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RESUMO 

 

 

Objetivos: o objetivo deste estudo foi obter os valores médios de normalidade 

das alturas faciais anterior e posterior de 30 jovens mestiços nipo-brasileiros, 

descendentes de xantodermas e leucodermas, com oclusão normal, com idade 

média de 14 anos, e verificar a presença ou ausência de dimorfismo entre os 

gêneros. Metodologia: estudo cefalométrico com as mensurações advindas das 

análises de Wylie e Johnson (1952), Siriwat e Jarabak (1985), Gebeck (1989), 

Merrifield (1989) e Horn (1992). Resultados: os resultados revelaram a presença de 

dimorfismo entre os gêneros para as variáveis AFAT, AFAI, AFA, AFPT e AFPS. 

Conclusões: um padrão cefalométrico específico, das alturas faciais anterior e 

posterior, para os jovens mestiços nipo-brasileiros com oclusão normal, 

descendentes de xantodermas e leucodermas, foi apresentado e um dimorfismo 

entre os gêneros para cinco das treze variáveis avaliadas foi verificado nesta faixa 

etária média. 

 

 

Palavras-chave: Padrões cefalométricos. Dimensão vertical. Grupos étnicos. 

  



  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

FACIAL HEIGHT IN JAPANESE-BRAZILIAN DESCENTS WITH 

NORMAL OCCLUSION 

 

 

Aim: The objective of this study was to determine the standards for facial 

heights in 30 (14-year-old) adolescent Japanese-Brazilian descents with normal 

occlusion and also to evaluate whether there is sexual dimorphism. Methods: The 

cephalometric measurements used followed the analyses of Wylie; Johnson (1952), 

Siriwat; Jarabak (1985), Gebeck (1989), Merrifield (1989) and Horn (1992).Results: 

The results showed dimorphism for the TAFH, LAFH, AFH, TPFH and UPFH 

measurements. Conclusions: the standards for facial heights in adolescent 

Japanese-Brazilian descents with normal occlusion were presented and a sexual 

dimorphism in five of the thirteen evaluated variables at this age range were verified. 

 

 

Keywords: Cephalometric standards. Vertical dimension. Ethnic groups. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto da Ortodontia contemporânea, realizar um diagnóstico correto e, 

por meio deste, identificar o prognóstico determinará se o profissional conseguirá 

definir junto ao seu paciente o tratamento com a melhor relação custo e benefício, 

pois à luz dos princípios da efetividade e eficiência, deve haver apenas uma ou duas 

alternativas de tratamento que melhor satisfaz as necessidades estéticas, funcionais 

e psicológicas do paciente (ACKERMAN, 2004). Portanto, o profissional precisa 

recorrer a todos os recursos auxiliares possíveis para concretizar este objetivo ideal 

da prática ortodôntica.  

A cefalometria é um recurso diagnóstico auxiliar valioso, pois através das 

telerradiografias em norma lateral, permite determinar as relações das estruturas 

ósseas, dentárias e tegumentares (DOWNS, 1952), facilitando a tarefa de avaliar a 

má oclusão de uma forma completa e em diferentes dimensões do espaço, nos 

sentidos ântero-posterior (RIEDEL, 1957; MCNAMARA JR, 1984; STEINER, 1959) e 

vertical (SASSOUNI ;NANDA, 1964; WYLIE; JOHNSON, 1952), aplicando-se as 

análises cefalométricas. 

Analisar a má oclusão desta forma viabiliza compreender como e em qual 

direção e sentido cada elemento do sistema estomatognático contribui para a 

conformação da mesma, o que faz necessário a utilização de análises 

cefalométricas no sentido ântero-posterior e vertical, assim como analisar a 

influencia das alterações verticais na severidade da má oclusão no sentido ântero-

posterior (SCHUDY, 1964; WILLIAMS, 1953). 

Alterações verticais faciais influenciam a posição mandibular e sua rotação, 

no sentido horário ou anti-horário (SCHUDY, 1964), contribui com desenvolvimento 

da mordida profunda ou da mordida aberta anterior. Assim, o tratamento ortodôntico 

deve induzir alterações desejáveis e minimizar as indesejáveis quando estas forem 

inevitáveis (FOTIS et al., 1984; RADZIMINSKI, 1987; SPYROPOULOS; ASKARIEH, 

1976; AHN; SCHNEIDER, 2000). 

Para avaliar as alterações verticais, análises cefalométricas foram 

desenvolvidas (SANZ; CONDE, 2007; SASSOUNI; NANDA, 1964), e este estudo 

utiliza mensurações advindas das análises de Wylie e Johnson (1952), Siriwat e 
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Jarabak (1985), Gebeck (1989), Merrifield (1989) e Horn (1992), que avaliam as 

alturas faciais anteriores e posteriores, as proporções faciais e os índices faciais, 

mensurações estas utilizadas em estudos prévios dentro da linha de pesquisa da 

Cefalometria, no Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 

desta instituição (TAKAHASHI, 2002; DE FREITAS et al., 2007). Nestes estudos, os 

padrões cefalométricos de diferentes grupos étnicos/raciais e miscigenações foram 

determinados e comparados, demonstrando a necessidade desta individualização, o 

que também é defendido pela literatura mundial (ALCALDE et al., 2000; ENGEL; 

SPOLTER, 1981; HIXON, 1956; MIYAJIMA et al., 1996; TAKAHASHI, 1998; 

UESATO et al., 1978). 

A fim de dar continuidade a estes trabalhos, contemplar esta necessidade de 

individualização e de compreensão das características cefalométricas de diferentes 

padrões de miscigenação, surgiu a proposta de estudar o padrão cefalometrico de 

jovens mestiços nipo-brasileiros, descendentes de xantodermas e leucodermas, com 

oclusão normal, sendo reservado a este trabalho a avaliação das estruturas 

esqueléticas da face no sentido craniocaudal (vertical) para se obter os valores 

médios de normalidade e verificar a presença ou ausência de dimorfismo entre os 

gêneros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A presente revisão de literatura trata, de forma sinóptica, dos principais 

estudos relacionados à avaliação das grandezas cefalométricas no sentido vertical 

da face, na perspectiva das alturas e proporções faciais anterior e posterior, assim 

como do índice da altura facial (Horn), e nos diferentes grupos étnicos. 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO DAS GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS NO SENTIDO VERTICAL 

DA FACE 

 

 

 O padrão facial no sentido vertical influi na harmonia e atratividade da face e a 

terapêutica ortodôntica pode favorecer ou desfavorecer este equilíbrio através das 

alterações faciais nesta direção, sendo inclusive as pessoas leigas sensíveis a estas 

(ROMANI et al., 1993). Assim, a evolução cronológica dos trabalhos publicados na 

literatura demonstra esta crescente preocupação com o estudo e a compreensão do 

crescimento e desenvolvimento vertical da face e caracteriza a importância da 

avaliação das grandezas cefalométricas no sentido vertical da face no contexto da 

Ortodontia contemporânea, portanto isto será apresentado a seguir. 

 Dentro desta perspectiva, faz-se necessário relembrar o estudo realizado por 

Hellman (1927), antes do desenvolvimento do cefalostato e da cefalometria, através 

de crânios secos de índios norte-americanos, em diferentes faixas etárias, quando 

mensurações da altura facial, da largura e da profundidade da face foram realizadas 

e foi atribuido o desenvolvimento acentuado da altura facial em determinados 

estágios principalmente ao desenvolvimento da altura dentária, ao desenvolvimento 

da altura do palato e das áreas nasais e subnasais. Estes resultados foram 

confirmados por Brodie (1942), já com o auxílio da cefalometria em seres humanos, 

quando pesquisou o crescimento dos maxilares e a erupção dos dentes e verificou a 

importância do crescimento dos processos alveolares no desenvolvimento da altura 

facial. 

Herzberg e Holic (1943), ainda por meio de crânios secos, realizaram um 
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estudo antropométrico da altura facial para avaliar os efeitos causados pela atrição 

dentária e a existência ou ausência de diferenças faciais entre raças. As proporções 

faciais mostraram-se constantes para as diferentes raças e a atrição dentária não 

teve interferência de forma significante nas proporções da altura facial anterior. 

No ano seguinte, Wylie (1944) reportou que a dimensão vertical de pacientes 

com mordida profunda possui menor média que a população e que a quantidade de 

desenvolvimento vertical da altura dentária posterior é determinada pelo 

relacionamento entre os ossos e a musculatura, porém, em alguns casos, a 

musculatura não permite o total desenvolvimento da dimensão vertical. O mesmo 

autor, (WYLIE, 1946) reportou que a altura facial anterior superior apresentou-se 

semelhante enquanto a altura facial anterior inferior variou em indivíduos com 

diferentes severidades de sobremordida, destacou ainda que a altura facial anterior 

inferior dos indivíduos com sobremordida moderada e severa foi menor que nos 

indivíduos com sobremordida suave. 

Já em 1950, Johnson propôs explicar por que nos casos onde o padrão facial 

é ruim, o ângulo FMA está elevado e verificou a existência de uma íntima relação 

entre o FMA e altura total da face (N-Gn), em que a cada aumento do FMA, ocorria 

um aumento da altura total da face, e o aumento do FMA revelava um pequeno 

aumento da altura facial anterior superior (N-ANS) e grande aumento na altura facial 

anterior inferior (ANS-Gn). 

Wylie e Johnson (1952), constituíram uma amostra de 171 jovens, 97 do 

gênero masculino e 74 do feminino, para verificar as características e diferenças no 

sentido vertical de indivíduos com faces equilibradas, pobres e ruins. Todos 

integrantes da amostra com idades entre 11 e 13 anos não tinham sido submetidos 

ao tratamento ortodôntico. Concluíram que os indivíduos, com faces ruins, 

mostraram aumento da altura facial total pelo desenvolvimento da altura facial 

inferior, e, nos pacientes, com faces equilibradas, verificou-se equilíbrio na 

proporção entre as alturas faciais, superior e inferior. 

