios de espessura de tecido moles 

encontrados para cada um dos pontos craniométricos estudados por amostragem. 

Os dados das espessuras faciais fornecem diretrizes para sobreposição craniofacial 

e orientam a obtenção do contorno facial durante a aplicação dos métodos de 

reconstrução da face (Herrera et al., 2016a). 

Neste contexto, ao se determinar espessuras médias de tecidos moles faciais, 

deve-se também levar em consideração outros fatores e possíveis vieses que 

influenciam nos resultados das reconstruções faciais e nas espessuras de tecidos 

obtidas. Estes compreendem variáveis como o sexo, idade, índice de massa 

corpórea e o padrão facial vertical e horizontal (Beaini, 2013) da população 

relacionada. Contudo, é comum que essas informações nem sempre estão 

disponíveis ao se analisar um banco de dados de imagens de exames tomográficos 

para realização das medições  e isso, de certo modo, pode interferir na prática ao se 

executar uma Reconstrução Facial Forense, seja pelo método manual, tradicional ou 

o mais atual, digital. 

Em relação ao crescimento facial, Bulygina et al. (2006) investigaram o 

desenvolvimento morfológico de diferenças individuais e de sexo na face, na base 

do crânio e no neurocrânio anterior, por meio de marcadores em um estudo 

longitudinal com radiografias, usando métodos morfométrico geométricos. 

Concluíram que quatro fatores contribuem para o dimorfismo sexual no crânio, após 

o nascimento:  

1. Inicial (possivelmente pré-natal), com diferenças na forma; 

2. Diferenças na associação da forma e do tamanho; 

3. Hipermorfose masculina; 
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4. Algum grau de diferença na direção de trajetórias de crescimento feminino 

e masculino. 

Bastir et al. (2006) examinaram a ontogenia de vários componentes cranianos 

de 28 indivíduos inseridos em um estudo longitudinal de crescimento por meio de 

marcas anatômicas em radiografias cranianas e demonstraram que que o crânio 

humano atinge o tamanho adulto por meio de um gradiente superior-inferior de 

maturação. Nesse estudo, demonstraram que a base craniana na linha média teve 

maturação mais precoce do que outras estruturas cranianas (entre 7 e 8 anos), 

seguido do assoalho craniano lateral (11 a 12 anos), neurocrânio na linha mediana 

(9 a 10 anos), e das estruturas faciais e mandibulares entre os 15 e 16 anos.  

Comparando mensurações obtidas em crianças com tabelas para indivíduos 

adultos, Stephan et al. (2008a; 2008b) citaram não haver correlação importante para 

diferenças significativas entre as medidas de espessuras de tecidos moles faciais de 

crianças e adultos. Em vez disso, os autores direcionaram que é esperado que os 

dados sejam diferentes, uma vez que os indivíduos ainda não atingiram estágios 

finais de crescimento e desenvolvimento. Entretanto, o crescimento durante a fase 

subadulta pode impactar nas profundidades de tecidos moles, com uma magnitude 

maior que os níveis de incerteza dos dados de tabelas estudados. Com o avançar 

da idade e consequentemente, do desenvolvimento facial, os dados para 

espessuras de tecidos moles faciais aumentaram ou diminuíram nos indivíduos em 

desenvolvimento (dependendo dos dados de espessuras dos pontos faciais 

revisados), entretanto, concluíram que a maioria dessas diferenças foram pequenas. 

Stephan et al. (2008b) relataram ainda que as tabelas de espessuras de tecidos 

moles faciais em crianças apresentaram como resultados significativos a presença 

de indivíduos com 8 anos ou mais, sendo este perfil de idade mais jovem (8 anos) 

provavelmente o mais representativo para a amostra dos estudos analisados do que 

o agrupamento de dados para subadultos mais velhos (entre 8 e 11 anos). 

Entretanto, concluíram que a revisão de dados de mensurações necessita de 

reavaliação por meio de novos dados de estudos com menos viés e variações nas 

aquisições dos dados de espessuras.  

Bogin (2009) referiu que a fase da infância termina aos 6 anos e meio e a fase 

juvenil tem como característica principal a faixa etária compreendida entre 7 e 10 

anos, quando se inicia o surto de crescimento para meninas e 12 anos para 

meninos, para  populações consideradas bem nutridas e saudáveis.  
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Briers et al. (2015) citaram que, para executar uma aproximação facial em 

crianças se faz necessária informações de referência sobre diferenças nos tecidos 

moles faciais em diferentes idades, sexo e grupos de ascendência. Do mesmo 

modo, apresentaram tabela de espessuras de tecidos moles faciais obtida por meio 

da medição de 10 pontos craniométricos identificados em 388 telerradiografias de 

crianças sul-africanas com idade entre 6 e 13 anos. Concluíram uma tendência no 

aumento na espessura dos tecidos moles faciais, independentemente da 

ascendência e do sexo para pontos sagitais do terço inferior da face, observado 

entre os grupos de 6 a 10 anos e grupos de 11 a 13 anos. 

Gibelli et al. (2016) apresentou em seu estudo com 222 telerradiografias de 

indivíduos italianos entre 6 e 18 anos (91 meninos e 131 meninas) por meio de uma 

tabela com 14 mensurações, apenas para pontos de referências faciais encontrados 

na linha sagital mediana. Concluiu que diferenças entre as espessuras são 

identificadas conforme o crescimento facial se intensifica, especialmente após o 

surto de crescimento na adolescência, assim como a diferenciação sexual também 

imprime diferenças de espessuras dos tecidos moles faciais entre os sexos. 

McKinnon et al. (2018), em seu estudo sobre padrões de crescimento e 

variação individual da espessura de tecidos moles faciais na linha sagital mediana, 

da infância até a idade adulta, referiram que no geral, as alterações nos tecidos 

moles faciais entre 0 e 19 anos de idade são pequenas (variação entre as médias 

menores que 3 mm na maioria dos pontos). 

Entre outros autores, a tabela 2.1 evidencia os estudos disponíveis com 

dados de espessuras de tecidos moles de crianças em diferentes populações, no 

período compreendido entre 2000 e 2019. 
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Tabela 2.1 – Estudos de espessuras de tecidos moles faciais de crianças de diferentes 

ancestralidades, com a finalidade de reconstrução facial forense, disponíveis entre 

2000 e 2019 

 

Autores Ano Método de 
mensuração Ancestralidade N Idade Pontos 

anatômicos 

Manhein et al. 

(2000) 
2000 

Ultrassom  

(indivíduos 

vivos) 

Americanos 

551 

(crianças) 

256 

(adultos) 

  

Smith et al. 

(2001) 
2001 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Franco-Canadenses 

(ambos os sexos)  
288 6 - 18 

9 Sagitais  

(9) 

Wilkinson 

(2002) 
2002 

Ultrassom 

(indivíduos 

vivos) 

Brancos Britânicos   

(ambos os sexos) 
200 11 - 18 

21 Sagitais e  

Bilaterais 

(21) 

Utsuno et al.  

(2005) 
2005 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Japoneses  

(sexo feminino) 
112 6 - 16 

12 Sagitais  

(12) 

Utsuno et al. 

(2007) 
2007 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Japoneses  

(ambos os sexos)  
302 6 - 18 

12 Sagitais  

(12) 

Utsuno et al. 

(2010b) 
2010 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Japoneses 

(ambos os sexos) 
339 07 - 18 

10 Sagitais  

(10) 

Peckmann et 

al. (2013) 
2013 

Ultrassom 

(indivíduos 

vivos) 

Aborígenes 

Canadenses 

(ambos os sexos) 

392 3 - 18 

6 Sagitais   

13 Unilaterais D 

(19) 

Pithon et. al. 
(2014) 2014 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Brasileiros  

(ambos os sexos) 
300 08 - 12 10 Sagitais  

(10) 

Briers et al. 

(2015) 
2015 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Negros e Mestiços 

Sul-Africanos  

(ambos os sexos) 

388 6 - 13 
10 Sagitais  

(10) 

Jeelani et al. 

(2015) 
2015 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Paquistaneses  

(ambos os sexos) 
231 9 - 18 

11 Sagitais  

(11) 

Bulut et al. 

(2015) 
2015 

TC MultiSlice  

(indivíduos 

vivos) 

Turcos 

(ambos os sexos) 
450 3 - 18 

10 Sagitais  

21 Bilaterais  

(52) 

Gibelli et al. 

(2016) 
2016 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Caucasianos 

Italianos  

(ambos os sexos) 

222 6 - 18 
14 Sagitais  

(14) 

 

Fonte: O Autor. 

  



 39 

2.2 DADOS PARA RECONSTRUÇÃO FACIAL FORENSE DE BRASILEIROS 

 

 

Herrera et al., em um levantamento da literatura realizado em 2013 

evidenciou a produção científica brasileira na área de reconstrução facial forense e 

naquele momento identificou especificamente para dados de espessuras de tecidos 

moles faciais de brasileiros apenas tabelas de referências para indivíduos adultos, 

considerando-se três trabalhos (Tedeschi-Oliveira et al., 2009; Santos, 2008; de 

Almeida et al., 2013), sendo dois realizados por meio de punções de agulhas em 

cadáveres (Tedeschi-Oliveira et al., 2009; de Almeida et al., 2013) e outro por meio 

de medições de espessuras dos tecidos moles faciais em imagens de ressonância 

magnética (Santos, 2008). Na ocasião da publicação do levantamento de Herrera et 

al. (2013), não havia nenhum estudo publicado especificamente para tabelas de 

espessuras médias de tecidos moles de crianças brasileiras.  

Após o levantamento de Herrera et al. (2013), outras contribuições à RFF 

referentes especificamente a tabelas de espessuras de tecidos moles faciais de 

brasileiros tomaram corpo. Ainda no mesmo ano de 2013, Beaini apresentou os 

resultados de consistente pesquisa, disponibilizando uma nova tabela para dados de 

adultos brasileiros, com a proposta de mensurações padronizadas das espessuras 

de tecidos moles por meio de estudos de imagens de exames de Tomografias 

Computadorizadas do tipo Cone-Beam. Este estudo examinou a hipótese de que 

haveria diferenças de espessura de tecidos moles em relação ao tipo facial 

horizontal dos indivíduos, mas não foram encontradas diferenças significativas de 

espessura para os pontos anatômicos estudados, contrariando os preceitos clínicos. 

Tampouco os resultados indicaram ser oportuna a estratificação das tabelas 

relativamente aos tipos faciais para reconstrução facial na prática, apesar de se 

poder ponderar que para os pontos mandibulares em perfis de classe III estas 

espessuras apresentaram-se mais delgadas em adultos em comparação com os 

demais perfis.  

Considerando a metodologia utilizada, a técnica de mensuração proposta por 

Beaini possui a vantagem de ser obtida por meio de exames de imagens de 

tomografias do tipo Cone-Beam realizados em indivíduos vivos e em posição 

sentada diminuindo os efeitos da gravidade nos tecidos faciais, no momento da 

aquisição das imagens, quando comparados a estudos que posicionam os 
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cadáveres em decúbito dorsal ou em exames de Tomografia Computadorizada 

Helicoidal em vivos. O método também permite a padronização da correta direção 

de mensuração radial do ponto ósseo anatômico para a superfície tegumentar em 

pontos bilaterais parassagitais e perpendiculares à superfície óssea em relação aos 

pontos sagitais. Beaini (2013) considerou neste estudo de adultos 32 pontos 

craniométricos anatômicos, sendo 10 sagitais e 11 pares parassagitais, bilaterais. 

Para crianças brasileiras, quando se busca trabalhos de espessura de tecidos 

moles faciais com finalidade forense nesta população, temos disponível apenas o 

trabalho de Pithon et al., publicado em 2014.  