Em 1955, Coben estudou a variação esquelética e o comportamento do 

crescimento do crânio e das estruturas faciais. Em relação às medidas 

cefalométricas, no sentido vertical, o autor verificou que a face do grupo masculino 

apresentou maior aumento na altura facial total que no feminino; a face dos jovens 

do gênero masculino apresentou maior crescimento vertical na altura facial anterior 

que na posterior; o grupo feminino teve um equilíbrio entre o crescimento vertical 
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anterior e posterior da face; o grupo masculino teve maior variação nos aumentos do 

crescimento e a maior diferença entre os gêneros foi que a face dos jovens do grupo 

masculino mostraram maior crescimento no sentido vertical da face, tornando a face 

proporcionalmente mais comprida que as faces femininas. 

As alterações do crânio e da face humana em indivíduos adultos 

leucodermas, do gênero masculino e feminino, netos de americanos, nascidos nos 

Estados Unidos, com idades entre 19 e 33 anos foram estudadas por Bayer (1956). 

Reportou que a altura total da face aumentou significativamente em tamanho, 

durante o período estudado, para o gênero masculino. A altura total da face do 

gênero feminino não mostrou um aumento comparável ao do gênero masculino, 

sendo que a maior quantidade e duração do crescimento da face, no gênero 

masculino, sugeriu uma diferença no desenvolvimento entre os gêneros. 

Linden (1959) pesquisou o crescimento e desenvolvimento facial dos 7 aos 11 

anos de idade. Verificou que a altura facial anterior total e a altura facial ântero-

inferior foram maiores no gênero masculino. 

As mudanças decorrentes do crescimento nas proporções dentofaciais, no 

sentido vertical e horizontal em indivíduos com oclusão normal, não submetidos a 

tratamento ortodôntico, entre as idades médias de 7,95 e 15,15 anos, foram 

avaliadas por Merow (1962). Os resultados evidenciaram que a proporção horizontal 

da face superior possuiu uma tendência de estabilidade, entretanto a face inferior 

demonstrou um aumento, que a face superior aumentou relativamente no sentido 

vertical e a região alveolar decresceu, que a face inferior mostrou menor aumento na 

proporção vertical e os dentes apresentaram maior relação com o padrão vertical de 

crescimento que o padrão horizontal. 

Sassouni e Nanda (1964) pesquisaram uma amostra longitudinal, constituída 

por uma série de radiografias cefalométricas de 250 pacientes, desde o nascimento 

à fase adulta, para analisar, no sentido vertical, as estruturas dentofaciais. Foram 

realizadas superposições cefalométricas de 8 indivíduos, com mordida aberta 

esquelética, e 8 adultos, com sobremordida esquelética, dos 6 anos até o final da 

adolescência. Verificaram 3 diferenças significativas no desenvolvimento da mordida 

aberta e da mordida profunda. Nos portadores de mordida aberta anterior, a posição 

dos côndilos é mais alta, o ramo mandibular é mais curto, os molares superiores são 

mais extruídos. Estes fatores, provavelmente, são os responsáveis pela inclinação 

dos planos oclusal e mandibular, aumento da altura facial anterior e diminuição da 
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altura facial posterior. As desproporções verticais são as responsáveis pelas 

discrepâncias ântero-posteriores, em muitos casos. O tratamento, nestes casos, 

deve iniciar corrigindo as discrepâncias verticais para solucionar os problemas 

ântero-posteriores. O tratamento deve ser individualizado e centralizado nas causas 

e não nos efeitos, sendo que o diagnóstico vertical deve ser incluído na avaliação 

dos casos ortodônticos. 

Neste mesmo ano, Subtelny e Sakuda (1964) investigaram a influência dos 

fatores que contribuem no desenvolvimento da mordida aberta anterior, comparando 

uma amostra de 25 jovens, com mordida aberta anterior, com uma de 30 jovens com 

oclusão normal. A idade média era de 12 anos e não se consideraram diferenças 

entre gêneros. Os resultados sinalizaram a ausência de diferenças entre os grupos 

na dimensão vertical da maxila (distância entre Násio e espinha nasal anterior), 

ausência de diferenças estatísticas no comprimento do ramo mandibular (distância 

entre Articular e Gônio) entre os grupos, embora os casos de mordida aberta 

anterior tenham apresentado valores menores, aumento significativo da dimensão 

vertical anterior total (distância entre Násio e Mento), nos casos de mordida aberta 

anterior e o aumento da dimensão vertical da face inferior causou um aumento da 

dimensão vertical anterior total (N-Me), nos casos de mordida aberta anterior. 

Schudy (1964) selecionou uma amostra constituída inicialmente por 120 

pacientes, com idade entre 11 e 14 anos, para estudar o relacionamento entre a 

altura facial posterior e a facial anterior. A amostra foi dividida em 3 grupos, 

proporções faciais médias, retrognático e prognático. O autor concluiu que a altura 

facial superior anterior permaneceu constante e a altura facial anterior inferior 

apresentou maior variação, por fim, que as variações verticais da face, na região 

anterior tendem a se manifestar abaixo da espinha nasal anterior e, na região 

posterior, abaixo da fossa glenóide, assim a face inferior sofre as maiores variações 

verticais.  

Este mesmo autor (SCHUDY, 1965), no ano seguinte, estudou a influência do 

crescimento na rotação da mandíbula. Reportou, dentre outros aspectos, que a 

maxila manifestou-se como a responsável por 70% do crescimento vertical total e 

possui grande importância na inclinação mandibular; e identificou presença de 

correlação de 0,92 entre altura vertical anterior e vertical total da região dos molares. 

Com o propósito de estabelecer as variações dos componentes da altura 

facial anterior em jovens com oclusão normal e portadores de má-oclusão e verificar 
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os efeitos do tratamento ortodôntico, Weinberg e Kronman (1966) avaliaram 60 

integrantes, nos quais 30 possuíam oclusão normal e 30, más-oclusões. Os autores 

não encontraram diferenças nas proporções verticais entre o grupo normal e o grupo 

com má oclusão, ao início do tratamento. Verificaram que a correção ortodôntica do 

grupo com má oclusão não modificou significantemente a proporção entre a altura 

facial inferior e a altura facial total anterior e que a correção ortodôntica da 

sobremordida modificou significantemente os componentes dentários da altura 

facial. 

Em 1966, as mudanças no tamanho e na forma da face anterior, durante o 

período da infância à adolescência, foram estudadas por Jones e Meredith (1966). 

Utilizaram uma amostra longitudinal de 40 leucodermas, divididos igualmente quanto 

ao gênero, com oclusão aceitável, que nunca se submeteram ao tratamento 

ortodôntico e com boa condição sócio-econômica. Foram realizadas radiografias 

cefalométricas de todos os integrantes da amostra, a cada 6 meses, entre o período 

de 4 anos e 6 meses aos 12 anos e, anualmente, dos 12 anos aos 16 anos. Os 

autores verificaram que a altura nasal aumenta com a idade e a altura nasal, a facial 

e a mandibular apresentaram-se maiores, no gênero masculino. 

No mesmo ano, Bergersen (1966) utilizou uma amostra longitudinal, originada 

dos estudos de Bolton, para verificar as variações das direções do crescimento da 

face. A amostra total consistiu de 60 leucodermas, divididos igualmente quanto ao 

gênero e nunca submetidos ao tratamento ortodôntico. O grupo do gênero feminino 

foi acompanhado entre o período de 1 aos 33 anos e do masculino entre o período 

de 1 aos 30 anos; entretanto a variação da idade pesquisada foi de 5,3 anos a 18,3 

anos. A média do gênero feminino foi de 13,3 anos e a do masculino de 12,6 anos. 

Verificou que o crescimento vertical da mandíbula está associado ao pequeno 

desenvolvimento mandibular no sentido ântero-posterior, aumento da altura facial 

anterior e pequena sobremordida. 

Hunter (1967) utilizou duas amostras, uma de Classe I e outra de Classe II, 

para comparar a dimensão vertical da face. Verificou que as medidas, no sentido 

vertical, para o grupo de Classe I e Classe II não tiveram grandes diferenças, que as 

medidas referentes aos componentes dentários verticais mostraram uma tendência 

em ser maiores no grupo de Classe II, para ambos os gêneros; constatou ainda a 

ausência de diferenças na face superior, que as medidas verticais da face foram 

maiores no gênero masculino, que o plano mandibular foi suavemente maior no 



48 Revisão da Literatura 
 

 

grupo da Classe II e a mandíbula mostrou-se menor e posicionada, mais 

posteriormente, na Classe II. 

Ainda em 1967, o crescimento e o desenvolvimento do complexo facial foram 

pesquisados por Creekmore (1967) em 112 jovens com e sem tratamento 

ortodôntico. O autor verificou, no grupo sem interferência do tratamento ortodôntico, 

que a diferença entre os crescimentos verticais do côndilo e do processo alveolar da 

região dos molares, provocou a rotação mandibular, ou seja, a mandíbula sofreu 

rotação anti-horária, quando o crescimento vertical do côndilo foi maior que o 

crescimento vertical da região dos molares. 

Já no ano seguinte, Schudy (1968), propôs verificar a possibilidade de 

controle do crescimento, e desenvolvimento da face. Estudou uma amostra de 62 

jovens, em crescimento com idades entre 11 e 14 anos. Concluiu que o objetivo 

inicial, nos casos de sobremordida, deve ser o de extruir os molares e evitar a 

intrusão de incisivos; nos casos de mordida aberta, o objetivo inicial é o de prevenir 

o aumento da altura dentária anterior. 

Com o objetivo de verificar os fatores esqueléticos em indivíduos com 

mordida aberta anterior e mordida profunda, Richardson (1969) analisou e 

acompanhou uma amostra de 110 jovens, durante 20 anos. Participaram da 

pesquisa, jovens que nunca se submeteram ao tratamento ortodôntico com idades 

entre 7 e 27 anos. Observou que a altura facial anterior inferior foi em média maior 

nos casos com mordida aberta anterior e menor nos casos com mordida profunda, 

com pequena diferença na altura facial anterior superior entre os grupos. 

Por meio de uma investigação de 52 jovens, Cannon (1970) descreveu as 

alterações craniofaciais em altura e profundidade. Utilizou uma amostra constituída 

de 26 crianças australianas leucodermas do gênero masculino e 26 do feminino, 

sem tratamento ortodôntico prévio ou durante o período deste estudo e pertencentes 

a diferentes condições sócio-econômicas. Foram obtidas 2 radiografias 

cefalométricas de toda a amostra, sendo a primeira na idade de 3 anos e a segunda 

aos 8 anos. O autor reportou que durante o período estudado, a altura facial total 

apresentou maior aumento e a altura facial posterior total apresentou pequeno 

aumento, além disso, que a altura facial anterior superior apresentou maior aumento 

que a altura facial anterior inferior. 