Especificamente, o trabalho de Pithon et al. (2014) considerou medições de 

tecidos moles de crianças do nordeste brasileiro, na faixa etária compreendida entre 

8 e 12 anos. Estes autores estudaram 10 pontos faciais sagitais para medir 

espessuras de tecidos moles por meio de telerradiografias de 300 crianças com 

idade entre 8 e 12 anos, divididas por padrão de perfil facial esquelético (normal, 

côncavo ou convexo), dependente da análise do ângulo ANB. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre as classes esqueléticas estudadas em 

crianças brasileiras de ambos os sexos, sendo similares para a maioria dos pontos 

estudados, exceto para os pontos Estômio, Lábio Inferior e Pogônio entre as classes 

II e III, sugerindo que estas medidas estão relacionadas à compensação facial 

devido a protrusão mandibular (Pithon et al., 2014). As medidas do ponto Estômio 

foram maiores para ambos os sexos em classes III e o Lábio Inferior menor para 

meninas. As mensurações do ponto Pogônio foram maiores em meninos com classe 

III e os autores referiram como justificativa a condição genética para prognatismo 

para o sexo masculino. Em classe I quanto ao sexo, referiram que apesar de as 

medidas de tecidos moles faciais de meninas apresentarem-se menores do que 

meninos, os pontos Rínio, Subnasal e Lábio Superior tiveram diferenças 

estatisticamente significantes (Pithon et al., 2014).  

Portanto, em referência a tabelas de estudos brasileiros, concordando com 

Herrera et al. (2016) e atualizando a busca de novos dados até 2019, há ainda 

disponível atualmente para consulta e aplicação cinco estudos com dados de 

espessuras de tecidos moles faciais, sendo os mesmos quatro estudos para adultos 

e apenas um para crianças.  
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A tabela 2.2 demostra os estudos de espessuras médias de tecidos moles 

com finalidade de reconstrução facial forense disponíveis em 2019 com tabelas de 

dados para indivíduos brasileiros, tanto para adultos como para crianças. 

 

Tabela 2.2 – Estudos disponíveis em 2019 para espessuras de tecidos moles com a finalidade de 

reconstrução facial forense de indivíduos brasileiros 

 

Autores Ano Método de 
mensuração Ancestralidade N Idade Pontos 

anatômicos 

Santos (2008)  2008 

Ressonância 

Nuclear 

Magnética  

(indivíduos 

vivos) 

Brasileiros 

(ambos os sexos) 
186 adultos 

11 Sagitais 

11 Bilaterais 

(22) 

Tedeschi-Oliveira 

et al. (2009)  
2009 

Punção por 

agulhas 

(cadáveres) 

Brasileiros 

(ambos os sexos) 
40 

adultos 

17 - 90 

10 Sagitais 

11 Bilaterais 

(32) 

de Almeida et al. 

(2013)  
2013 

Punção por 

agulhas 

(cadáveres) 

Brasileiros 

(ambos os sexos) 
100 

adultos 

41 - 60 

13 Sagitais 

18 Bilaterais 

(49) 

Beaini (2013)  2013 

TC Cone-Beam 

(indivíduos 

vivos) 

Brasileiros 

(ambos os sexos) 
100 

adultos 

18 - 65 

10 Sagitais 

11 Bilaterais 

(32) 

Pithon et. al. 
(2014)  2014 

Telerradiografia 

(indivíduos 

vivos) 

Brasileiros 

(ambos os sexos) 
300 

crianças 
08 - 12 

10 Sagitais 

(10) 

 

Fonte: O Autor. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Obter os dados médios das espessuras de tecidos moles de faces de 

crianças da faixa etária compreendida entre 6 e 10 anos de idade (subdivididas em 

dois grupos, de 6 a 8 e 8,01 a 10 anos), comparando-as com os dados obtidos por 

Beaini (2013) para adultos, utilizando a mesma metodologia. Definir se há diferenças 

significativas em relação as espessuras de tecidos moles entre crianças e adultos. O 

método envolve a análise padronizada de bancos de dados de exames 

complementares de Tomografias Computadorizadas do tipo Cone-Beam (TCCBs) de 

um centro radiológico brasileiro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

A metodologia aplicada neste trabalho é a mesma descrita por Beaini (2013) 

para a aquisição de dados de mensurações da espessura de tecidos moles da face, 

por meio do estudo de exames de Tomografia Computadorizada do tipo Cone-Beam.  

A justificativa para aplicação da mesma metodologia reside na proposição 

deste pesquisador de realizar uma comparação linear, de modo padronizado e 

fidedigno dos resultados de mensurações médias de espessuras de tecidos moles 

de crianças com os dados de espessuras médias previamente obtidos por Beaini em 

2013 para adultos. 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

● Computador Macintosch – MacBook Pro com Sistema Operacional macOS 

Mojave, v10.14.3, Processador Intel Core i7 quad core de 7ª geração e 2,8 GHz, 16 

GB de Memória RAM e hard drive de 256 GB; 

● Hard drive externo de 1 TB 

● Software Horos v3.3.5 – 64-bit (Purview, Annapolis, Maryland, EUA) 

● Software Microsoft Excel para MAC, v16.22 (190211) (Microsoft, Redmond, 

WA) 

● Acesso ao pacote estatístico SPSS (IBM) versão 22 

● Acesso aos bancos de dados de um centro radiológico localizado no Brasil 

● Acesso a equipamento de Tomografia Computadorizada Cone-Beam I-Cat 

● Aplicação do protocolo elaborado e padronizado por Beaini (2013) para 

mensuração e obtenção de dados de espessuras de tecidos moles faciais em 

exames tomográficos.   
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4.2 MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi devidamente apresentado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa pertinente, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e 

aprovado conforme parecer consubstanciado 2.441.519 – CAAE: 

80348517.0.0000.0075 em 15 de dezembro de 2017 (Anexo A). 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado por meio do estudo dos arquivos 

digitais de banco de dados do centro radiológico Papaiz – Diagnósticos 

Odontológicos por Imagens, localizado em São Paulo-SP, após autorização formal 

do radiologista responsável (Anexo B). Mediante solicitação dos pesquisadores, o 

centro radiológico disponibilizou para análise prévia 86 amostras de exames digitais 

de Tomografias Computadorizadas do tipo Cone-Beam disponíveis em seu acervo, 

considerada a faixa etária de interesse (6 a 10 anos), observados os aspectos de 

confidencialidade dos dados. Apenas o sexo, a data de nascimento e a data de 

exame foram informados. Antes do início da pesquisa, foi estimado que o tamanho 

amostral ideal era de 400 exames, divididos em igual proporção quanto ao sexo. 

Como premissa ética, nenhum ser humano vivo foi submetido a exame com radiação 

ionizante para o propósito desta pesquisa, uma vez que os dados foram obtidos de 

acervo digital já existente no centro radiológico, para exames já realizados. 

Uma vez que o centro radiológico dispõe em suas próprias fichas de 

anamnese (Anexo C) campo disponível para autorização e concordância formal do 

responsável legal para a utilização das imagens obtidas no exame radiológico para 

fins de pesquisa/trabalhos científicos e publicações, desde que se preserve a 

identidade do paciente; apenas estes exames radiológicos (marcados na ficha de 

anamnese com a devida concordância dos responsáveis legais no ato da realização 

do exame) foram disponibilizados pelo centro radiológico e considerados elegíveis 

nesta pesquisa para passar a seguir por avaliação considerando-se os devidos 

critérios de inclusão para composição do acervo estudado (amostra). Foram 

adotados todos os cuidados para garantir ao longo de todo o estudo o sigilo e para 

que os nomes dos pacientes dos exames radiográficos estudados não fossem 

divulgados a qualquer momento. 
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4.2.1 Seleção da amostra, tipos de arquivos e critérios de inclusão 
 

 

Compõe o objeto de interesse da presente pesquisa exames tomográficos de 

crianças que compreendam a faixa etária de 6 e 10 anos e que tenham sido obtidos 

no mesmo centro radiológico, ajustadas as seguintes configurações padronizadas no 

momento da aquisição da Tomografia Computadorizada: campo de visão (FOV) de 

20 cm de altura e 17 cm de largura, com exposição aproximada de 40 segundos e 

regime de trabalho de 120kVp e 36.90 mAs. As imagens disponibilizadas foram 

exportadas em formato DICOM, com reconstrução de 0,4 mm para o tamanho do 

voxel. 

O critério de inclusão da amostra foi: 

-Idade: indivíduos com idade compreendida entre 6 e 10 anos completos de 

idade, 

-Sexo: Masculino e Feminino 

-Integridade: foram rejeitados exames de pacientes com mutilações dentárias, 

portadores de síndromes, com alteração facial (óssea ou tegumentar) visível, 

grandes assimetrias faciais ou que tenham sido submetidos a cirurgias ortognáticas 

ou craniofaciais. Acrescenta-se ainda a presença de material de osteossíntese. A 

presença de posicionadores faciais (mentoneiras) ou quaisquer outros dispositivos 

ou artefatos que, se presentes, impeçam a correta leitura dos tecidos moles faciais 

também foram considerados como critérios de exclusão. Exemplo de exame 

excluído está evidenciado na figura 4.1. 

Para cada pasta de arquivo DICOM importada para o software Horos, foi 

selecionada a reconstrução tridimensional “3D volume rendering”, e as 

características físicas ósseas e tegumentares foram analisadas, considerando-se os 

filtros de número 1 (osso) e 5 (pele). Nessa função, foi possível verificar se o exame 

apresentava os requisitos necessários, uma vez que materiais de osteossíntese, 

assimetrias faciais e características tegumentares são facilmente detectáveis por 

esta metodologia, conforme descreveu Beaini (2013) em seu protocolo de pesquisa. 
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Figura 4.1 – Exemplo de exame excluído: presença de posicionadores faciais (mentoneiras), com 

deformação dos tecidos faciais no terço médio inferior da face 

 

  

 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.2 Classificação em grupos 

 

 

Para obtenção dos dados de exames de crianças, os grupos de pesquisa 

foram organizados e classificados entre as variáveis disponíveis ao objeto de estudo, 

compreendendo o protocolo preconizado por Beaini (2013), sendo divididos em 

grupos quanto ao sexo e idade, após a aplicação dos critérios de inclusão. 

De acordo com o sexo, os grupos foram subdivididos a seguir conforme a 

idade, entre 6 e 8 anos completos e 8,01 e 10 anos completos. 

Considerada a forma de disponibilização e recepção dos dados não foi 

possível identificar fatores que eventualmente poderiam influenciar na espessura de 

tecidos moles faciais, a saber: peso, estatura e informação nutricional. Não foi 

considerada análise facial neste estudo. 
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4.2.3 Protocolo de localização dos pontos e mensuração dos tecidos moles 
faciais 

 

 

Para padronização e reprodutibilidade do estudo, foi adotado o mesmo 

protocolo de localização dos pontos e mensuração dos tecidos moles faciais 

desenvolvido e validado por Beaini (2013). O protocolo de Beaini (2013) objetiva de 

modo sistemático a localização dos pontos craniométricos escolhidos e relevantes 

para a reconstrução facial forense em exames de imagens de Tomografias 

Computadorizadas Cone-Beam e permite efetuar mensurações no programa de 

computador Horos (Purview, Annapolis, Maryland, EUA ). 

O protocolo direciona o correto posicionamento do crânio tomografado no 

Plano Horizontal de Frankfurt, o que é determinante como referência essencial para 

a utilização de imagens multiplanares, objetivando padronização de análise e em 

maior precisão na mensuração dos tecidos moles e das dimensões craniométricas 

(Beaini, 2013). 

Os pontos craniométricos aqui adotados e identificados como anatômicos 

para a mensuração da espessura dos tecidos moles faciais, tanto sagitais como 

bilaterais, foram os mesmos baseados no protocolo desenvolvido por Beaini (2013), 

já utilizados em outros estudos para a obtenção de tabelas de espessuras de tecidos 

moles faciais de brasileiros (Tedeschi-Oliveira, 2009; de Almeida, 2013) e descritos 

por Rhine e Campbell (1980).  

Seguindo a mesma metodologia para a posterior comparação linear dos 

resultados deste estudo em crianças com os obtidos em adultos, para os pontos 

craniométricos estudados, foram selecionados apenas aqueles que utilizam pontos 

anatômicos externos e superficiais como referência, os mesmos passíveis de serem 

obtidos em crânios secos conforme orienta Beaini (2013). 
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Pontos sagitais: localizados em um único corte tomográfico, posicionado na 

linha média facial (figura 4.2). No caso de assimetria acentuada sem definir fator de 

exclusão, cortes independentes para a maxila e mandíbula foram utilizados. Os 

pontos sagitais estudados foram:  

1- Supra Glabela  

2- Glabela 

3- Násio 

4- Rínio 

5-  Filtro Médio 

6- Supra Dental 

7- Infra Dental 

8- Supra Eminência Mentoniana 

9- Eminência Mentoniana 

10- Mentoniano  

Figura 4.2 – Exemplo de mensuração de tecidos moles faciais a partir de pontos craniométricos 

sagitais, conforme protocolo de Beaini (2013) 

 

 
 

Fonte: O autor 
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Pontos bilaterais: Os pontos abaixo descritos foram mensurados em ambos 

os lados para cada exame de Tomografia estudado. 

11-  Eminência Frontal 

12-  Supra Orbitário  

13-  Infra Orbitário  

14-  Malar Inferior  

15-  Lateral da Órbita  

16-  Arco Zigomático  

17-  Supraglenóide  

18-  Gônio 

19-  Supra M2 Decíduo 

20-  Linha Oclusal  

21-  Infra M2 Decíduo 

Seguindo-se o mesmo Protocolo de Beaini (2013), todas as medidas bilaterais 

foram obtidas em reconstrução multiplanar, considerando o software de análise de 

imagens Horos (Purview, Annapolis, Maryland, EUA ), na janela do plano axial, uma 

vez que a utilização dos demais planos (sagital ou coronário) em reconstrução 

multiplanar exigiria reposicionamento dos eixos para que uma relação perpendicular 

à superfície tegumentar fosse atingida, o que poderia levar à despadronização da 

amostra (considerando-se ainda que o volume de todos os exames foram ajustados 

de modo padronizado no Plano Horizontal de Frankfurt antes do início das medições 

individualizadas, conforme protocolo). 

Ainda de acordo com Beaini (2013), foi considerada a forma da superfície da 

face nos cortes axiais como parte de uma esfera (Figura 4.3), e a direção da 

mensuração foi radial. Assim, a medição da espessura do tecido mole foi 

perpendicular às superfícies ósseas e tegumentares da face, conforme descrito na 

literatura por Cavanagh e Steyn (2011) e preconizado por Beaini (2013) como 

protocolo para mensuração da espessura dos tecidos moles da face em Tomografias 

Cone-Beam. 
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Figura 4.3 – Orientação radial, com perpendicularidade das mensurações de tecidos moles faciais a 

partir de pontos craniométricos bilaterais, em cortes axiais, conforme protocolo de 

Beaini (2013) 

 

 
 

Fonte: O autor. 

 

Por se tratar de crianças com dentição mista, torna-se prejudicada a 

mensuração e comparação posterior com grupos de adultos nos pontos Supra M2 e 

Infra M2. Estes pontos merecem atenção especial, uma vez que são importantes 

para evoluir na execução da reconstrução facial forense na região de terço médio de 

face, associado ao contorno facial.  

Na amostra tratada, foi possível observar que apenas os segundos molares 

decíduos estavam presentes na maioria dos exames e o segundo molar permanente 

não (uma vez que este estava em desenvolvimento).  

Em um primeiro momento, na fase piloto deste estudo, optou-se por mensurar 

estes pontos tendo como referência a superfície óssea alveolar vestibular, 

imediatamente localizada com o eixo de referencia coronal no corte axial localizado 

bem na distal do primeiro molar permanente, tanto superior (Figura 4.4) como inferior 

(Figura 4.5) e a medição radial da espessura de tecido mole desta região realizada 

na intersecção do eixo coronal com o eixo sagital posicionado paralelamente a face 

vestibular do primeiro molar permanente (ou do último dente erupcionado), 

“simulando” eventual posição anatômica do ponto do segundo molar permanente na 

superfície óssea vestibular (ainda em desenvolvimento na faixa etária estudada).  

  



 53 

5
3
 

Figura 4.4 – Identificação e posicionamento do ponto Supra M2 “virtual” - Orientação radial e a 

inviabilidade de identificação da cortical óssea vestibular maxilar no corte axial 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 4.5 – Identificação e posicionamento do ponto Infra M2 “virtual” - Orientação radial e a 

inviabilidade de identificação precisa do ponto anatômico de interesse na superfície 

óssea vestibular mandibular 

 

 

Fonte: O autor 

 

Essas mensurações, nos referidos pontos M2 “virtuais” são de difícil 

percepção ao tentar localizar a superfície óssea alveolar, exata e principalmente na 

maxila, onde a cortical alveolar vestibular é extremamente delgada, uma vez que os 

segundos molares ainda não erupcionaram e geralmente apresentam uma cripta 

alveolar em desenvolvimento, com discreto abaulamento cortical. 

Como solução, optou-se pela adaptação da técnica e medição dos pontos 

Supra M2 e Infra M2 em uma região um pouco mais anterior à que se consideraria a 

localização do segundo molar permanente (se este estivesse erupcionado), 

seguindo-se portanto os mesmos critérios adotados por Beaini para os segundos 

molares permanentes mas adaptado neste estudo para os segundos molares 

decíduos, presentes na amostra como ponto anatômico bem definido, tanto para 

dentes superiores como para dentes inferiores. 

Neste estudo, foi proposta uma modificação da metodologia preconizada por 

Beaini (2013) para adultos, que foi considerada como referência física para estes 

pontos M2 em comparativo, os segundos molares decíduos para providenciar a 
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medição da espessura de tecidos moles destas regiões, tanto para os últimos dentes 

decíduos inferiores como para os superiores. Importante considerar que crianças de 

6 anos poderiam apresentar o primeiro molar permanente ainda em erupção, o que 

dificultaria a identificação e medição padronizada dos respectivos pontos e por este 

motivo o primeiro molar permanente foi descartado para auxiliar na padronização 

das medições em diferentes exames. Seguiu-se então o mesmo protocolo 

preconizado por Beaini (2013), mas adaptado para o segundo molar decíduo – foi 

considerada a região cervical dos segundos molares decíduos superiores e 

inferiores, observando-se o corte axial e o nível axial exatamente na abertura dos 

condutos dentro da câmara pulpar destes dentes. Demarca-se o ponto da mesma 

forma que para adultos (Beaini, 2013), considerando a porção média da face 

vestibular, sobre superfície óssea ou dentária, em sentido radial (Figuras 4.6 e 4.7). 

 

Figura 4.6 – Identificação e posicionamento do ponto Supra M2 Decíduo - Orientação radial 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 4.7 – Identificação e posicionamento do ponto Infra M2 Decíduo - Orientação radial 

 

 
Fonte: O autor 
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Foi possível também identificar e reproduzir outra dificuldade de medição 

associada ao protocolo de Beaini (2013) para a medição do ponto 17 – 

Supraglenóide, bilateral. Trata-se do artefato de volume parcial, erro de aquisição 

que ocorre em Tomografias Computadorizadas do tipo Cone-Beam (Schulze et al., 

2001; Barret e Keat, 2004) caracterizada quando a imagem de tecidos moles nesta 

região é cortada ou não captada pelo equipamento em parte da estrutura, 

impossibilitando a medição da espessura de tecido mole nestes pontos bilaterais, 

conforme evidenciado na figura 4.8. Nesta amostra, não foi possível realizar a 

medição do lado direito em seis exames e do lado esquerdo em dois. 

 

Figura 4.8 – Reconstrução multiplanar – Ponto 17 – Supraglenóide direito com artefato de volume 

parcial, impossibilitando a medição da espessura do tecido mole 

 

 
Fonte: O autor 
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4.2.4 Análise Estatística  
 
 

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico IMB SPSS-22 sendo 

considerado o nível de confiança de 95%. Em um primeiro momento, foi avaliado a 

normalidade da distribuição da amostra para cada ponto estudado, aplicando-se o 

teste de Shapiro-Wilk. 

Para a realização dos testes de hipótese de interesse, foram utilizados, 

portanto, testes paramétricos para as variáveis de distribuição normal (Teste t) e 

testes não paramétricos para as variáveis com distribuição não-normal.  

Quanto a simetria bilateral das espessuras de tecidos moles faciais, os 

resultados obtidos foram avaliados por meio do teste t pareado para as amostras 

com distribuição normal e para os com distribuição não normal, foi empregado o 

teste não paramétrico de Wilcoxon. 

As variáveis independentes estudadas foram o sexo e faixas etárias (6 a 8 e 

8,01 a 10). Na dependência das variáveis dependentes não-normais, foram 

aplicados testes de Mann-Withney e Kruskall-Whallis (para sexo) e Kruskall-Whallis 

(para idade) e teste t para as com distribuição normal.  

Observando-se as dificuldades em se trabalhar medias e desvios padrões em 

distribuições não-normais, recorreu-se nestes casos à técnica Bootstrap. Esta 

técnica consiste em reamostragens aleatórias extraídas dos resultados da amostra 

original (reamostragens de 1000 ou mais simulações do N original).  

De acordo com Verschuuren (2016), os retestes da técnica Bootstrap 

prestam-se ao cálculo da média das médias, do desvio padrão e do erro padrão 

correspondente, aproximando-se desta forma dos prováveis valores da população, 

e, portanto, de valores mais confiáveis. Silva Filho (2010) também recomenda esta 

aplicação em amostras de pequena monta. 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 AMOSTRA: ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

 

 

Após seleção, considerando os critérios de inclusão deste estudo, a amostra 

completa evidenciou 47 exames de Tomografias Computorizadas do tipo Cone-

Beam disponibilizados pelo Centro Radiológico incluídos na pesquisa e esta foi 

separada para estudo estatístico dos resultados obtidos conforme sexo e grupos de 

idade, considerando-se as idades entre 6 a 8 anos e 8,01 a 10 anos. Os resultados 

dessa divisão, assim como as idades mínimas e máximas e idades médias para 

cada subgrupo foram calculados, considerando o sexo e idade e estão 

representados conforme tabela 5.1: 

 

Tabela 5.1 – Distribuição da amostra em crianças (6 a 10 anos); por sexo e grupos de idade (6 a 8 

anos e 8,01 a 10 anos) 
 

Sexo / Grupos de idade N Idade 
mínima 

Idade 
máxima 

Idade 
média 

Masculino (6 a 10 anos) 23 6,07 9,32 7,81 
6 a 8 anos 13 6,07 8,00 7,13 

8,01 a 10 anos 10 8,04 9,32 8,70 

Feminino (6 a 10 anos) 24 6,11 10,15 8,16 
6 a 8 anos 12 6,11 7,86 7,21 

8,01 a 10 anos 12 8,01 10,15 9,1 

Total  
(ambos os sexos, 6 a 10 anos) 47 6,07 10,15 7,99 

 

Fonte: O autor. 
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5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico IMB SPSS-22 sendo 

considerado o p-valor de 0,05. 

 

 

5.2.1 Concordância intra-examinadores 
 

 

Foi definido aleatoriamente 1 exame da amostra estudada e as espessuras de 

tecidos moles faciais foram mensuradas duas vezes pelo mesmo examinador, 1 ano 

após a primeira medição. O objetivo desta etapa da pesquisa foi apenas aferir o 

nível de concordância do examinador para cada um dos 32 pontos craniométricos 

mensurados. Na tabela 5.2, os resultados obtidos neste teste demonstraram 

excelente índice de correlação intraclasse para 32 mensurações.  

 

Tabela 5.2 – Coeficiente de correlação intra-classe 

  N %         

Casos 
Válido 32 100,0         

Excluídoa 0 0,0         

Total 32 100,0         

a. Exclusão dos casos por listagem baseada em todas as variáveis no procedimento. 

Estatísticas de Confiabilidade 
Cronbach's Alpha N de Itens             

,993 2             

Coeficiente de Correlação Intraclasse 

  
Correlação 
Intraclasseb 

Intervalo de Confiança 95% Teste F com Valor Verdadeiro 0 

Limite Inferior Limite Superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas Individuais ,985a ,971 ,993 138,472 31 31 ,000 

Medidas Médias ,993c ,985 ,996 138,472 31 31 ,000 

Modelo de efeitos mistos bidirecionais, onde os efeitos das pessoas são aleatórios e os efeitos das medidas 

são fixos. 

a. O estimador é o mesmo, esteja o efeito de interação presente ou não. 

b. Coeficientes de correlação intraclasse tipo A usando uma definição de concordância absoluta. 

c. Essa estimativa é calculada assumindo que o efeito de interação está ausente, porque, de outro modo, não 

pode ser estimado. 