Com o propósito de determinar a relação entre o crescimento vertical da face 

e a rotação da mandíbula, Isaacson et al. (1971) avaliaram uma amostra de 263 
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jovens. Diante dos resultados, os autores concluíram que o crescimento vertical do 

ramo deve ser equivalente à soma do crescimento vertical dos processos alveolares 

superiores e inferiores para ocorrer um crescimento equilibrado, no sentido vertical 

da face, e não ocorrer predominância de rotação horária ou anti-horária da 

mandíbula. 

As mudanças que ocorrem durante o tratamento ortodôntico foram descritas 

por Spyropoulos e Askarieh (1976). Analisaram os aspectos desejáveis e 

indesejáveis destas mudanças, avaliaram os fatores envolvidos e relataram suas 

implicações clínicas. Descreveram e classificaram quatro tipos de crescimentos: tipo 

A, possui um aumento harmonioso na altura facial anterior e posterior, com 

crescimento paralelo dos planos palatino, oclusal e mandibular; o tipo B, demonstra 

um aumento na altura facial anterior, sem o aumento proporcional da altura facial 

posterior, promove um movimento inferior do mento, associado à rotação horária da 

mandíbula; o tipo C, que se caracteriza por um aumento na altura facial posterior, 

sem aumento proporcional na altura facial anterior, proporcionando a rotação anti-

horária da mandíbula; e o tipo D, sem mudanças relativas ou absolutas e ocorre em 

pacientes adultos.  

A dimensão da face anterior foi avaliada por Domiti, Daruge e Cruz (1976) em 

leucodermas de ambos os gêneros, com oclusão normal. Reportaram que todas as 

medidas estudadas tiveram um aumento progressivo e proporcional com a idade e o 

gênero masculino apresentou média maior que o grupo feminino, em todas as 

idades e medidas estudadas, com exceção da distância entre Násio e Subnasal, que 

apresentou aos 11 anos média maior, no grupo feminino. 

O sentido vertical da face foi estudado por Biggerstaff et al. (1977) por meio 

de radiografias cefalométricas, em norma lateral. O objetivo era o de definir as áreas 

com desarmonias esqueléticas e dentárias, no sentido vertical da face, com o intuito 

de prestar auxílio no diagnóstico das discrepâncias verticais. Os autores concluem 

que as proporções verticais indicam a presença de normalidade ou discrepância, no 

sentido vertical, entretanto as mesmas não detectam se o problema se localiza na 

região posterior ou anterior. 

Nahoum (1977) teceu considerações a respeito do tratamento de más 

oclusões, envolvendo mordida aberta anterior. Menciona a importância de se 

diferenciar a mordida aberta dentária da mordida aberta esquelética, que pode 

envolver ambos maxilares. Para diagnosticar corretamente, sugere medidas 
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craniofaciais, no sentido vertical da face, para avaliar a severidade da má oclusão, 

sendo de grande importância a proporção entre a altura facial superior e a altura 

facial inferior. 

Por meio de uma avaliação de 27 adultos, Opdebeeck e Bell (1978), 

propuseram a estudar a síndrome da face curta. As radiografias cefalométricas, em 

norma lateral foram obtidas e comparadas aos padrões de normalidade para adultos 

de Bolton. Relataram uma diminuição da altura facial anterior total, na amostra dos 

indivíduos com a síndrome da face curta, devido à redução na altura facial anterior 

inferior, com equivalência de valores entre a altura facial anterior superior, e, ainda, 

encontraram uma altura facial posterior total maior para o grupo da síndrome da face 

curta, devido à maior altura do ramo mandibular. 

Opdebeeck et al. (1978) realizaram um estudo comparativo entre indivíduos 

com a síndrome de face longa e a de face curta. Verificaram que as algumas 

dimensões verticais diferiram significantemente, com menor valor para a altura facial 

anterior total e inferior, no grupo da síndrome de face curta, embora não se verificou 

diferença significante entre a altura facial posterior superior e a altura facial anterior 

superior. 

As mudanças da altura facial anterior decorrentes do crescimento, em 

leucodermas foram pesquisadas por Dermaut e O'Reilly (1978). Os resultados 

indicaram existência de variação entre a quantidade e época de crescimento para as 

medidas estudadas; altura facial anterior superior possuiu o pico de crescimento 

entre as idades de 11 e 12 anos; altura facial anterior inferior e a altura facial anterior 

total possuíram o pico de crescimento entre as idades de 12 e 13 anos; correlação 

positiva entre a menarca e o pico de crescimento de todas as medidas estudas; pico 

de crescimento das medidas altura facial anterior superior, altura facial anterior 

inferior e altura facial anterior total ocorreu dentro de um intervalo de 1 ano; a altura 

facial anterior superior e a altura facial anterior inferior possuíram semelhantes 

médias, relativas à quantidade de crescimento no pico e durante o período da 

investigação; e a menarca pode ser utilizada como indicador do surto de 

crescimento vertical. 

Woodside e Linder-Aronson (1979) investigaram uma amostra longitudinal de 

120 leucodermas com o intuito de estabelecer padrões de normalidade da altura 

facial anterior superior e inferior, determinar a relação entre a altura facial anterior e 

a capacidade respiratória nasal e nasofaringe, verificar a relação entre a altura facial 
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anterior superior e inferior com o complexo facial. Os autores verificaram que a altura 

facial ântero-inferior variou duas a três vezes mais que a altura facial ântero-

superior; a altura facial ântero-superior mostrou-se relacionada com o crescimento 

da base do crânio, enquanto que a altura ântero-inferior teve uma tendência de não 

possuir relação com outras partes esqueléticas; a altura ântero-inferior mostrou 

possuir uma dependência da direção do crescimento mandibular e dos fatores 

neuromusculares que influenciam a postura da mandíbula, como a respiração bucal 

e a postura da cabeça; e existência do relacionamento entre a altura facial ântero-

inferior e a obstrução respiratória. 

Scheideman et al. (1980) estabeleceram normas cefalométricas em adultos 

para as estruturas tegumentares, esqueléticas verticais e dentárias, utilizando uma 

amostra constituída por 24 jovens do gênero feminino e 32 do masculino. A idade 

média para o grupo feminino foi de 24 anos, com a variação de 20 a 32 anos, e a 

média para o grupo masculino foi de 25 anos, com variação de 21 a 35 anos. Todos 

os integrantes da amostra possuíam as seguintes características: leucodermas, com 

a idade mínima de 20 anos, relação de caninos e molares normal, ângulo ANB entre 

0 e 4 graus e sem tratamento ortodôntico ou cirúrgico.  

A fim de pesquisar o crescimento facial, Bishara (1981) realizou um estudo 

longitudinal e estabeleceu valores normativos para leucodermas, em ambos os 

gêneros. Telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, foram obtidas a cada 2 

anos entre as idades de 4,5 e 12 anos e, anualmente, até a idade de 17 anos. A 

última documentação foi realizada aos 26,2 anos. A amostra consistiu de 20 

integrantes do gênero masculino e 15 do feminino, com oclusão aceitável, sem 

desarmonias faciais e nunca submetidos ao tratamento ortodôntico. Toda amostra 

foi dividida em 5 padrões normativos com características etárias e de gênero 

específicas. Os valores normativos apresentados pelo autor possibilitam ao clínico a 

avaliação precisa dos pacientes no início, durante e fim do tratamento ortodôntico, 

nas diferentes fases do crescimento até a maioridade. 

Com o intuito de investigar as proporções faciais anteriores e verticais, Locks 

(1981) utilizou uma amostra de 30 indivíduos adultos, leucodermas brasileiros, com 

boa oclusão dentária, perfil agradável e que nunca se submeteram ao tratamento 

ortodôntico. Os integrantes desta pesquisa possuíam a idade compreendida entre 18 

e 31 anos e foram divididos igualmente de acordo com o gênero. Foram obtidas 

telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, e os resultados foram 
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comparados com os verificados por Wylie e Johnson (1952) e Schudy (1964). 

Utilizou as medidas altura facial superior (AFS), altura facial inferior (AFI) e altura 

facial total (AFT) para determinar as características verticais da face, bem como 

obter as proporções AFS/ AFT e AFI/ AFT. Ao final do trabalho, verificou ausência 

de dimorfismo entre os gêneros para a medida altura facial superior (AFS); 

semelhança entre os valores obtidos para a AFS aos encontrados na literatura; a 

altura facial inferior (AFI) apresentou-se aumentada no gênero masculino; 

estabilidade da altura facial superior (AFS), em toda amostra; a proximidade das 

proporções entre a altura facial superior/ altura facial total; e altura facial inferior/ 

altura facial total aos valores encontrados por Wylie e Johnson (1952) e Schudy 

(1964) para o gênero feminino. 

Linder-Aronson e Woodside (1982) realizaram um estudo cefalométrico no 

intuito de investigar as variações relacionadas à altura facial inferior. Utilizaram uma 

amostra de 120 jovens leucodermas, do gênero masculino, que possuíam toda a 

documentação ortodôntica nas idades de 6, 9, 12, 14, 16, 18 e 20 anos. Os autores 

verificaram que a prevalência da altura facial anterior pequena foi de 26%; que 90% 

da amostra de jovens com altura facial anterior pequena não possuíam problemas 

respiratórios; e que os indivíduos com sobremordida apresentaram o ângulo goníaco 

mais agudo e a direção do crescimento da mandíbula mais horizontal. 

Por meio de uma amostra longitudinal de 51 leucodermas, Baume, Buschang 

e Weinstein (1983) estudaram as mudanças do crescimento vertical, durante o 

crescimento, e o relacionamento entre a face inferior, a média e a superior com a 

estatura corporal e a altura da cabeça. A amostra consistiu de 26 jovens do gênero 

masculino e 25 do feminino, com condição sócio-econômica acima da média e 

idades entre 4 e 16 anos. Foram obtidas telerradiografias cefalométricas, em norma 

lateral, de toda amostra, no período de 4 aos 16 anos, e uma final, na fase adulta. 