 
Fonte: O autor.  
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5.2.2 Distribuição da amostra 
Tabela 5.3 – Distribuição da amostra em crianças (6 a 10 anos) por ponto mensurado - Teste de 

normalidade por ponto (Shapiro-Wilk) 

 

Pontos anatômicos 
N 

crianças  
(6 a 10 anos) 

Teste de 
normalidade 
Shapiro-Wilk 

p>0,05 
crianças 

(6 a 10 anos) 

Distribuição 
normal? 
crianças 

(6 a 10 anos) 

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela  47 0,000* não 
2. Glabela  47 0,524 sim 
3. Násio 47 0,090 sim 
4. Rínio 47 0,222 sim 
5. Filtro Médio 47 0,566 sim 
6. Supra Dental 47 0,000* não 
7. Infra Dental 47 0,506 sim 
8. Supra Eminência Mentoniana 47 0,624 sim 
9. Eminência Mentoniana 47 0,008* não 
10. Mentoniano 46 0,999 sim 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)   47 0,019* não 
11(E). Eminência Frontal (E)   47 0,049* não 
12(D). Supra Orbitário (D)  47 0,362 sim 
12(E). Supra Orbitário (E)  47 0,776 sim 
13(D). Infra Orbitário (D)  47 0,158 sim 
13(E). Infra Orbitário (E)  47 0,206 sim 
14(D). Malar Inferior (D)  47 0,090 sim 
14(E). Malar Inferior (E) 47 0,249 sim 
15(D). Lateral da Órbita (D)  47 0,109 sim 
15(E). Lateral da Órbita (E)  47 0,157 sim 
16(D). Arco Zigomático (D)  47 0,003* não 
16(E). Arco Zigomático (E)  47 0,161 sim 
17(D). Supraglenóide (D)  45 0,093 sim 
17(E). Supraglenóide (E)  41 0,527 sim 
18(D). Gônio (D)  47 0,000* não 
18(E). Gônio (E)  47 0,085 sim 
19(D). Supra M2 Decíduo (D)  45 0,692 sim 
19(E). Supra M2 Decíduo (E)  45 0,429 sim 
20(D). Linha Oclusal (D)  47 0,027* não 
20(E). Linha Oclusal (E)  47 0,173 sim 
21(D). Infra M2 Decíduo (D)  45 0,256 sim 
21(E). Infra M2 Decíduo (E)  45 0,425 sim 
*p<0,05     

Fonte: O autor. 
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Em um primeiro momento, foi avaliada a forma da distribuição das variáveis 

(normal e não-normal) para cada ponto. O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para 

esta avaliação e os resultados se encontram na tabela 5.3. Dos 32 pontos, apenas 

oito se apresentaram nesta amostragem com distribuição não normal.  

 
 
5.2.3 Simetria bilateral 
 

 

Na tabela 5.4, apresentam-se os resultados da avaliação para a simetria 

bilateral considerando-se todos os pontos anatômicos mensurados. Foi aplicado o 

teste t pareado para as amostras com distribuição normal e na tabela 5.5, os 

resultados dos testes não paramétricos para aquelas com distribuição não normal, 

considerando-se para estes o teste de Wilcoxon. 

 

Tabela 5.4 – Simetria bilateral em crianças (6 a 10 anos) para os pontos com distribuição normal 

(teste t pareado) 

 

  Diferenças Pareadas  

Par Pontos anatômicos - Bilaterais 
Diferença 
Média 
(mm) 

Desvio 
Padrão 

Média 
de Erro 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença 95% 

p 
(bicaudal) 
teste t 

     Inferior Superior  

Par 2 
12(D). Supra Orbitário (D) 

12(E). Supra Orbitário (E)  
0,065 0,507 0,082 -0,102 0,231 0,436 

Par 3 
13(D). Infra Orbitário (D) 

13(E). Infra Orbitário (E)  
0,073 0,692 0,112 -0,154 0,301 0,517 

Par 4 
14(D). Malar Inferior (D) 

14(E). Malar Inferior (E) 
-0,645 1,265 0,205 -1,061 -0,229 0,003* 

Par 5 
15(D). Lateral da Órbita (D) 

15(E). Lateral da Órbita (E)  
0,136 1,024 0,166 -0,200 0,473 0,418 

Par 7 
17(D). Supraglenóide (D) 

17(E). Supraglenóide (E)  
0,373 0,876 0,140 0,089 0,657 0,011* 

Par 9 
19(D). Supra M2 Decíduo (D) 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  
0,343 0,897 0,146 0,048 0,638 0,024* 

Par 11 
21(D). Infra M2 Decíduo (D) 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  
0,491 0,882 0,143 0,201 0,781 0,001* 

*p<0,05       

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.5 – Simetria bilateral em crianças (6 a 10 anos) para os pontos com distribuição não-normal 

(teste Wilcoxon) 

 

Par Pontos Anatômicos 
Bilaterais p Decisão 

Par 1 
11(D). Eminência Frontal (D) 

11(E). Eminência Frontal (E)   
0,611 

Manter a 

Hipótese nula 

Par 6 
16(D). Arco Zigomático (D) 

16(E). Arco Zigomático (E)  
0,827 

Manter a 

Hipótese nula 

Par 8 
18(D). Gônio (D) 

18(E). Gônio (E)  
0,449 

Manter a 

Hipótese nula 

Par 10 
20(D). Linha Oclusal (D) 

20(E). Linha Oclusal (E)  
0,779 

Manter a 

Hipótese nula 

*p<0,05   

 

Fonte: O autor. 

 
 

5.2.4 Espessuras médias de tecidos moles faciais  
 
 

A tabela 5.6 (Apêndice A) representa a espessura média de tecido mole para 

cada ponto craniométrico estudado na face, conforme protocolo de Beaini (2013), 

tanto para os pontos da linha mediana como para os pontos bilaterais, para ambos 

os sexos e faixas de idades estudadas. Foi determinado ainda o desvio padrão, o 

erro padrão, os limites superior e inferior e a mediana de cada ponto, considerando-

se intervalo de confiança em 95%. Para os pontos definidos como não-paramétricos, 

foi aplicado a ferramenta Bootstrap.  
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Tabela 5.6 – Valores médios de espessuras de tecidos moles - crianças (6 a 10 anos), ambos os 

sexos 

 

Pontos Anatômicos N média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Limite 
Inferior 
(IC 95%) 

Limite 
Superior 
(IC 95%) 

mediana 

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela* 47 3,13* 0,81* 0,11* 2,90* 3,37* 2,82* 

2. Glabela  47 4,12 0,77 0,11 3,90 4,35 4,12 

3. Násio 47 5,31 1,18 0,17 4,96 5,66 5,01 

4. Rínio 47 1,09 0,42 0,06 0,97 1,22 1,03 

5. Filtro Médio 47 10,90 1,76 0,26 10,38 11,41 10,63 

6. Supra Dental* 47 10,29* 2,12* 0,29* 9,68* 10,83* 10,36* 

7. Infra Dental 47 8,07 1,06 0,15 7,76 8,38 7,99 

8. Supra Eminência Mentoniana 47 9,24 1,75 0,25 8,73 9,75 9,08 

9. Eminência Mentoniana* 47 6,81* 1,63* 0,23* 6,37* 7,30* 6,71* 

10. Mentoniano 46 5,12 1,09 0,16 4,80 5,45 5,08 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)*   47 2,82* 0,69* 0,10 2,64* 2,99* 2,67* 

11(E). Eminência Frontal (E)* 47 2,81* 0,75* 0,11* 2,62* 3,04* 2,68* 

12(D). Supra Orbitário (D)  47 4,97 1,03 0,15 4,67 5,27 4,93 

12(E). Supra Orbitário (E)  47 4,91 1,00 0,15 4,61 5,20 4,89 

13(D). Infra Orbitário (D)  47 5,15 0,86 0,13 4,90 5,41 5,07 

13(E). Infra Orbitário (E)  47 5,11 1,12 0,16 4,79 5,44 5,04 

14(D). Malar Inferior (D)  47 18,69 2,44 0,36 17,98 19,41 18,34 

14(E). Malar Inferior (E) 47 19,18 2,20 0,32 18,54 19,83 19,05 

15(D). Lateral da Órbita (D)  47 9,19 1,88 0,27 8,64 9,74 9,28 

15(E). Lateral da Órbita (E)  47 8,87 1,98 0,29 8,29 9,46 9,07 

16(D). Arco Zigomático (D)* 47 6,81* 1,65* 0,23* 6,36* 7,27* 6,51* 

16(E). Arco Zigomático (E)  47 6,71 1,64 0,24 6,23 7,20 6,62 

17(D). Supraglenóide (D)  45 9,16 1,43 0,21 8,73 9,59 8,96 

17(E). Supraglenóide (E)  41 8,85 1,18 0,18 8,48 9,22 8,90 

18(D). Gônio (D)* 47 10,91* 2,62* 0,37* 10,24* 11,65* 10,53* 

18(E). Gônio (E)  47 10,99 2,36 0,34 10,30 11,68 10,76 

19(D). Supra M2 Decíduo (D)  45 21,97 2,46 0,37 21,23 22,71 21,88 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  45 21,69 2,18 0,33 21,04 22,35 21,80 

20(D). Linha Oclusal (D)* 47 19,63* 2,11* 0,30* 19,01* 20,29* 19,58* 

20(E). Linha Oclusal (E)  47 19,64 2,06 0,30 19,04 20,24 19,56 

21(D). Infra M2 Decíduo (D)  45 20,22 2,25 0,33 19,54 20,89 19,87 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  45 19,84 2,33 0,35 19,14 20,54 19,63 

Intervalo de Confiança 95% para média      

*Pontos Não-paramétricos - Bootstrap: N: 1000; IC: 95%     
 

Fonte: O autor. 
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5.2.5 Variável quanto ao sexo 
 

 

Os grupos divididos segundo o sexo foram avaliados secundariamente com o 

objetivo de investigar a influência do dimorfismo sexual nas espessuras de tecidos 

moles na faixa etária compreendida entre 6 e 10 anos. 

A comparação entre médias dos exames de indivíduos segundo o sexo foi 

realizada por meio da aplicação do teste t para as variáveis com distribuição normal. 

Para as variáveis com distribuição não-normal, foram utilizados os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para os pontos bilaterais em que 

um deles se apresentou com distribuição não-normal, foi considerada e empregada 

a análise por meio dos testes não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

para os respectivos pontos bilaterais. 

As tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os resultados estatísticos para a variável 

sexo. 

 

Tabela 5.7 – Médias - Teste t quanto ao sexo - pontos com distribuição normal 

 

  teste t para Igualdade de Médias 

Pontos 
Anatômicos 

Estatísticas do Grupo 
Sig.  
(bicaudal) 

Diferença 
Média 

Diferença 
Erro 
Padrão 

IC 95% da 
Diferença 

Sexo N Média 
(Sexo) 

Desvio 
Padrão 

Média 
Erro 
Padrão 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Pontos sagitais 

2. Glabela  
F 24 4,20 0,74 0,15 

0,512 0,15 0,23 -0,31 0,61 
M 23 4,05 0,82 0,17 

3. Násio 
F 24 5,58 1,21 0,25 

0,111 0,55 0,34 -0,13 1,23 
M 23 5,03 1,10 0,23 

4. Rínio 
F 24 1,05 0,38 0,08 

0,514 -0,08 0,12 -0,33 0,17 
M 23 1,14 0,46 0,10 

5. Filtro Médio 
F 24 10,74 1,86 0,38 

0,547 -0,31 0,52 -1,35 0,73 
M 23 11,06 1,66 0,35 

7. Infra Dental 
F 24 7,93 0,97 0,20 

0,338 -0,30 0,31 -0,92 0,32 
M 23 8,23 1,14 0,24 

8. Supra 

Eminência 

Mentoniana 

F 24 9,08 1,50 0,31 

0,511 -0,34 0,51 -1,37 0,69 M 23 9,41 1,99 0,42 

10. Mentoniano 
F 23 5,30 1,05 0,22 

0,265 0,36 0,32 -0,28 1,01 
M 23 4,94 1,12 0,23 
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Pontos bilaterais 

12(D). Supra Orbitário (D)  
F 24 5,14 1,11 0,23 

0,250 0,35 0,30 -0,25 0,95 
M 23 4,79 0,93 0,19 

12(E). Supra Orbitário (E)  
F 24 5,07 1,12 0,23 

0,256 0,33 0,29 -0,25 0,92 
M 23 4,74 0,86 0,18 

13(D). Infra Orbitário (D)  
F 24 5,18 0,91 0,19 

0,820 0,06 0,25 -0,45 0,57 
M 23 5,12 0,83 0,17 

13(E). Infra Orbitário (E)  
F 24 5,10 1,12 0,23 

0,948 -0,02 0,33 -0,69 0,64 
M 23 5,13 1,15 0,24 

14(D). Malar Inferior (D)  
F 24 18,87 2,69 0,55 

0,611 0,37 0,72 -1,08 1,81 
M 23 18,51 2,19 0,46 

14(E). Malar Inferior (E) 
F 24 19,31 2,41 0,49 

0,687 0,26 0,65 -1,04 1,57 
M 23 19,05 2,01 0,42 

15(D). Lateral da Órbita (D)  
F 24 9,43 2,03 0,41 

0,373 0,49 0,55 -0,61 1,60 
M 23 8,94 1,71 0,36 

15(E). Lateral da Órbita (E)  
F 24 9,54 1,91 0,39 

0,017* 1,35 0,55 0,25 2,46 
M 23 8,18 1,84 0,38 

17(D). Supraglenóide (D)  
F 22 9,37 1,53 0,33 

0,337 0,41 0,43 -0,45 1,27 
M 23 8,96 1,33 0,28 

17(E). Supraglenóide (E)  
F 22 8,92 0,95 0,20 

0,708 0,15 0,39 -0,64 0,93 
M 19 8,77 1,43 0,33 

19(D). Supra M2 Decíduo (D)  
F 24 22,00 2,62 0,53 

0,923 0,07 0,74 -1,43 1,57 
M 21 21,93 2,33 0,51 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  
F 24 21,57 2,36 0,48 

0,703 -0,25 0,66 -1,58 1,07 
M 21 21,83 2,00 0,44 

21(D). Infra M2 Decíduo (D)  
F 23 20,04 2,08 0,43 

0,601 -0,36 0,68 -1,72 1,01 
M 22 20,40 2,45 0,52 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  
F 23 19,83 2,15 0,45 

0,976 -0,02 0,70 -1,44 1,40 
M 22 19,85 2,56 0,54 

*p<0,05 
            

    
      

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.8 –- Pontos com distribuição não-normal - Testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis quanto 

ao sexo 

 

Pontos 
Anatômicos 

  Testes Não-paramétricos 

Estatísticas do Grupo IC 95% da 
Diferença 

Teste de 
Mann- 
Whitney 

Teste de 
Kruskal- 
Wallis 

Decisão 

Sexo N Média 
(Sexo) 

Diferença 
Média  

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior Sig. Sig. 

Pontos sagitais 

1. Supra Glabela  
F 24 3,19 

0,13 -0,35 0,61 0,297 0,297 
Manter a 

Hipótese nula 
M 23 3,06 

6. Supra Dental 
F 24 9,57 

-1,47 -2,65 -0,29 0,004* 0,004* Rejeitar a 
Hipótese nula 

M 23 11,04 

9. Eminência 

Mentoniana 

F 24 7,09 
0,58 -0,38 1,53 0,322 0,322 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 6,52 

Pontos bilaterais 

11(D). Eminência 

Frontal (D)   

F 24 2,94 
0,26 -0,14 0,67 0,108 0,108 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 2,68 

11(E). Eminência 

Frontal (E)   

F 24 2,90 
0,17 -0,27 0,61 0,456 0,456 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 2,73 

16(D). Arco 

Zigomático (D)  

F 24 7,02 
0,42 -0,55 1,40 0,558 0,558 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 6,59 

16(E). Arco 

Zigomático (E)  

F 24 7,10 
0,80 -0,15 1,74 0,125 0,125 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 6,31 

18(D). Gônio (D)  
F 24 11,28 

0,75 -0,79 2,29 0,733 0,733 
Manter a 

Hipótese nula 
M 23 10,53 

18(E). Gônio (E)  
F 24 10,96 

-0,07 -1,47 1,33 0,456 0,456 
Manter a 

Hipótese nula 
M 23 11,02 

20(D). Linha 

Oclusal (D)  

F 24 19,94 
0,63 -0,61 1,87 0,580 0,580 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 19,31 

20(E). Linha 

Oclusal (E)  

F 24 19,60 
-0,08 -1,30 1,14 0,725 0,725 

Manter a 

Hipótese nula 
M 23 19,68 

*p<0,05                   

 

Fonte: O autor. 
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5.2.6 Variável quanto a idade 
 
 

Os grupos divididos segundo a idade foram avaliados secundariamente com o 

objetivo de investigar a influência do desenvolvimento nas espessuras de tecidos 

moles na faixa etária compreendida entre 6 e 10 anos. 

A comparação entre médias dos exames de indivíduos segundo a idade foi 

realizada por meio da aplicação do teste t para as variáveis com distribuição normal. 

Para as variáveis com distribuição não-normal, foi utilizado o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis. Para os pontos bilaterais em que um deles se apresentou com 

distribuição não-normal, foi considerada e empregada a análise por meio do teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis para os respectivos pontos bilaterais. 
As tabelas 5.9 e 5.10 apresentam os resultados estatísticos para a variável 

idade. 

 

Tabela 5.9 – Médias - Teste t quanto a idade - pontos com distribuição normal 

Pontos 
Anatômicos 

teste t para Igualdade de Médias 

Estatísticas do Grupo 
Sig.  
(bicaudal) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Padrão 

IC 95% da Diferença 

Idade - 
Classe N Média 

(Sexo) 
Desvio 
Padrão 

Média 
Erro 
Padrão  

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Pontos sagitais 

2. Glabela  
6-8 24 4,01 0,72 0,15 

0,299 -0,24 0,23 -0,69 0,22 
8,01-10 23 4,24 0,83 0,17 

3. Násio 
6-8 24 5,20 1,07 0,22 

0,517 -0,23 0,35 -0,92 0,47 
8,01-10 23 5,43 1,30 0,27 

4. Rínio 
6-8 24 1,14 0,49 0,10 

0,401 0,10 0,12 -0,14 0,35 
8,01-10 23 1,04 0,33 0,07 

5. Filtro Médio 
6-8 24 10,23 1,78 0,36 

0,006* -1,37 0,48 -2,33 -0,41 
8,01-10 23 11,60 1,46 0,30 

7. Infra Dental 
6-8 24 7,67 1,08 0,22 

0,006* -0,82 0,29 -1,40 -0,24 
8,01-10 23 8,49 0,87 0,18 

8. Supra 

Eminência 

Mentoniana 

6-8 24 8,78 1,73 0,35 

0,061 -0,95 0,50 -1,95 0,05 8,01-10 23 9,73 1,67 0,35 

10. Mentoniano 
6-8 24 5,04 1,12 0,23 

0,587 -0,18 0,32 -0,83 0,48 
8,01-10 22 5,21 1,08 0,23 
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Pontos Bilaterais 

12(D). Supra Orbitário (D)  
6-8 24 4,66 1,12 0,23 

0,032 -0,64 0,29 -1,22 -0,06 
8,01-10 23 5,29 0,84 0,17 

12(E). Supra Orbitário (E)  
6-8 24 4,71 1,09 0,22 

0,180 -0,39 0,29 -0,98 0,19 
8,01-10 23 5,11 0,89 0,19 

13(D). Infra Orbitário (D)  
6-8 24 5,07 0,84 0,17 

0,492 -0,18 0,25 -0,68 0,33 
8,01-10 23 5,24 0,90 0,19 

13(E). Infra Orbitário (E)  
6-8 24 5,05 1,11 0,23 

0,687 -0,13 0,33 -0,80 0,53 
8,01-10 23 5,18 1,15 0,24 

14(D). Malar Inferior (D)  
6-8 24 18,35 2,03 0,41 

0,333 -0,70 0,71 -2,13 0,74 
8,01-10 23 19,05 2,81 0,59 

14(E). Malar Inferior (E) 
6-8 24 18,84 1,93 0,39 

0,272 -0,71 0,64 -2,00 0,58 
8,01-10 23 19,55 2,45 0,51 

15(D). Lateral da Órbita (D)  
6-8 24 8,49 1,46 0,30 

0,008* -1,43 0,51 -2,46 -0,40 
8,01-10 23 9,92 2,02 0,42 

15(E). Lateral da Órbita (E)  
6-8 24 8,32 1,82 0,37 

0,047* -1,14 0,56 -2,27 -0,01 
8,01-10 23 9,46 2,01 0,42 

17(D). Supraglenóide (D)  
6-8 23 8,85 1,30 0,27 

0,130 -0,65 0,42 -1,49 0,20 
8,01-10 22 9,49 1,50 0,32 

17(E). Supraglenóide (E)  
6-8 20 8,74 1,20 0,27 

0,565 -0,22 0,37 -0,97 0,54 
8,01-10 21 8,96 1,18 0,26 

19(D). Supra M2 Decíduo (D)  
6-8 22 21,18 2,15 0,46 

0,034* -1,54 0,70 -2,96 -0,12 
8,01-10 23 22,72 2,54 0,53 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  
6-8 22 21,19 1,89 0,40 

0,130 -0,99 0,64 -2,28 0,30 
8,01-10 23 22,18 2,36 0,49 

21(D). Infra M2 Decíduo (D)  
6-8 23 19,69 2,06 0,43 

0,109 -1,08 0,66 -2,40 0,25 
8,01-10 22 20,77 2,35 0,50 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  
6-8 23 19,30 1,79 0,37 

0,117 -1,09 0,68 -2,47 0,29 
8,01-10 22 20,40 2,72 0,58 

*p<0,05 
 

Fonte: O autor.                     
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Tabela 5.10 –- Pontos com distribuição não-normal - Testes de Kruskal-Wallis quanto a idade 

 

Pontos Anatômicos 

  Testes Não-paramétricos 

Estatísticas do 
Grupo Diferença 

Média 

IC 95% da 
Diferença 

Teste de 
Kruskal- 
Wallis Decisão 

Classe 
Idade N Média 

(Idade) 
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior Sig. 

Pontos sagitais 

1. Supra Glabela  

6-8 24 3,03 

-0,21 -0,69 0,27 0,632 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 3,24 

6. Supra Dental 

6-8 24 9,67 

-1,26 -2,46 -0,06 0,034* Rejeitar a 
Hipótese nula 

8,01-10 23 10,94 

9. Eminência Mentoniana 

6-8 24 6,47 

-0,71 -1,65 0,23 0,278 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 7,18 

Pontos bilaterais 

11(D). Eminência Frontal (D)   

6-8 24 2,63 -0,37 -0,76 0,02 

0,079 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 3,00       

11(E). Eminência Frontal (E)   

6-8 24 2,68 

-0,28 -0,71 0,16 0,133 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 2,96 

16(D). Arco Zigomático (D)  

6-8 24 6,28 

-1,07 -2,00 -0,14 0,048* Rejeitar a 
Hipótese nula 

8,01-10 23 7,35 

16(E). Arco Zigomático (E)  

6-8 24 6,27 

-0,91 -1,84 0,02 0,051 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 7,18 

18(D). Gônio (D)  

6-8 24 10,20 

-1,46 -2,99 0,08 0,360 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 11,66 

18(E). Gônio (E)  

6-8 24 10,29 

-1,42 -2,76 -0,09 0,106 
Manter a 

Hipótese nula 
8,01-10 23 11,72 

20(D). Linha Oclusal (D)  

6-8 24 18,83 

-1,64 -2,79 -0,49 0,014* Rejeitar a 
Hipótese nula 

8,01-10 23 20,46 

20(E). Linha Oclusal (E)  

6-8 24 18,98 

-1,35 -2,51 -0,20 0,033* Rejeitar a 
Hipótese nula 

8,01-10 23 20,33 

*p<0,05                  

Fonte: O autor. 
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5.2.7 Análise comparativa entre adultos (Beaini, 2013) e crianças  
 
 

Os resultados obtidos para crianças foram comparados com os obtidos para 

adultos (Beaini, 2013) em relação à distribuição da amostra. A tabela 5.11 refere os 

resultados deste estudo quanto a distribuição normal ou não dos dados e apresenta 

o comparativo com os dados de adultos de Beaini (2013). 