Verificaram que o grupo masculino teve todas as medidas faciais maiores em 

comparação ao grupo feminino, e que todos os componentes verticais da face (a 

face superior, a média e a inferior) mantiveram a mesma relação com a altura da 

cabeça e a corpórea, durante o período entre 7 anos e o final da adolescência.  

No intuito de verificar as características dentárias e esqueléticas de crianças e 

adultos, com faces normais, longas e curtas, Fields et al. (1984) pesquisaram uma 

amostra de 84 leucodermas, 42 crianças, de 6 a 12 anos, e 42 adultos jovens. 

Reportaram diferença significativa na altura facial anterior total entre todos os grupos 
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de crianças, entretanto não houve diferença significativa na altura facial posterior 

total e a altura facial posterior superior e a facial anterior superior foram similares 

entre todos os grupos de crianças. Identificaram variação entre os grupos de 

crianças na medida altura facial anterior inferior, sendo que os grupos com faces 

longas exibiram valores maiores e os de faces curtas, valores menores. Nos adultos, 

a altura facial posterior total e a facial anterior superior foram semelhantes para os 

grupos com faces normais e longas, já o grupo de adultos com faces longas 

apresentaram valores maiores para a altura facial anterior total e a altura facial 

anterior inferior. 

Por meio de uma amostra de oclusão aceitável, Bishara, Peterson e Bishara 

(1984) propuseram pesquisar as alterações dimensionais da face. A mostra constou 

de 35 jovens leucodermas, 20 do gênero masculino e 15 do feminino e que nunca 

tinham sido submetidos ao tratamento ortodôntico. Os autores observaram que o 

aumento da altura facial superior foi significantemente maior entre 4,5 e 10 anos, em 

ambos os gêneros, e, significantemente, menor entre 15 e 25,5 anos. 

Com o propósito de descrever as relações dentárias, esqueléticas e faciais, 

em leucodermas, com oclusão normal e faces equilibradas, Bishara e Jakobsen 

(1985) avaliaram uma amostra longitudinal dos 5 aos 25,5 anos de idade. Todos os 

integrantes nunca foram submetidos ao tratamento ortodôntico e possuíam 

radiografias bianuais, dos 4,5 aos 12 anos; e anuais, até os 17 anos. A última 

documentação foi realizada aos 25 anos de idade. A amostra total de 35 jovens, 20 

do gênero masculino e 15 do feminino, foi dividida em 3 grupos de acordo com o tipo 

facial (faces longas, médias e curtas). Os autores concluíram que os indivíduos, com 

face longa, possuíam maior altura facial anterior e menor facial posterior quando 

comparados com os indivíduos com faces curtas, sendo que os indivíduos com 

faces médias tinham valores intermediários. Além disso, notaram que o tipo facial 

possui uma tendência de se manter com o desenvolvimento da face. 

Verificando a relação entre os diferentes tipos de más-oclusões de Angle e a 

morfologia da face, Siriwat e Jarabak (1985) avaliaram radiografias cefalométricas 

iniciais de 500 pacientes, com idades entre 8 e 12 anos. A morfologia da face foi 

classificada, de acordo com o quociente de Jarabak, em padrões de crescimento 

hiperdivergente, neutro e hipodivergente. O quociente de Jarabak ou proporção da 

altura facial (FHR) consiste na razão entre a altura facial posterior (S-Go) e a altura 

facial anterior (N-Me). O padrão de crescimento hiperdivergente possui FHR menor 
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que 59% e é caracterizado pelo deslocamento inferior e posterior da face, pelo maior 

aumento da altura facial anterior em relação à altura facial posterior e, ainda, pelo 

eixo Y de crescimento aberto. O padrão de crescimento neutro possui FHR entre 

59% e 63%, com crescimento equilibrado nos sentidos vertical e ântero-posterior. Já 

o padrão de crescimento hipodivergente apresenta um crescimento horizontal 

predominante e FHR maior que 63%. 

Avaliando os padrões de crescimento e desenvolvimento facial, em indivíduos 

com mordida aberta esquelética e sobremordida esquelética, Nanda (1988) 

acompanhou 32 indivíduos, entre 3 e 18 anos. Os resultados foram obtidos e se 

observou que os jovens com mordida aberta anterior possuíam maior crescimento 

vertical inferior da face, verificado pela altura facial anterior inferior, já os jovens com 

mordida profunda possuíam maior crescimento vertical da face superior, observado 

pela altura facial anterior superior, porém a altura facial posterior e o comprimento do 

ramo mandibular não indicaram diferenças entre os indivíduos com mordida aberta e 

sobremordida. 

Gebeck (1989) realizarou um estudo no intuito de determinar a existência de 

diferenças dentárias e craniofaciais entre amostras de pacientes tratados pela 

mecânica das forças direcionais de Tweed (1941) com sucesso e com insucesso. A 

amostra consistiu de três grupos, um controle, um tratado com sucesso e outro 

tratado com insucesso. Ambos os grupos que receberam tratamento possuíam má 

oclusão de Classe II, primeira divisão ou Classe I com biprotrusão. Verificaram um 

aumento, estatisticamente significante, da altura facial anterior, no grupo de 

insucesso em relação ao de sucesso e controle. Relataram ausência de diferenças 

estatísticas na altura facial anterior e posterior, quando comparados os grupos de 

sucesso e controle, além disso, não notaram diferenças estatísticas nos valores da 

medida da altura facial posterior entre os três grupos. 

No mesmo ano, Merrifield (1989) investigou a face, no sentido vertical, bem 

como a resposta mandibular. Utilizou a mesma amostra de Gebeck (1989), que foi 

dividida em 3 grupos, o controle, um tratado com sucesso e outro tratado com 

insucesso. No grupo de sucesso, ao final do tratamento, todas as metas 

preconizadas por Tweed (1941) tinham sido alcançadas. Os integrantes dos grupos 

tratados com sucesso ou insucesso possuíam, ao início do tratamento, má oclusão 

de Classe II, primeira divisão ou Classe I com biprotrusão. De acordo com o autor, 

um aumento maior da altura facial anterior, em relação à altura facial posterior, 
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proporciona um aumento da convexidade facial e do FMA, sendo esta a causa mais 

importante dos casos tratados do grupo de insucesso não possuírem êxito, ao final 

do tratamento. No grupo de sucesso, verificou-se aumento da altura facial posterior 

e anterior, entretanto a posterior aumentou mais que a anterior, proporcionando uma 

suave diminuição do FMA e conseqüente rotação anti-horária da mandíbula, sendo 

esta a principal causa do sucesso dos tratamentos dos integrantes deste grupo. As 

medidas altura facial anterior e altura facial posterior, quando comparadas, fornecem 

informações importantes, no sentido vertical da face, auxiliando o diagnóstico e 

possibilitando o controle da mecânica ortodôntica, durante o tratamento. Este 

mesmo autor propôs desenvolver um valor que melhor representasse a proporção 

vertical da face inferior, verificando o valor para a altura facial anterior mensurada do 

ponto mentoniano ao Plano Palatino, em jovens adultos. 

Com o propósito de verificar a variabilidade de algumas dimensões 

craniofaciais, Kerr e Ford (1991) pesquisaram uma amostra de 124 indivíduos 

leucodermas. Todos os integrantes da amostra possuíam idade média de 10 anos, 

sem tratamento ortodôntico e gênero masculino. Os autores concluíram que as 

dimensões lineares relacionadas ao comprimento da mandíbula, comprimento da 

base do crânio e a altura facial anterior inferior demonstraram maior variabilidade. 

Estas dimensões apresentam crescimento até aproximadamente os 20 anos. 

Van Der Beek, Hoeksma e Andersen (1991) pesquisaram, em uma amostra 

longitudinal de leucodermas alemães, as mudanças na dimensão vertical da face. 

Utilizaram uma amostra constituída de 72 jovens do gênero feminino, sem 

tratamento ortodôntico e com idades entre 7 e 14 anos. Os autores verificaram maior 

possibilidade do desenvolvimento de uma mordida aberta esquelética, quando o 

paciente apresentou aumento da altura facial anterior e uma grande inclinação do 

ângulo do plano mandibular. 

Com o objetivo de pesquisar longitudinalmente as alterações craniofaciais e 

dos processos alveolares, no sentido vertical, Forsberg, Eliasson e Westergren 

(1991) avaliaram uma amostra, durante 20 anos, na fase adulta. A amostra consistiu 

de 30 adultos, 15 do gênero masculino e 15 do feminino, sem tratamento ortodôntico 

prévio, com a presença de todos os dentes, com exceção dos terceiros molares, 

oclusão aceitável e portadores de Classe I esquelética. Foram obtidas duas 

telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, de toda amostra, sendo, em 

média, a primeira aos 25 anos e a segunda aos 45 anos. As radiografias foram 
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superpostas e verificaram-se os seguintes resultados: a altura total da face 

aumentou 1,6mm, sendo provocada principalmente pelo aumento da face inferior; a 

face superior teve aumento proporcional na porção posterior e anterior; as alturas 

dentoalveolares superior e inferior aumentaram em ambos os maxilares na região 

anterior e posterior; e não houve diferença estatística entre os gêneros. Os autores 

verificaram a existência de crescimento até a quarta década de vida, comprovado 

pelo aumento das medidas, no sentido vertical da face. 

Foley e Mamandras (1992) avaliaram leucodermas, do gênero feminino, para 

determinar a magnitude e direção do crescimento craniofacial. Os autores 

verificaram que a diminuição de uma média de 1,1o do ângulo do plano mandibular 

dos 14 aos 20 anos; pequeno aumento da dimensão vertical posterior da face, em 

relação à dimensão vertical anterior; entre as idades de 14 a 20 anos, a medida Co-

Go aumentou, em média, 2,5mm, e a medida ANS-Me aumentou 1,89mm; a altura 

posterior total da face (S-Go) e a altura anterior total da face (N-Me) tiveram um 

aumento de 2,97mm e 2,76mm, respectivamente, nas idades entre 14 e 20 anos; e a 

altura facial posterior possuiu um suave aumento, em relação à altura facial anterior, 

resultando uma redução do ângulo do plano mandibular. 