As médias e as diferenças entre as médias de adultos (N=100, Beaini, 2013) 

e crianças de 6 a 10 anos, ambos os sexos (N=47) estão representadas em 

milímetros na tabela 5.12 e no gráfico 5.1. 

As médias e as diferenças entre as médias de adultos (N=100, Beaini, 2013) 

e crianças de 8,01 a 10 anos, de ambos os sexos (N=23) estão representadas em 

milímetros na tabela 5.13 e no gráfico 5.2. A proporção das médias de espessuras 

de tecidos moles faciais de crianças da mesma faixa etária em relação aos 

resultados de Beaini (2013) para adultos estão representados no gráfico 5.3. 
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Tabela 5.11 – Distribuição da amostra em crianças (6 a 10 anos) por ponto mensurado - Teste de 

normalidade por ponto (Shapiro-Wilk) e comparativo com os resultados de Beaini 

(2013) na distribuição por pontos no estudo para adultos 

Pontos Anatômicos 
N 

crianças  
(6 a 10 
anos) 

Teste de 
normalidade 
Shapiro-Wilk 

p>0,05 
crianças 

(6 a 10 anos) 

Resultados 
para 

normalidade 
crianças  
(6 a 10 
anos) 

Distribuição 
normal? 
crianças 

(6 a 10 anos) 

Distribuição 
normal? 
adultos 
N=100 

(Beaini, 2013)  

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela  47 0,00 rejeitada não não 
2. Glabela  47 0,520 aceita sim sim 
3. Násio 47 0,090 aceita sim sim 
4. Rínio 47 0,220 aceita sim não 
5. Filtro Médio 47 0,570 aceita sim sim 
6. Supra Dental 47 0,000 rejeitada não sim 
7. Infra Dental 47 0,510 aceita sim não 
8. Supra Eminência Mentoniana 47 0,620 aceita sim não 
9. Eminência Mentoniana 47 0,010 rejeitada não sim 
10. Mentoniano 47 0,010 rejeitada não não 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)   47 0,020 rejeitada não sim 
11(E). Eminência Frontal (E)   47 0,050 aceita sim não 
12(D). Supra Orbitário (D)  47 0,360 aceita sim não 
12(E). Supra Orbitário (E)  47 0,780 aceita sim sim 
13(D). Infra Orbitário (D)  47 0,160 aceita sim não 
13(E). Infra Orbitário (E)  47 0,210 aceita sim não 
14(D). Malar Inferior (D)  47 0,090 aceita sim sim 
14(E). Malar Inferior (E) 47 0,250 aceita sim não 
15(D). Lateral da Órbita (D)  47 0,110 aceita sim não 
15(E). Lateral da Órbita (E)  47 0,160 aceita sim não 
16(D). Arco Zigomático (D)  47 0,000 rejeitada não não 
16(E). Arco Zigomático (E)  47 0,160 aceita sim sim 
17(D). Supraglenóide (D)  46 0,000 rejeitada não não 
17(E). Supraglenóide (E)  41 0,530 aceita sim não 
18(D). Gônio (D)  47 0,000 rejeitada não não 
18(E). Gônio (E)  47 0,080 aceita sim não 
19(D). Supra M2 Decíduo (D)  45 0,690 aceita sim sim 
19(E). Supra M2 Decíduo (E)  45 0,430 aceita sim sim 
20(D). Linha Oclusal (D)  47 0,030 rejeitada não sim 
20(E). Linha Oclusal (E)  47 0,170 aceita sim sim 
21(D). Infra M2 Decíduo (D)  45 0,260 aceita sim sim 
21(E). Infra M2 Decíduo (E)  45 0,430 aceita sim sim 
 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.12 – Diferenças entre as médias de espessuras de tecidos moles faciais de adultos (Beaini, 

2013) e crianças (6 a 10 anos), em milímetros (mm), para 32 pontos anatômicos 

 

Pontos Anatômicos 
Média 
adultos,  
N=100  
(Beaini, 2013) 

Média 
crianças, 
N=47 
(6 a 10 anos) 

Diferença (mm):  
adultos menos 
crianças 
(6 a 10 anos) 

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela  3,81 3,13 0,68 

2. Glabela  5,32 4,12 1,20 

3. Násio 6,50 5,31 1,19 

4. Rínio 1,80 1,09 0,71 

5. Filtro Médio 13,65 10,90 2,75 

6. Supra Dental 10,95 10,29 0,66 

7. Infra Dental 11,27 8,07 3,20 

8. Supra Eminência Mentoniana 11,10 9,24 1,86 

9. Eminência Mentoniana 10,09 6,81 3,28 

10. Mentoniano 7,74 5,12 2,62 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)   3,93 2,82 1,11 

11(E). Eminência Frontal (E)   3,94 2,81 1,13 

12(D). Supra Orbitário (D)  6,70 4,97 1,73 

12(E). Supra Orbitário (E)  6,63 4,91 1,72 

13(D). Infra Orbitário (D)  5,17 5,15 0,02 

13(E). Infra Orbitário (E)  5,09 5,11 -0,02 

14(D). Malar Inferior (D)  19,91 18,69 1,22 

14(E). Malar Inferior (E) 19,61 19,18 0,43 

15(D). Lateral da Órbita (D)  8,18 9,19 -1,01 

15(E). Lateral da Órbita (E)  8,81 8,87 -0,06 

16(D). Arco Zigomático (D)  7,75 6,81 0,94 

16(E). Arco Zigomático (E)  7,62 6,71 0,91 

17(D). Supraglenóide (D)  10,40 9,16 1,24 

17(E). Supraglenóide (E)  10,40 8,85 1,55 

18(D). Gônio (D)  15,17 10,91 4,26 

18(E). Gônio (E)  15,17 10,99 4,18 

19(D). Supra M2 Decíduo (D)  27,09 21,97 5,12 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  27,27 21,69 5,58 

20(D). Linha Oclusal (D)  21,44 19,63 1,81 

20(E). Linha Oclusal (E)  21,64 19,64 2,00 

21(D). Infra M2 Decíduo (D)  24,32 20,22 4,10 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  24,76 19,84 4,92 

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.13 – Diferenças entre as médias de espessuras de tecidos moles faciais de adultos (Beaini, 

2013) e crianças (8,01 a 10 anos), em milímetros (mm), para 32 pontos anatômicos 

 

Pontos Anatômicos 
Média 
adultos,  
N=100  
(Beaini, 2013) 

Média  
crianças 
N=23 
(8,01 a 10 anos) 

Diferença (mm): 
adultos menos 
crianças 
(8,01 a 10 anos) 

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela  3,81 3,24 0,57 

2. Glabela  5,32 4,24 1,08 

3. Násio 6,50 5,43 1,07 

4. Rínio 1,80 1,04 0,76 

5. Filtro Médio 13,65 11,60 2,05 

6. Supra Dental 10,95 10,94 0,01 

7. Infra Dental 11,27 8,49 2,78 

8. Supra Eminência Mentoniana 11,10 9,73 1,37 

9. Eminência Mentoniana 10,09 7,18 2,91 

10. Mentoniano 7,74 5,21 2,53 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)   3,93 3,00 0,93 

11(E). Eminência Frontal (E)   3,94 2,96 0,98 

12(D). Supra Orbitário (D)  6,70 5,29 1,41 

12(E). Supra Orbitário (E)  6,63 5,11 1,52 

13(D). Infra Orbitário (D)  5,17 5,24 -0,07 

13(E). Infra Orbitário (E)  5,09 5,18 -0,09 

14(D). Malar Inferior (D)  19,91 19,05 0,86 

14(E). Malar Inferior (E) 19,61 19,55 0,06 

15(D). Lateral da Órbita (D)  8,18 9,92 -1,74 

15(E). Lateral da Órbita (E)  8,81 9,46 -0,65 

16(D). Arco Zigomático (D)  7,75 7,35 0,40 

16(E). Arco Zigomático (E)  7,62 7,18 0,44 

17(D). Supraglenóide (D)  10,40 9,49 0,91 

17(E). Supraglenóide (E)  10,40 8,96 1,44 

18(D). Gônio (D)  15,17 11,66 3,51 

18(E). Gônio (E)  15,17 11,72 3,45 

19(D). Supra M2 Decíduo (D)  27,09 22,72 4,37 

19(E). Supra M2 Decíduo (E)  27,27 22,18 5,09 

20(D). Linha Oclusal (D)  21,44 20,46 0,98 

20(E). Linha Oclusal (E)  21,64 20,33 1,31 

21(D). Infra M2 Decíduo (D)  24,32 20,77 3,55 

21(E). Infra M2 Decíduo (E)  24,76 20,40 4,36 

 

Fonte: O autor. 

 

 



 

Gráfico 5.1 – Diferenças entre as médias de espessuras de tecidos moles faciais de adultos (Beaini, 2013) e crianças (6 a 10 anos), em milímetros (mm), 
para 32 pontos anatômicos 

 

 
Fonte: O autor. 73 



 
Gráfico 5.2 – Diferenças entre as médias de espessuras de tecidos moles faciais de adultos (Beaini, 2013) e crianças (8,01 a 10 anos), em milímetros (mm), 

para 32 pontos anatômicos 
 

 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 5.3 – Proporção das médias de espessuras de tecidos moles faciais de crianças (8,01 a 10 anos) em relação às médias de adultos (Beaini, 2013), 
para 32 pontos anatômicos 

 

 
Fonte: O autor.   75 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A padronização delineada neste estudo foi necessária e recomendável por ser 

a única maneira de comparar efetivamente um estudo de crianças com um estudo 

de adultos, aplicando-se a mesma metodologia. Para brasileiros, existem em 2019 

quatro pesquisas que são referências para as mensurações de tecidos moles de 

adultos brasileiros. Vale citar que duas apresentaram mensurações de tecidos moles 

faciais executadas por meio do método de punção com agulhas (Tedeschi-Oliveira et 

al., 2009; de Almeida et al., 2013), outra por meio de estudos de imagens de exames 

de ressonância nuclear magnética (Santos, 2008) e outra com o emprego de 

exames de Tomografia Computadorizada do tipo Cone-Beam (Beaini, 2013). Para 

crianças temos como referência apenas um estudo que contempla análise da 

espessura de tecidos moles faciais sagitais em crianças (Pithon et al., 2014), mas 

com telerradiografias e em apenas 10 pontos anatômicos localizados na linha sagital 

mediana, o que dificulta a comparação dos resultados, pela distorção que as 

telerradiografias apresentam.  

Os 32 pontos anatômicos adotados neste trabalho para as mensurações de 

tecidos moles em Tomografias Computadorizadas do tipo Cone-Beam são 

amplamente descritos na literatura e utilizados como referência em outros trabalhos 

que contemplaram mensurações de espessuras de tecidos moles faciais com a 

finalidade de parâmetros auxiliares à reconstrução facial forense (Rhine; Campbell, 

1980; Phillips; Smuts, 1996; El-Mehallawi; Soliman, 2001; De Greef et al., 2006; 

Tedeschi-Oliveira et al., 2009; Codinha, 2009; Cavanagh; Steyn, 2011; Beaini, 

2013). 

Baseando na adaptação proposta para os pontos Supra e Infra M2 para 

segundos molares decíduos, uma vez que a metodologia citada contempla pontos 

parassagitais bilaterais, esta metodologia enriquece a quantidade de pontos 

disponíveis para executar uma reconstrução facial de maneira mais fidedigna, do 

que apenas com dados de medidas sagitais.  
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Considerando que na faixa etária compreendida entre 6 e 10 anos, os 

molares decíduos estão presentes e são passíveis de medição, a metodologia para 

adultos desenvolvida por Beaini (2013) foi adaptada para mensurar estes dois 

pontos, com o objetivo de evitar que estas mensurações não sejam realizadas para 

estes pontos em crianças, uma vez que só se considera em estudos de espessuras 

de tecidos moles pontos dentários para a dentição permanente (Stephan, 2017).  