Com o objetivo de analisar a relação entre o crescimento das alturas faciais 

anteriores superior e inferior, Ligthelm-Bakker et al. (1992) avaliaram uma amostra 

de 60 jovens leucodermas. Os integrantes da amostra não possuíam deformidades 

físicas e nunca foram submetidos ao tratamento ortodôntico. Do total, 32 eram do 

gênero feminino e 28 do masculino e idades entre 7 e 22 anos. Os resultados 

sugeriram, segundo os autores, que alguns jovens possuíram maior crescimento na 

face inferior que na superior, ou vice-versa. Assim, os jovens, que possuíram maior 

crescimento da face superior, mostraram menor porcentagem de crescimento da 

face inferior, possibilitando o desenvolvimento da sobremordida. Todavia, os 

indivíduos que possuíram menor crescimento da face superior, mostraram maior 

porcentagem de crescimento da face inferior, possuindo uma tendência ao 

desenvolvimento da mordida aberta anterior. 

Horn (1992) propôs o índice de altura facial (IAF) para permitir o 

monitoramento da dimensão vertical do paciente, durante o tratamento ortodôntico. 

O índice da altura facial (Horn) é calculado pela divisão entre a altura facial posterior 

(AFP), distância em milímetros do ponto Ar ao plano mandibular, e a altura facial 

anterior (AFA), distância em milímetros do plano palatino ao ponto Me. O controle da 
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dimensão vertical é muito importante nos casos de FMA elevado e IAF diminuídos. 

Segundo o autor, para melhorar a face, nestes casos, deve ocorrer a resposta 

mandibular e a rotação anti-horária da mandíbula. A amostra estudada consistiu de 

165 casos, com idade média de 11 anos, no pré-tratamento. A média da AFP 

encontrada foi de 41 mm, com uma variação de 30 a 60 mm, o valor médio para a 

AFA observado foi de 60mm, com uma variação de 39 a 80 mm e o IAF de 70%, 

com uma variação de 40% a 90%. A utilização do índice da altura facial (Horn) 

constitui um auxílio complementar no diagnóstico, nas decisões no plano de 

tratamento, servindo como indicador expressivo nos casos de excesso ou 

diminuição da dimensão vertical. A utilização desta ferramenta permite ao clínico 

observar o comportamento da dimensão vertical, durante o tratamento, 

possibilitando a realização do ajuste da mecânica ortodôntica no intuito de 

compensar qualquer tendência desfavorável. 

Ursi et al. (1993) propuseram a determinar as diferenças entre gêneros nas 

relações dentárias e esqueléticas, em leucodermas, com oclusão excelente e faces 

equilibradas, durante o crescimento. Avaliaram uma amostra constituída de 32 

jovens, 16 do gênero feminino e 16 do masculino, nas idades de 6, 9, 14, 16 e 18 

anos, por meio de telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, e verificaram 

as seguintes diferenças: a direção do crescimento facial foi semelhante para ambos 

os gêneros, onde o grupo feminino possuiu maior tendência ao crescimento 

horizontal; a altura facial ântero-superior foi suavemente maior nos jovens do gênero 

masculino, nas idades de 6, 9 e 12 anos. Esta diferença tornou-se significativamente 

maior, após os 14 anos de idade, a altura facial ântero-inferior mostrou-se 

semelhante entre os gêneros, até os 14 anos, após os 16 anos de idade, verificou-se 

diferença significativa, onde o gênero masculino apresentou maior média. 

A fim de verificar a relação entre a morfologia facial e a força mastigatória em 

diferentes idades, Kiliaridis et al. (1993) promoveram uma investigação em 

indivíduos em crescimento. Os autores verificaram uma correlação positiva entre a 

proporção altura facial superior e a altura facial inferior com a força mastigatória 

máxima, assim como uma altura facial inferior diminuída nos indivíduos com grande 

força mastigatória. 

Uma pesquisa sobre as mudanças faciais decorrentes do crescimento foi 

encetada por Chang, Kinoshita e Kawamoto (1993). Utilizaram uma amostra de 80 

adultos e 80 jovens com idades entre 11 anos e 1 mês, e 12 anos e 8 meses. O 
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grupo dos indivíduos adultos e o grupo dos jovens foram divididos igualmente 

quanto ao gênero. Todos os chineses analisados possuíam bom perfil, oclusão 

normal, quantidades reduzidas de diastemas e apinhamentos, trespasse vertical e 

horizontal dos incisivos dentro da normalidade e não submetidos a tratamento 

ortodôntico. Verificaram que todas as médias da altura facial foram estatisticamente 

maiores nos indivíduos adultos do gênero masculino, porém apenas as alturas 

anterior total e anterior inferior foram maiores nos jovens do gênero masculino, 

sendo esta diferença estatisticamente significante em comparação aos jovens do 

grupo feminino. Constataram ainda que nenhuma das alturas faciais posteriores dos 

jovens do gênero masculino foram maiores e estatisticamente significantes quando 

comparadas ao grupo feminino. 

Com o propósito de avaliar as percepções de alterações no perfil, no sentido 

horizontal e vertical, por ortodontistas e pessoas leigas, Romani et al. (1993) 

realizaram um estudo com imagens onde foram simuladas cirurgias ortognáticas. 

Participaram deste estudo 22 ortodontistas e 22 pessoas leigas e sem treinamento. 

Os ortodontistas e as pessoas leigas foram sensíveis em detectarem alterações 

horizontais e verticais no perfil dos pacientes simulados, entretanto as pessoas 

leigas surpreenderam, ao mostrarem ser mais sensíveis ao detectarem as mudanças 

no sentido vertical, na simulação, que os ortodontistas. 

Com o objetivo de verificar o comportamento vertical dos dentes superiores e 

inferiores, frente às variações da altura facial ântero-inferior e sua proporção com a 

altura facial ântero-superior, Janson, Metaxas e Woodside (1994) pesquisaram 344 

leucodermas. Os autores verificaram que em relação a amostra total, as alturas 

dentárias posteriores e inferiores, anteriores superiores e anteriores inferiores foram 

significantemente maiores no grupo masculino; que todas as alturas dentárias foram 

significantemente maiores em jovens com altura facial ântero-inferior grande, em 

relação aos indivíduos com AFAI normal; a altura dentoalveolar apresentou-se 

significantemente diferente entre indivíduos com altura facial ântero-inferior grande, 

normal e pequena, com exceção da altura dentária posterior e inferior que foi 

semelhante entre os jovens com a altura ântero-inferior normal e pequena; no grupo 

feminino, as alturas dentárias foram semelhantes entre as Classes I e II; e 22% da 

variação entre a proporção altura facial ântero-superior e altura facial ântero-inferior 

foi devido aos molares superiores e inferiores e 41% aos incisivos inferiores. 

Vaden e Harris (1994) mencionaram que a diferença entre a sucesso e o 
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insucesso do tratamento da má oclusão de Classe II está relacionado com o 

resultado das mudanças relativas às alturas faciais anterior e posterior. Os autores 

compararam uma amostra tratada de Classe II com a de uma sem tratamento de 

Classe II. O aumento da proporção entre a altura facial posterior e altura facial 

anterior, na amostra tratada, foi significante. Os casos tratados exibiram maior 

aumento na altura facial posterior que na altura facial anterior. Segundo os autores, 

o sistema de forças que possibilita o controle da dimensão vertical, durante o 

tratamento, parece ser essencial para a mudança favorável entre a relação altura 

facial posterior e altura facial anterior, pois os pacientes de Classe II, que foram 

tratados com uma mecânica que controlou a dimensão vertical, experimentaram 

uma mudança mais favorável do crescimento mandibular do que os pacientes de 

Classe II sem tratamento. 

Gebeck e Merrifield (1995) reapresentaram o estudo do diagnóstico 

ortodôntico e análise do tratamento publicado inicialmente em 1989, alertando que a 

mecânica ortodôntica influencia a dinâmica do desenvolvimento dentário e 

esquelético. Segundo os autores a direção do crescimento pode ser influenciada a 

desviar do curso normal de desenvolvimento, podendo este desvio ser positivo ou 

negativo aos objetivos do tratamento. Entretanto é importante um bom diagnóstico e 

um controle na mecânica ortodôntica para se alcançar resultados positivos ao final 

do tratamento. No mesmo ano, os mesmos autores (GEBECK; MERRIFIELD, 1995) 

reapresentaram o estudo que comparou casos com e sem sucesso ortodôntico, 

realizado em 1989. Segundo os autores, o tratamento ortodôntico deve possuir 

harmonia com os padrões de crescimento e desenvolvimento normal. Os sistemas 

de forças ortodônticas utilizadas durante a correção da má-oclusão devem melhorar 

ou compensar os padrões de crescimento deficientes. 

Braun et al. (1995) relacionaram medidas inerentes às estruturas esqueléticas 

e dentárias com a força mastigatória máxima bilateral. Os resultados desta pesquisa 

sinalizam que os indivíduos com faces longas (altura facial anterior aumentada) 

possuem uma tendência de ter uma força mastigatória diminuída. Por outro lado, os 

portadores de faces diminuídas (altura facial anterior reduzida) exibem maior 

capacidade da força mastigatória em relação aos indivíduos com proporções 

normais ou com aumento da dimensão facial anterior. 

 Um estudo cefalométrico das alturas faciais, anterior e posterior, em jovens 

brasileiros foi realizado por Locks (1996). O propósito foi de verificar a tendência do 
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crescimento; a estabilidade do índice da altura facial (Horn) com a idade; presença 

de dimorfismo entre gêneros; as proporções da face durante o crescimento e a 

relação entre as alturas faciais superior e inferior no desenvolvimento da altura facial 

total. A amostra foi constituída de 158 telerradiografias cefalométricas em norma 

lateral, obtidas de 79 jovens brasileiros leucodermas, sendo 33 do gênero masculino 

e 46 do feminino, não tratados ortodonticamente, com idades entre 8 e 11 anos, na 

fase de dentadura mista e com má oclusão de Classe I de Angle. O autor observou 

que as dimensões faciais anterior e posterior mantiveram-se constantes e 

equilibradas durante o crescimento. Verificou a estabilidade do índice da altura facial 

com a idade e relatou que a altura facial inferior contribuiu de forma mais 

significativa nas alterações da altura facial total. 

Com o intuito de verificar a relação entre o crescimento craniofacial vertical e 

a rotação mandibular causada pelo crescimento, em jovens com ângulo do plano 

mandibular alto e baixo, Karlsen (1997) realizou um estudo cefalométrico em uma 

amostra de 58 indivíduos, que foram acompanhados longitudinalmente durante o 

período de 6 aos 15 anos. Todos os integrantes possuíam oclusão aceitável e nunca 

receberam tratamento ortodôntico. A amostra foi dividida igualmente em dois grupos, 

sendo o primeiro com o ângulo MP-SN baixo (menor ou igual a 26o) e o segundo 

com o ângulo MP-SN alto (maior ou igual a 35o). Verificou que: entre o período de 6 

a 12 anos, o grupo com MP-SN baixo, a altura facial posterior apresentou maior 

aumento do que a altura facial anterior e o grupo com MP-SN alto, a altura facial 

anterior apresentou maior aumento que a altura facial posterior; o ângulo MP-SN 

diminuiu em ambos os grupos, mas com maior intensidade no grupo MP-SN baixo; o 

aumento na altura facial posterior foi devido ao deslocamento inferior da fossa 

condilar e ao aumento do ramo mandibular; e a altura facial inferior anterior teve 

maior aumento no grupo com MP-SN alto. 

A maturação dentária em jovens com tipos faciais extremos foi estudada por 

Janson et al. (1998). Os autores utilizaram a proporção entre a altura facial ântero-

inferior (ENA- Me) e a altura facial anterior total (N-Me) para definir estes tipos 

faciais. Consideraram como indicativo de um padrão horizontal extremo quando o 

valor médio da proporção entre estas alturas faciais era igual ou inferior a 52,85% e 

com sobremordida igual ou superior a 4,8mm. Para um padrão vertical extremo de 

crescimento os valores foram 59,4%, ou acima e de –1mm ou abaixo, 

respectivamente.  
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Um estudo longitudinal das características dento-esqueléticas da má oclusão 

de Classe II, 1a divisão, foi realizado por HENRIQUES et al. (1998). A amostra 

constou de 25 jovens leucodermas brasileiros com idade inicial de 9 anos e 4 meses 

e idade final de 12 anos e 8 meses. Foram analisadas 50 telerradiografias em norma 

lateral, com má oclusão de Classe II, 1a divisão, sem tratamento, acompanhados por 

um período médio de 3,36 anos. A primeira radiografia foi obtida, em média, na 

idade de 9,35 anos e a segunda aos 12,68 anos. Dentre as diferentes medidas 

cefalométricas analisadas para descrever o comportamento dos indivíduos com 

Classe II, 1a divisão, utilizou-se a medida vertical altura facial ântero-inferior, que foi 

definida como a distância linear entre a espinha nasal anterior (ANS) e o mento 

(Me). Esperava-se que o comportamento do crescimento, na má oclusão de Classe 

II, denotasse um aumento da altura facial ântero-inferior (ANS-Me), pelo próprio 

padrão de crescimento facial para frente e para baixo, além do crescimento vertical 

mais pronunciado. Este aumento foi comprovado tendo valores iniciais de 62,13mm 

e finais de 65,48mm, sendo a diferença entre os valores iniciais e finais 

estatisticamente significantes. 

Um estudo cefalométrico foi realizado por Schott e Capelli Júnior (1999) a fim 

de determinar valores de normalidade para a análise Tweed-Merrifield (1995), 

comparar a existência ou ausência de diferenças entre os valores obtidos e os 

preconizados pela análise e analisar as principais diferenças significativas no grupo 

analisado, dividido quanto ao gênero. Utilizaram uma amostra constituída por 30 

indivíduos adultos, leucodermas brasileiros, portadores de oclusão excelente, perfil 

agradável e nunca submetidos a tratamento ortodôntico. A amostra foi dividida 

igualmente quanto ao gênero. A idade de todos os integrantes ficou compreendida 

entre 18 anos e 10 meses e 24 anos e 1 mês, com a média de 20 anos e 6 meses. 

Na comparação dos valores encontrados neste estudo com os preconizados pela 

análise, verificaram a presença de diferenças estatísticas significantes na 

comparação da AFA e AFP para o grupo masculino e ausência de diferenças 

estatísticas significantes para o IAF nos grupos estudados. 

Objetivando determinar a influência do padrão vertical ao início do tratamento 

nas mudanças oclusais pós-tratamento ortodôntico, Pinto, Woods e Crawford (2000) 

avaliaram pacientes tratados. Reportaram que os resultados sugerem que somente 

o padrão facial vertical ao início do tratamento ortodôntico, não pode predizer a 

quantidade de mudanças oclusais após o término do tratamento ortodôntico. 
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As mudanças verticais e sua estabilidade em pacientes adultos foram 

avaliadas por Ahn e Schneider (2000). Relataram que, no período pós-tratamento, 

ocorreu uma recidiva de 24,7% da rotação horária da mandíbula, mas sem o 

comprometimento significante das mudanças decorrentes ao tratamento e que as 

dimensões verticais anterior e posterior aumentaram, decorrentes do crescimento 

facial nos adultos. 

O desenvolvimento da sobremordida foi avaliada em um estudo longitudinal 

por Gondim et al. (2001). A amostra constou de 223 telerradiografias cefalométricas 

em norma lateral, obtidas de 75 leucodermas brasileiros, sendo 37 do gênero 

masculino e 38 do feminino, sem mutilações e sem tratamento ortodôntico. Todos os 

integrantes possuíam radiografias nas idades de 6, 9, 12, 15 e 18 anos. Reportaram 

que as alturas faciais posteriores não contribuíram, enquanto a altura do ramo, a 

sobressaliência e as alturas dentárias posteriores participaram pouco na 

determinação da sobremordida. Porém a altura facial ântero-inferior, as posições 

dentárias e principalmente as alturas dentárias anteriores contribuíram de forma 

marcante para o estabelecimento da sobremordida, sugerindo grande participação 

dentoalveolar. 

Com o objetivo de identificar as características de xantodermas japoneses, do 

gênero feminino, com má-oclusão de Classe II, primeira divisão, Ishii, Deguchi e 

Hunt (2001) analisaram 190 telerradiografias cefalométricas, em norma lateral. 

Todos os integrantes da amostra possuíam ângulo ANB maior do que 5o, relação 

molar de Classe II, trespasse horizontal acentuado e idades entre 7 anos e 6 meses 

e 15 anos e 10 meses. A amostra controle foi composta por 89 jovens japoneses 

com Classe I, do gênero feminino, com idades entre 7 anos e 7 meses e 16 anos e 

10 meses. Os dois grupos possuíam idades equivalentes e foram comparados entre 

si. A altura facial anterior não mostrou diferenças estatísticas entre os grupos de 

Classe II e Classe I, porém a altura do ramo mandibular (Ar-G) foi significantemente 

menor no grupo da Classe II. 

Ishii, Deguchi e Hunt, em 2002, avaliaram e compararam as características 

craniofaciais de xantodermas japoneses e leucodermas britânicos, com idades entre 

11 anos e 1m e 12 anos e 11 meses. A amostra de xantodermas foi composta por 

49 jovens do gênero feminino, com má-oclusão de Classe II, primeira divisão e 

nunca submetidas ao tratamento ortodôntico. A amostra de leucodermas foi 

constituída por 75 jovens com as mesmas características da amostra xantoderma. 
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As integrantes das duas amostras possuíam a relação molar de Classe II e um 

trespasse horizontal acentuado. Verificaram os seguintes resultados: a altura facial 

anterior superior, altura facial anterior total, assim como a altura facial anterior 

inferior evidenciou maior aumento para a amostra xantoderma, demonstrado maior 

desenvolvimento vertical deste grupo. No entanto, o comprimento do ramo 

mandibular não apresentou diferença entre os grupos. 

Em 2002, Hayasaki analisou cefalometricamente as alterações das alturas 

faciais anterior e posterior em pacientes nipo-brasileiros com más oclusões de 

Classe I e II, 1a divisão de Angle tratados ortodonticamente pela técnica do arco de 

canto simplificada. A amostra consistiu de 4 grupos: o grupo I com 15 jovens de 

Classe I tratados com extração dos 4 primeiros pré-molares; o grupo II com 15 

jovens com Classe I tratados sem extrações; o grupo III com 14 jovens com Classe 

II, primeira divisão tratados com extração dos 4 primeiros pré-molares; o grupo IV 

com 15 jovens com Classe II, primeira divisão tratados sem extrações. A análise dos 

resultados revelou que as extrações de pré-molares não diminuem a dimensão 

vertical em pacientes nipo-brasileiros com padrão de crescimento equilibrado, uma 

vez que as alterações nas alturas faciais anterior e posterior foram similares nos 

quatro grupos estudados, apresentando aumento de ambas ao final do tratamento 

ortodôntico. As alterações dos ângulos FMA e SN.GoGn não foram estatisticamente 

significantes e, quanto ao índice da altura facial (Horn) e a proporção entre 

AFP/AFA, (altura facial posterior/ altura facial anterior) acusou aumento nos grupos I 

e III. 

Machado et al. (2005) realizou um estudo cefalométrico longitudinal que visou 

avaliar, comparativamente, as alterações das alturas faciais anterior e posterior, 

provenientes do tratamento da má oclusão de Classe II, primeira divisão, pela 

técnica do arco de canto simplificada, com e sem extrações. Utilizou uma amostra de 

116 telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, provenientes de 56 jovens. A 

amostra total foi dividida em três grupos, onde o grupo I consistiu de 22 jovens, 

sendo 10 do gênero feminino e 12 do masculino, e foram tratados com extração de 

quatro primeiros pré-molares e idade média inicial de 12,3 anos e final de 14,87 

anos. O grupo II foi constituído por 22 integrantes, sendo 13 do gênero feminino e 9 

do masculino, tratados sem extrações, com idade média inicial de 12,53 anos e 

idade média final de 14,73 anos. O grupo III foi constituído por 14 jovens, sendo 6 do 

gênero feminino e 8 do masculino, com idade média inicial de 11,5 anos e final de 
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13,63 anos e sem tratamento ortodôntico. Verificou-se que não houve influência 

significante da terapia ortodôntica sobre as alterações das alturas faciais, com 

aumento da proporção entre a altura facial posterior total e altura facial anterior total 

nos grupos I e III. Identificaram, ainda, uma extrusão significante dos primeiros 

molares superiores e inferiores, com maior valor para o molar inferior e mesialização 

dos primeiros molares superiores e inferiores, sendo o maior deslocamento do grupo 

com extrações. 