A adaptação para os molares decíduos foi, portanto, simplificada e contribuiu 

para manter estes importantes pontos inseridos dentro das tabelas de espessuras de 

tecidos moles faciais em crianças com dentição decídua ou mista, em que não é 

possível observar o segundo molar permanente erupcionado, como foi objeto deste 

estudo. 

O Coeficiente de Correlação intra-classe mostrou ótima calibração do 

observador neste estudo, mesmo após um grande período de tempo, na repetição 

da mesma medição, para o mesmo exame. A análise de concordância permitiu 

avaliar a aplicabilidade e precisão do protocolo de Beaini (2013) de modo 

padronizado nesta pesquisa com crianças. Assim como encontrado nos trabalhos de 

Fourie e colaboradores (2010) e de Beaini (2013), foram encontradas correlações 

intra-classe significativas para comparações intra-examinadores, com média baixa 

de índice absoluto. 

Quando se avalia a faixa etária, o crescimento e sua relação com tecidos 

moles faciais, a seleção da amostra deste trabalho considerou a fase juvenil (Bogin, 

2009), até antes dos 10 anos, quando se inicia a efetivamente a puberdade.  

Bulygina et al. (2006) relataram que a natureza do dimorfismo muda com a 

idade e afirmaram uma baixa correlação entre a morfologia encontrada em recém-

nascidos e adultos, enquanto em crianças de 3 anos demonstraram uma alta 

correlação com sua forma adulta, fomentando que o padrão facial na população 

estudada foi estabelecido nos primeiros anos de vida. 

Por outro lado, Bastir et al. (2006) referiram e complementaram que, como a 

base do crânio tem a sua maturação em tamanho antes do rosto, tem sido sugerido 

que o formato da base do crânio pode ter efeitos ontogenéticos sobre o rosto, uma 

vez que determina precocemente a configuração espacial dos componentes da base 

craniana, onde o esqueleto facial se liga. Referiram que a estrutura craniana a ter 

maturação mais precoce foi de fato a base craniana na linha média (entre 7 e 8 

anos), seguido do assoalho craniano lateral (11 a 12 anos), neurocrânio na linha 
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mediana (9 a 10 anos), e estruturas faciais e mandibulares (15 a 16 anos) e 

ponderaram que possivelmente há de fato uma interface estrutural entre a ontogenia 

facial e cerebral, com potenciais influências bidirecionais de desenvolvimento entre o 

assoalho craniano lateral e a face até próximo dos 11 a 12 anos, uma vez que estas 

dissociações ontogenéticas foram determinadas entre a maturação da forma e do 

tamanho da base craniana na linha mediana e no assoalho lateral do crânio. 

Bogin (2009) ponderou que a adolescência inclui os anos de crescimento pós-

puberal, aproximadamente na faixa de idade entre 12 e 21 anos para meninos e 10 

a 18 anos para meninas, incluindo-se o surto de crescimento na adolescência 

(Bogin, 2009).  

McKinnon et al. (2018) referiram que, no geral, as alterações nos tecidos 

moles faciais entre 0 e 19 anos de idade são pequenas (variação entre as médias 

menores que 3 mm na maioria dos pontos), conforme suportado por Stephan e 

Simpson (2008b) e apenas algumas médias se correlacionam com as dimensões 

subjacentes do esqueleto facial. Concordam ainda com os estudos relacionados ao 

desenvolvimento facial citados por Bulygina et al. (2006) e  Bogin (2009) em 

crianças. Todavia, sinalizaram que o crescimento das dimensões faciais, assim 

como das espessuras teciduais da face é também afetado por alguns fatores 

relacionados ao desenvolvimento, como a erupção dentária e as alterações de 

níveis hormonais e concordaram que o dimorfismo sexual relacionado à morfologia 

facial ocorra provavelmente na puberdade.  

Ao discutir os dados de Stephan e Simpson (2008b) obtidos em meta-análise 

de estudos com dados de espessuras teciduais faciais para subadultos, 

especificamente entre 6 e 18 anos, McKinnon et al. (2018) referiram que a maioria 

das médias de espessuras de tecidos moles não ultrapassou mais do que 3 

milímetros entre as faixas etárias, e algumas não aumentaram com a idade, como os 

pontos Násio e Rínio. Entretanto, esta compilação de dados para espessuras de 

tecidos moles faciais publicadas a partir de vários estudos demonstrou que a técnica 

de mensuração não foi consistente para todo o conjunto de dados, significando que 

erros de medições provavelmente impactaram nestes resultados e se faz necessária 

uma análise mais controlada para apoiar estes resultados. 

Por outro lado, vale concordar com Briers et al. (2015) quanto a colocação 

referenciada por Bogin (2009) para o desenvolvimento facial, e a correta seleção de 

faixa etária para a elaboração de dados de espessuras de tecidos moles para 
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crianças. Briers (2015) questionou, de uma maneira geral, quanto a classificação de 

Stephan e Simpson (2008b) para o agrupamento de dados de sub-adultos para 

Reconstrução Facial Forense na faixa etária compreendida entre 0 e 11 anos e 12 a 

18 anos como dados consolidados, ponderando que esta classificação, de certo 

modo, não considerou que na faixa etária entre 11 e 12 anos ocorre o surto de 

crescimento em crianças com mudanças físicas e fisiológicas consideráveis, com a 

puberdade para mulheres entre 10 e 11 anos e homens entre 12 e 13 anos (Bogin, 

2009), com impacto no tecido mole adjacente ao viscerocrânio em desenvolvimento, 

podendo haver diferenças nas espessuras de tecidos moles faciais.  

Ao se comparar os dados de espessuras médias de tecidos moles obtidos 

para crianças com os obtidos por Beaini (2013) para adultos, é possível inferir que 

há diferenças com menor espessura na maioria dos pontos para crianças, 

relacionadas ao desenvolvimento. Os pontos 13 - Infra Orbitário direito e esquerdo e 

15 - Lateral da Órbita direito e esquerdo apresentaram nesta amostra espessuras de 

tecidos moles maiores em crianças entre 8,01 e 10 anos do que em adultos, 

sugerindo diminuição destas medidas em adultos. As diferenças em milímetros, na 

prática, são muito pequenas e pouco influenciariam em uma reconstrução (de 

Almeida, 2013). 

Nesta amostra, foram encontradas ainda diferenças estatísticas entre as 

mensurações médias para as faixas etárias compreendidas entre 6 a 8 anos e 8,01 a 

10 anos nos pontos 5 – Filtro Médio e 7 – Infradental (p=0,006), 15(D) - Lateral da 

Órbita direito (p=0,008), 15(E) - Lateral da Órbita esquerdo (p=0,047), 19 (D) – Supra 

M2 Decíduo direito (p=0,034), dentre os pontos que apresentaram distribuição 

normal e para os pontos com distribuição não-paramétrica 6 – Supradental 

(p=0,034), 16 (D) – Arco Zigomático direito (p=0,048), 20 (D) – Linha Oclusal direita 

(p=0,014) e 20 (E) – Linha Oclusal esquerda (p=0,033), com hipótese nula rejeitada 

nestes pontos. Conforme evidenciado nas tabelas 5.9 e 5.10 observou-se ainda que 

as diferenças nestes pontos citados não ultrapassaram mais do que 2 milímetros 

entre as espessuras médias das faixas etárias citadas, não significativo na prática 

para recomendar duas tabelas de espessuras de tecidos moles para as faixas 

etárias como resultado desta amostra de crianças. 

Quanto ao sexo, foi possível identificar diferenças estatisticamente 

significativas para os pontos 6 – Supradental, com distribuição não-normal, 

(p=0,004) e diferença média de 1,47 mm e 15 – Lateral da Órbita esquerda, com 
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distribuição normal, (p=0,017) e diferença média de 1,35 mm. A diferença média em 

milímetros é menor do 1,5 mm para estes dois pontos, o que também não justifica na 

prática a utilização de duas tabelas de espessuras de tecidos moles faciais para 

reconstrução facial forense em ambos os sexos para crianças, conforme evidenciam 

a análise estatística demonstrada nas tabelas 5.7 (ponto 6 - Supradental – 

distribuição normal) e 5.8 (ponto 15(E) – Lateral da Órbita esquerdo  – distribuição 

não normal).  

Em comparação, em outras ancestralidades, Utsuno et al. (2007) referiu em 

seu estudo de espessuras de tecidos moles em crianças japonesas que para o 

grupo entre 6 e 9 anos, nenhuma diferença entre os sexos foi encontrada. Neste 

estudo foi avaliado apenas 10 pontos sagitais medianos e o ponto Gônio, este 

bilateral, por meio de traçados cefalométricos realizado sobre telerradiografias. 

Observou-se diferenças para sexo em alguns pontos apenas a partir dos grupos de 

crianças entre 10 e 11 anos e as espessuras de tecidos moles aumentaram com o 

avançar da idade. Quando estes resultados de crianças japonesas foram 

comparados com estudos de japoneses adultos, Utsuno et al. (2007) referiram que 

as espessuras de crianças foram ligeiramente maiores do que dos estudos de 

japoneses adultos, com exceção dos pontos glabela, násio e gnathion (mento). 

Utsuno et al. (2007) ainda consideraram a comparação de seus resultados com 

outros estudos de outras populações, como crianças brancas britânicas (Wilkinson, 

2002) e americanas (Manhein et al., 2000), e negras americanas e de origem 

hispânica (Manhein et al., 2000) e tiveram como conclusão que as espessuras de 

tecidos moles faciais de crianças japonesas é maior do que em outras raças na 

região inferior da face (Utsuno et al., 2007). 

Para tabelas brasileiras, existem referências para crianças desta população 

apenas a tabela disponibilizada no estudo de Pithon et al. (2014). Estes autores 

estudaram 10 pontos faciais sagitais para medir espessuras de tecidos moles por 

meio de telerradiografias de 300 crianças com idade entre 8 e 12 anos, divididas por 

padrão de perfil facial esquelético (normal, côncavo ou convexo), dependente da 

análise do ângulo ANB. Foram classificadas 100 imagens para cada perfil, 

considerando como Classe I ângulo ANB de 2 + 2o , Classe II > 4o e Classe III < 0o. 

Pithon et al. (2014) informaram que não foram encontradas diferenças significativas 

entre as classes esqueléticas estudadas em crianças, exceto para os pontos 

Estômio, Lábio Inferior e Pogônio entre as classes II e III, sugerindo que estas 
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medidas estão relacionadas à compensação facial devido a protrusão mandibular. 

Quanto ao sexo, referiram não haver diferenças significativas, exceto para indivíduos 

do tipo Classe I, para os pontos Rínio, Subnasal e Lábio Superior. Quando se 

compara os resultados de Pithon et al. (2014) com os resultados obtidos por Utsuno 

et al. (2007), considerando-se apenas os pontos sagitais, os resultados de Pithon et 

al. (2014) apresentam grande discrepância a maior para as espessuras médias em 

milímetros, mesmo considerando que foram apresentadas médias absolutas com a 

devida compensação em 10% para as imagens de telerradiografias. A tabela 6.1 

demonstra essas diferenças discrepantes entre estes dois estudos para dados de 

espessuras médias de tecidos moles faciais, em relação aos pontos sagitais 

medianos, o que permitiu discordar dos autores (Pithon et al., 2014) quanto a sua 

conclusão de que dados de crianças brasileiras mais se aproximaram de japonesas.  
 