Freitas et al. (2007) compararam cefalometricamente as alturas faciais 

anterior e posterior de jovens brasileiros, leucodermas e melanodermas, e ainda 

verificaram a presença de dimorfismo. A amostra consistia de telerradiografias 

cefalométricas de brasileiros com oclusão normal, dividida em dois grupos. Grupo 1 

incluiu 74 jovens leucodermas, 37 de cada gênero, com idade média de 13,71 anos 

(desvio padrão de 0,84), já o grupo 2 incluiu 56 jovens melanodermas, 28 cada 

gênero,  com idade média de 13,86 (desvio padrão de 0,92). As variáveis estudadas 

foram obtidas de várias análises cefalométricas. O dimorfismo sexual foi investigado 

nos grupos. O teste t independente foi usado para a comparação intergrupos. Os 

resultados demonstraram as seguintes condições: leucodermas apresentaram as 

variáveis, AFAS e a proporção AFAS/AFAT maiores e a proporção AFAI/AFAT 

significantemente menor que melanodermas. Jovens melanodermas do gênero 

masculino tem AFPT, AFPS e a proporção AFPS/AFPT maiores que jovens 

melanodermas do gênero feminino, embora estas apresentem a proporção 

AFPI/AFPT maior que os jovens melanodermas do gênero masculino. Jovens 

leucodermas do gênero masculino apresentaram a AFPS e a proporção AFPS/AFPT 

maiores que as jovens leucodermas do gênero feminino, e estas apresentaram as 

variáveis, o IAF e a proporção entre a AFPI/AFPT, significantemente maiores que os 

jovens leucodermas do gênero masculino. Concluiram que os jovens leucodermas 

apresentaram a AFAS maior que os melanodermas, enquanto estes apresentaram 

proporcionalmente maior AFAI, ainda indicaram que os jovens do gênero masculino 

apresentaram uma tendência maior para o padrão vertical que as meninas. 

Os estudos supracitados tratam das discrepâncias verticais da face, porém 

poucos se dedicaram a avaliar ou comparar diferentes grupos étnicos e sua 

miscigenação, como este último trabalho. Considerou-se importante resgatar, a 

seguir, os estudos com este foco. 
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2.2 AVALIAÇÃO DAS GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS NOS DIFERENTES 

GRUPOS ETNICOS 

 

 

A preocupação em avaliar os pacientes de forma individualizada foi abordada 

por Downs (1956), quando descreveu interpretações adicionais para auxiliar a 

utilização de sua análise, na clínica ortodôntica, ao mencionar que as estruturas 

dentofaciais sofriam variações nos diferentes padrões raciais, nas diferentes idades 

e, também, quanto ao gênero. Relatou que os indivíduos possuíam uma grande 

variação no padrão e no tipo facial; mas todos os portadores de uma boa saúde 

bucal, equilíbrio funcional e estético, apresentavam certas características de perfil 

em comum. Finalizou afirmando que os problemas ortodônticos são complexos pelo 

fato de se verificarem variações no padrão dentoesquelético, no sentido vertical e 

horizontal, e possuírem alterações decorrentes do crescimento e desenvolvimento 

craniofacial. 

A preocupação com a aplicabilidade da análise cefalométrica a grupos étnicos 

além daqueles de etnia européia foi publicada em 1951 por Cotton, Takano e Wong 

que aplicaram a análise de Downs (1948) a afro-americanos, nipo-americanos, e 

sino-americanos. A partir de então vários pesquisadores analisaram afro-

americanos, africanos, chineses, índios e outros grupos étnicos. 

As medidas cefalométricas 1-NB e P-NB em indivíduos brasileiros 

leucodermas, dos 12 aos 18 anos foram determinadas por Oliveira, em 1977, que 

ainda comparou os valores encontrados na sua pesquisa com os de Holdaway. 

Concluiu que dos 12 aos 18 anos a variação dos incisivos foi estatisticamente 

insignificante, ao contrário dos valores de P-NB que indicaram um aumento 

significante, havendo crescimento do mento com predominância no gênero 

masculino. Do ponto de vista prático, considera-se que a relação de 1-NB com P-NB 

diminui com a idade à custa do crescimento do mento, sendo este, por sua vez, 

quantificado em 0,5mm no gênero feminino e 1 mm no gênero masculino dos 12 aos 

18 anos. 

Segundo Fonseca e Klein (1978), os melanodermas têm uma altura do terço 

médio da face mais curta, e altura facial inferior mais longa. Embora, Jacobson 

(1978) tenha relatado que a altura dentária posterior média dos leucodermas é 

significativamente maior do que a dos melanodermas. 
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No mesmo ano, o padrão cefalométrico da análise de Steiner para japoneses 

e japoneses americanos foi determinado por Uesato et al. (1978). 

Os valores cefalométricos de adolescentes brasileiros, leucodermas, 

descendentes de grupos de origem mediterrânea, foram comparados por Martins 

(1979), com os propostos pelas análises de Downs, Tweed, Steiner e Alabama e 

estabeleceu, dentre as análises estudadas, qual ou quais as que melhor se 

coadunariam com os valores obtidos e poderiam ser indicadas para o diagnóstico 

cefalométrico dos jovens, com a mesma descendência da amostra. Examinou 85 

jovens: 42 do gênero masculino e 43 do feminino, com idade média de 13 anos e 6 

meses, portadores de oclusão normal e não submetidos a tratamento ortodôntico. 

Verificou a ocorrência de diferenças entre os valores cefalométricos no grupo 

estudado e os propostos pelas análises empregadas; a aplicabilidade das análises 

de Downs e Tweed, em brasileiros de mesma descendência; a semelhança ao 

padrão esquelético de Steiner; e a semelhança aos valores dentários da análise de 

Alabama. 

Normas cefalométricas para a população japonesa foram determinadas por 

Engel e Spolter (1981), através do levantamento de 50 variáveis cefalométricas para 

ambos gêneros em 72 indivíduos com idade entre 6 e 18 anos. 

Uma comparação de indivíduos melanodermas “Bantu-africanos” e 

leucodermas foi realizada por Bacon, Girardin e Turlot (1983). Encontraram um 

aumento significante da altura facial ântero-inferior nos melanodermas, em contraste 

com um desenvolvimento menor no terço médio da face nestes indivíduos.  

Outro estudo reportou que os indivíduos melanodermas apresentaram a altura 

facial anterior inferior esquelética e a altura facial posterior superior maiores que os 

leucodermas, assim como as alturas dentárias anteriores superiores e inferiores. 

(FLYNN; AMBROGIO; ZEICHNER, 1989). 

Um estudo longitudinal em indivíduos leucodermas, com oclusão normal, não 

tratados ortodonticamente, na faixa etária dos 13 aos 18 anos foi apresentado por 

Janson (1992). Comparou as medidas cefalométricas de indivíduos brasileiros com 

as da amostra do padrão Bolton e do “Centro de Pesquisas Ortodônticas” de 

Burlington e concluiu que o padrão esquelético dos brasileiros não apresentou 

diferença significante em relação a norte-americana. No entanto, o padrão dentário 

se mostrou ligeiramente mais protruído para os brasileiros. 



Revisão da Literatura                                                               67 
 

 

Ariza Dias, Pinzan e Henriques (1993), verificaram se os valores das medidas 

Co-A, Co-Gn, AFAI e Dif. Mand./Max. propostos pela análise de McNamara Jr (1984) 

poderiam ser utilizados em crianças leucodermas brasileiras durante a fase da 

dentadura mista, bem como avaliar as características do crescimento facial em 

ambos os gêneros. Avaliaram as telerradiografias de 15 jovens do gênero masculino 

e 13 do feminino com idade inicial de 5 anos até aos 12 anos. Os resultados obtidos 

apontaram que entre as amostras brasileira e de Bolton não houve diferenças 

significantes, mas quando as amostras de Burlington e a brasileira foram 

comparadas, algumas distinções foram encontradas, no entanto, não 

impossibilitando a aplicação da análise de McNamara Jr (1984) para as crianças 

brasileiras. Apenas deve ser utilizada com considerações para o gênero masculino, 

que apresentou valores maiores para Co-A e Co-Gn. 

Neste mesmo ano, Pinzan et al. (1993) realizaram um estudo correlacionando 

os valores obtidos no trabalho de Ariza Dias, Pinzan e Henriques (1993) e na 

amostra de Janson (1992) com os resultados obtidos na amostra de Bolton da 

análise de McNamara Jr (1984), utilizando as medidas Co-A, Co-Gn, Diferença 

mand./max. e AFAI. Com a junção dos dados das duas amostras de brasileiros, a 

idade dos jovens variou dos 5 aos 18 anos. Concluíram que os valores de Co-A para 

os brasileiros se mostraram semelhantes ao dos americanos, exibindo valores 

menores para o gênero feminino em todas as fases estudadas. A medida Co-Gn 

também se revelou menor em todas as fases para o gênero feminino, o que 

demonstrou ser uma semelhança com os valores dos jovens americanos. Estes 

resultados evidenciam que o crescimento no gênero feminino ocorre antes do 

masculino, cessando seu pico de crescimento por volta dos 13 anos. Contudo, o 

estudo limitou-se a idade 17 anos e 10 meses para o gênero masculino, mas 

percebe-se pelos gráficos que os valores são ascendentes, denotando continuidade 

de crescimento. A diferença mand./max. mostrou valores maiores para amostra 

brasileira em relação à amostra de Bolton em ambos os gêneros. A AFAI 

apresentou-se diminuída para o gênero feminino, com valores similares ao da 

amostra de Bolton; e os brasileiros do gênero masculino apresentaram valores 

maiores comparados a esta amostra. 

Indivíduos melanodermas “Sotho-Tswana” foram descritos por Barter et al. 