Tabela 6.1 - Diferenças em milímetros - médias das espessuras de tecidos moles faciais – Pontos 
sagitais medianos - Pithon et al. (2014) e Utsuno et al. (2007) 

 

Pontos Anatômicos 

Pithon et al. (2014) Utsuno et al. (2007)  
Diferença (mm) 

Classe I - Médias (mm) 

Masculino 
(n = 48)  

Feminino 
(n = 52)  

Masculino 
(n = 131)  

Feminino 
(n = 84)  Masculino Feminino 

1. Glabela   14.71 13.86 5.4 5.4 9.31 8.46 
2. Násio  13.16 13.04 6.3 5.9 6.86 7.14 
3. Rínio  8.67 6.93 3,00 2.6 5.67 4.33 
4. Subnasal  32.96 27.36 14.2 13.3 18.76 14.06 
5. Lábio Superior  30.02 27.27 16.1 14.9 13.92 12.37 
6. Estômio  13.17 12.82 4.2 4.3 8.97 8.52 
7. Lábio inferior  28.29 27.19 15.5 15.1 12.79 12.09 
8. Região Lábiomentual 26.26 24.43 13.5 14.1 12.76 10.33 
9. Pogônio  24.68 22.59 13.6 13.1 11.08 9.49 
10. Gnatio 17.54 16.17 6.8 6.7 10.74 9.47 

Fonte: O autor 

 
A metodologia desta pesquisa é diferente da aplicada por Pithon et al. (2014), 

tanto para o tipo de exame de imagem utilizada (telerradiografias x Tomografias 

Computadorizadas do tipo Cone-Beam), assim como há a limitação de comparação 

a apenas oito pontos anatômicos coincidentes na linha sagital mediana, além da 

diferença na direção de mensuração. É perceptível que as direções de mensuração 

no trabalho de Pithon et al. (2014) são paralelas entre si e neste trabalho, a direção 

de mensuração do tecido mole facial considerou a perpendicularidade em relação a 



 83 

superfície óssea em todos os pontos mensurados. A magnitude das discrepâncias 

também indica existir importante variação metodológica quanto às direções e tipo de 

mensurações (eletrônica versus manual), restando necessária a definição de 

parâmetros mais exatos e de melhor reprodutibilidade. 

Em relação aos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível observar 

médias de espessuras de tecidos moles bem diferentes das obtidas por Pithon et al. 

(2014) para pontos sagitais em crianças, e identificar discrepâncias consideráveis 

entre as mensurações em crianças de ambos os sexos, comparando-se inclusive 

com os resultados de Utsuno et al. (2007), com medições por meio de 

telerradiografias. Vale ponderar que neste estudo com tomografias do tipo Cone-

Beam foram considerados dois pontos anatômicos diferentes na linha sagital 

mediana: Supra Glabela e Filtro Médio, mas que foram considerados em outros 

estudos (Tedeschi-Oliveira et al., 2009; de Almeida et al., 2013; Beaini, 2013). Dois 

pontos anatômicos na linha mediana (Subnasal e Estômio) adotados por Pithon et 

al. (2014) e igualmente adotados por Utsuno et al. (2007; 2010a; 2010b) em 

telerradiografias, não foram considerados na linha sagital mediana neste estudo com 

tomografias de crianças. 
 

Tabela 6.2 - Diferenças em milímetros - médias das espessuras de tecidos moles faciais – Pontos 
sagitais medianos - Baccarin (2019 – este estudo) e Pithon et al. (2014) 

 

Pontos Anatômicos 

Baccarin (2019)  
(este estudo) 

Pithon et al. (2014) 
Diferença (mm) 

Classe I - Médias 
Masculino 
(n = 23)  

Feminino 
(n = 24)  

Masculino 
(n = 48)  

Feminino 
(n = 52)  Masculino Feminino 

Supra Glabela  3,06 3,19 NA NA NA NA 
Glabela   4,05 4,20 14,71 13,86 10,66 9,66 
Násio  5,03 5,58 13,16 13,04 8,13 7,46 
Rínio  1,14 1,05 8,67 6,93 7,53 5,88 
Subnasal  NA NA 32,96 27,36 NA NA 
Filtro Médio 11,06 10,74 NA NA NA NA 
Supra Dental / Lábio Superior  11,04 9,57 30,02 27,27 18,98 17,70 
Estômio  NA NA 13,17 12,82 NA NA 
Infra Dental / Lábio Inferior  8,23 7,93 28,29 27,19 20,06 19,26 
Supra Eminência Mentoniana/ 
Região Lábiomentual  9,41 9,08 26,26 24,43 16,85 15,35 

Eminência Mentoniana / Pogônio  6,52 7,09 24,68 22,59 18,16 15,50 
Mentoniano/Gnatio 4,94 5,30 17,54 16,17 12,60 10,87 

Fonte: O autor  
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A tabela 6.2 representa o resultado desta comparação linear, com diferenças 

médias de 14,12 milímetros para meninos e 12,71 milímetros para meninas, 

considerando-se a diferença de todos os pontos sagitais medianos disponíveis nos 

dois estudos.  

Estas diferenças são muito significativas do ponto de vista prático e devem 

ser consideradas. Vale ponderar a diferença entre as metodologias diferentes para 

obtenção dos dados de espessuras médias, Atribui-se a essa diferença a exatidão 

das medidas em tomografias contra a sobreposição de tecidos somada à ampliação 

presentes em telerradiografias laterais.  

A tabela de crianças obtida como resultado da presente pesquisa foi também 

comparada com a tabela de adultos do estudo de Beaini (2013), selecionadas com a 

mesma quantidade de exames e as medidas médias das espessuras de tecidos 

moles da face para os 32 pontos craniométricos selecionados serão comparados 

linearmente, um a um, entre as tabelas de adultos e de crianças.  

De modo secundário, na tabela de crianças, os resultados obtidos foram 

comparados também de modo linear entre ambos os sexos, para identificar e 

confirmar se há ou não diferenças nesta faixa etária estudada. 

Os resultados demonstraram diferenças significativas entre os dois estudos 

(em comparativo para adultos e crianças), uma vez que o crescimento facial altera 

as espessuras de tecidos moles da face, conforme referiu Stephan e Simpson 

(2008b) para crianças que ainda não atingiram pico de crescimento e estágio de 

desenvolvimento para a fase adulta e não tão significativas (de modo secundário) 

entre os sexos, uma vez que o crescimento facial é parecido do mesmo modo que o 

dimorfismo sexual nesta mesma faixa etária de crianças, por não apresentar 

diferença significativa devido ao desenvolvimento esperado do indivíduo, quando 

são naturalmente comparados entre si.  

Vale pontuar que em adultos nota-se que a espessura de tecidos moles 

faciais em indivíduos do sexo masculino é maior em quase todos os pontos 

craniométricos estudados por Beaini (2013), o que não acontece em crianças na 

faixa etária estudada, por não haver ainda dimorfismo sexual expressivo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A aplicabilidade da mesma metodologia desenvolvida por Beaini (2013) para 

adultos mostrou-se adequada para ser empregada em exames de crianças, gerando 

parâmetros viáveis de referência para reconstruções faciais forenses para a faixa 

etária estudada. 

Ao se comparar os dados de espessuras médias de tecidos moles obtidos 

para crianças com os obtidos por Beaini (2013) para adultos, foi possível verificar 

que há diferenças que demonstram menor espessura de tecidos na maioria dos 

pontos em crianças. Os pontos 13 - Infra Orbitário direito e esquerdo e 15 – Lateral 

da Órbita direito e esquerdo apresentaram nesta amostra espessuras de tecidos 

moles maiores em crianças entre 8,01 e 10 anos do que em adultos, sugerindo 

diminuição destas medidas em adultos. 

Quanto ao sexo, foi possível identificar diferenças estatisticamente 

significativas para dois pontos de interesse apenas. A diferença média em milímetros 

é menor do que 1,5 milímetros.  

Entre as faixas etárias, foram encontradas diferenças estatísticas para 

mensurações médias de nove pontos estudados, mas que não ultrapassaram mais 

do que 2 milímetros. 

Estes achados, por não serem significativos na prática (diferença de até 2 

milímetros), permitem recomendar o emprego de tabela única de espessuras de 

tecidos moles faciais para crianças de ambos os sexos, com idade compreendida 

entre 6 e 10 anos. 

Uma vez que foi possível evoluir com a mensuração dos pontos Supra e Infra 

M2 Decíduos com a modificação do protocolo de Beaini (2013) para a amostra 

estudada, é preconizada a utilização destas referências anatômicas, uma vez que os 

resultados promoveram a manutenção destes quatro importantes pontos anatômicos 

em tabelas de espessuras médias de crianças, favorecendo o contorno facial em 

uma reconstrução facial forense. 
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APÊNDICE A – Valores médios de espessuras de tecidos moles - crianças (6 a 10 anos), ambos os 
sexos 

 

Pontos Anatômicos N média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Limite 
Inferior 
(IC 95%) 

Limite 
Superior 
(IC 95%) 

mediana 

Pontos sagitais 
1. Supra Glabela* 47 3,13* 0,81* 0,11* 2,90* 3,37* 2,82* 
2. Glabela  47 4,12 0,77 0,11 3,90 4,35 4,12 
3. Násio 47 5,31 1,18 0,17 4,96 5,66 5,01 
4. Rínio 47 1,09 0,42 0,06 0,97 1,22 1,03 
5. Filtro Médio 47 10,90 1,76 0,26 10,38 11,41 10,63 
6. Supra Dental* 47 10,29* 2,12* 0,29* 9,68* 10,83* 10,36* 
7. Infra Dental 47 8,07 1,06 0,15 7,76 8,38 7,99 
8. Supra Eminência Mentoniana 47 9,24 1,75 0,25 8,73 9,75 9,08 
9. Eminência Mentoniana* 47 6,81* 1,63* 0,23* 6,37* 7,30* 6,71* 
10. Mentoniano 46 5,12 1,09 0,16 4,80 5,45 5,08 

Pontos bilaterais 
11(D). Eminência Frontal (D)*   47 2,82* 0,69* 0,10 2,64* 2,99* 2,67* 
11(E). Eminência Frontal (E)* 47 2,81* 0,75* 0,11* 2,62* 3,04* 2,68* 
12(D). Supra Orbitário (D)  47 4,97 1,03 0,15 4,67 5,27 4,93 
12(E). Supra Orbitário (E)  47 4,91 1,00 0,15 4,61 5,20 4,89 
13(D). Infra Orbitário (D)  47 5,15 0,86 0,13 4,90 5,41 5,07 
13(E). Infra Orbitário (E)  47 5,11 1,12 0,16 4,79 5,44 5,04 
14(D). Malar Inferior (D)  47 18,69 2,44 0,36 17,98 19,41 18,34 
14(E). Malar Inferior (E) 47 19,18 2,20 0,32 18,54 19,83 19,05 
15(D). Lateral da Órbita (D)  47 9,19 1,88 0,27 8,64 9,74 9,28 
15(E). Lateral da Órbita (E)  47 8,87 1,98 0,29 8,29 9,46 9,07 
16(D). Arco Zigomático (D)* 47 6,81* 1,65* 0,23* 6,36* 7,27* 6,51* 
16(E). Arco Zigomático (E)  47 6,71 1,64 0,24 6,23 7,20 6,62 
17(D). Supraglenóide (D)  45 9,16 1,43 0,21 8,73 9,59 8,96 
17(E). Supraglenóide (E)  41 8,85 1,18 0,18 8,48 9,22 8,90 
18(D). Gônio (D)* 47 10,91* 2,62* 0,37* 10,24* 11,65* 10,53* 
18(E). Gônio (E)  47 10,99 2,36 0,34 10,30 11,68 10,76 
19(D). Supra M2 Decíduo (D)  45 21,97 2,46 0,37 21,23 22,71 21,88 
19(E). Supra M2 Decíduo (E)  45 21,69 2,18 0,33 21,04 22,35 21,80 
20(D). Linha Oclusal (D)* 47 19,63* 2,11* 0,30* 19,01* 20,29* 19,58* 
20(E). Linha Oclusal (E)  47 19,64 2,06 0,30 19,04 20,24 19,56 
21(D). Infra M2 Decíduo (D)  45 20,22 2,25 0,33 19,54 20,89 19,87 
21(E). Infra M2 Decíduo (E)  45 19,84 2,33 0,35 19,14 20,54 19,63 
Intervalo de Confiança 95% para média      
*Pontos Não-paramétricos - Bootstrap: N: 1000; IC: 95%     
 
Fonte: O autor. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Autorização do centro radiológico para acesso ao Banco de Dados 
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ANEXO C – Ficha de Anamnese - centro radiológico 

 

 