(1995), que os caracterizaram por uma base do crânio diminuída e 

conseqüentemente uma redução da altura facial anterior. 
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Adultos japoneses e descendentes de europeus e americanos foram 

comparados por Miyajima et al. (1996). Verificaram de forma geral os japoneses tem 

dimensões maiores no sentido vertical. 

Um padrão cefalométrico para japoneses adultos foi apresentado por Alcalde 

et al. (1998), utilizaram as análises de Burstone e Legan, específicas para cirurgia 

ortognática. Quando compararam seus resultados com os valores da amostra de 

leucoderma de Burstone, encontraram que a amostra de japoneses tinha a altura 

facial anterior superior maior. 

Martins et al., em 1998, apresentaram o resultado de uma pesquisa 

longitudinal que deu origem ao Atlas de crescimento e desenvolvimento craniofacial 

de jovens brasileiros. Utilizaram uma amostra que se iniciou com 75 jovens 

leucodermas, sendo 37 do gênero masculino e 38 do feminino, filhos ou netos de 

brasileiros, descendentes de mediterrâneos: portugueses, espanhóis ou italianos, 

sem mutilações nos arcos dentários, nunca submetidos a tratamento ortodôntico, e 

apresentavam telerradiografias tomadas, anualmente, dos 6 aos 18 anos de idade. 

Obtiveram os dados relacionados às diversas medidas de diferentes análises 

cefalométricas, no sentido vertical e ântero-posterior, tendo este trabalho um grande 

valor para a execução do diagnóstico e planos de tratamento, em pacientes da 

mesma origem pesquisada. 

A partir de uma amostra de jovens brasileiros, descendentes de xantodermas 

japoneses, com oclusão normal, Takahashi (1998) determinou, por meio de 

telerradiografias cefalométricas, em norma lateral, os valores médios para o 

cefalograma FOB-USP. A amostra constou de 41 jovens: 21 do gênero feminino e 

20 do masculino, brasileiros, descendentes de xantodermas japoneses, sem terem 

sido submetidos a tratamento ortodôntico. Os integrantes possuíam todos os dentes 

permanentes em oclusão, com a exceção dos terceiros molares, tendo eles idade 

média de 15,71 anos, filhos e netos de japoneses. Estudaram-se as seguintes 

grandezas cefalométricas: angulares (NAP, SNA, SNB, ANB, SND, FMA, SN.Ocl., 

SN.GoGn, NS.Gn, 1.NA, 1.NB, IMPA, H.NB) e lineares: (AO-BO, 1-NA, 1-NB, P-NB, 

Dif . 1 & P-NB, H-nariz, Linha S-Ls e Linha S-Li). Os resultados da pesquisa 

denotam a necessidade de se utilizar padrão cefalométrico específico para os 

brasileiros, descendentes de xantodermas japoneses. Reportou dimorfismo entre 

gêneros nas medidas NAP, ANB e SN.Ocl e diferenças estatísticas na comparação 
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com xantodermas japoneses, nas medidas: SNA, SNB, ANB, SND, 1.NB, 1-NB, P-

NB, SN.Ocl., SN.GoGn e IMPA. 

Uma comparação entre as informações do Centro de Crescimento de 

Burlington; amostra do King’s College; amostra do Centro de Crescimento de Ann 

Arbor, e estudos de populações asiáticas e afro-americanas foi apresentada por 

Linder-Aronson e Woodside (2000). Todas estas informações foram corrigidas para 

os diferentes graus de ampliação radiográfica utilizados em cada centro. 

Compararam os valores de quatro medidas para a dimensão facial vertical e 

tamanho das vias aéreas. As medidas da altura facial total foram bastante 

semelhantes entre caucasianos (amostras de Burlington e King’s College) e 

japoneses. Também houve apenas uma diferença de 1 a 2 mm entre as medidas 

das alturas superior e inferior da face para todos os grupos, com exceção dos afro-

americanos. A proporção das alturas superior e inferior da face foi semelhante para 

caucasianos norte-americanos, caucasianos europeus e japoneses. 

Takahashi, em 2002, verificou a necessidade de se utilizar um padrão 

cefalométrico específico, no sentido vertical da face, para os brasileiros, 

descendentes de xantodermas e leucodermas. Encontrou dimorfismo entre gêneros 

e diferenças estatísticas significantes entre os diferentes grupos, utilizando as 

medidas: AFAT; AFAS; AFAI; AFAS/AFAT; AFAI/AFAT; AFPT; AFPS; AFPI; 

AFPS/AFPT; AFPI/AFPT; AFA; AFP; IAF. 

No mesmo ano, Ishii, Deguchi e Hunt (2002) avaliaram e compararam as 

características craniofaciais de xantodermas japoneses e leucodermas britânicos, 

com idades entre 11 e 12 anos, que apresentavam má oclusão de Classe II, Divisão 

1, com trespasse horizontal acentuado e não submetidos ao tratamento ortodôntico. 

A amostra de leucodermas foi constituída com as mesmas características da 

amostra de xantodermas. Verificaram os seguintes resultados: aumento significante 

da altura facial anterior superior (N-ENA) e da altura facial anterior total (N-Me) na 

amostra de xantodermas, com um maior desenvolvimento vertical. A medida do 

comprimento do ramo mandibular (Ar-Go) não apresentou diferenças entre os 

grupos. 

A comparação entre os perfis de tecido mole de indivíduos coreanos e 

europeu-americanos com oclusão normal e faces equilibradas foi apresentada por 

Hwang, Kim e McNamara Jr (2002). Uma menor inclinação do ângulo nasal inferior e 

um maior grau da protrusão dos lábios foram relatados na amostra de indivíduos 
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coreanos. A protrusão do mento dos coreanos foi menos proeminente que aquela 

dos europeu-americanos. Essas diferenças devem ser consideradas no diagnóstico 

e plano de tratamento para os indivíduos com esta variabilidade de grupos étnicos 

distintos. 

No ano seguinte, Valente e Oliveira (2003) fizeram uma pesquisa para 

estabelecer valores normativos, avaliar o dimorfismo sexual entre grandezas 

cefalométricas e correlacionar médias para avaliação de compensações biológicas 

que atuem na morfologia do perfil facial de tecidos moles, através das análises 

cefalométricas computadoriza das análises de Ricketts e McNamara Jr. A 

amostragem foi composta por 40 telerradiografias laterais, de indivíduos brasileiros, 

em uma faixa etária entre 18 e 26 anos, com perfis esteticamente agradáveis, 

divididos em duas amostras de 20 para cada gênero. Nos homens, o comprimento 

anterior do crânio, comprimento do lábio superior, comprimentos efetivos de maxila e 

mandíbula, altura facial inferior e diâmetro inferior da faringe foram 

significativamente mais elevados. Nas mulheres, as médias mais elevadas foram 

para a extrusão do incisivo inferior e posição labial inferior. A amostra masculina 

exibiu uma menor altura facial inferior que a média dos valores padrão, mediante 

aferição linear. A protrusão labial inferior esteve diretamente relacionada à diferente 

posição espacial dos incisivos superiores e inferiores em ambas as amostras, na sua 

relação com os tecidos moles, e respectivas bases ósseas. 

O padrão cefalométrico para suecos de ambos gêneros dos 5 aos 31 anos 

foram estabelecidos por Thilander, Persson e Adolfsson (2005). Relataram que de 

forma geral, o gênero masculino apresentou valores maiores que o feminino para 

mensurações de distâncias craniofaciais, porém não encontraram diferenças 

estatisticamente significantes entre os gêneros para variáveis angulares. 

Em 2006, o padrão cefalométrico para eslovenos na dentadura mista foi 

apresentado por Drevensek, Farcnik e Vidmar (2006). Reportaram que as alturas 

faciais anterior e posterior são maiores. 

No mesmo ano, Uchiyama et al. (2006) apresentaram um padrão 

cefalométrico específico para os jovens brasileiros melanodermas. Este estudo se 

propôs a obter os valores médios de normalidade para algumas das grandezas 

cefalométricas esqueléticas, no sentido vertical da face (alturas faciais anterior e 

posterior) e verificar a presença de dimorfismo entre os gêneros. A amostra 

constituiu-se de 56 telerradiografias, em norma lateral, sendo 28 do gênero 
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masculino, com idade média de 13,93 anos (idade mínima de 12,08 anos e máxima 

de 15,75 anos) e 28 do gênero feminino, com idade média de 13,79 anos (idade 

mínima de 12,58 anos e máxima de 15,67 anos), obtidas de amostras de jovens 

brasileiros, melanodermas, não submetidos a tratamento ortodôntico e que 

apresentavam oclusão normal, pertencentes ao arquivo da Disciplina de Ortodontia 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. As medidas 

cefalométricas empregadas foram de acordo com as Análises de Wylie e Johnson 

(1952), Siriwat; Jarabak (1985), Gebeck (1989), Merrifield (1989) e Horn (1992). Os 

valores foram submetidos à análise estatística pelo teste t independente para 

comparar as variáveis entre os gêneros. Com base nos resultados obtidos, verificou-

se que os jovens brasileiros melanodermas apresentaram valores médios 

específicos para as grandezas cefalométricas esqueléticas, no sentido vertical da 

face. Pôde-se observar a presença de dimorfismo, com os valores das grandezas 

das alturas faciais anterior e posterior total e superior (AFAT; AFAS; AFPT; AFPS) e 

as proporções faciais superior e inferior, com a altura posterior total (AFPS/AFPT; 

AFPI/AFPT), apresentando um maior desenvolvimento vertical anterior da face no 

gênero masculino. Uma maior proporção AFPS/AFPT foi encontrada para o gênero 

masculino e o gênero feminino apresentou valor superior de AFPI. Conclusão: as 

normas cefalométricas guiam o clínico para o respeito com a morfologia e o padrão 

facial, considerando fatores existentes como a miscigenação racial e sua origem 

geográfica. 

No mesmo ano, dois estudos se preocuparam com diferentes aspectos 

cefalométricos resultantes da miscigenação entre leucodermas e melanodermas. 

Franco (2006) apresentou um padrão cefalométrico específico do posicionamento 

dentário para jovens brasileiros feodermas. A análise específica do posicionamento 

dentário naqueles jovens apresentou valores intermediários aos encontrados nos 

leucodermas e melanodermas. Valle (2006) comparou as medidas do perfil facial de 

brasileiros feodermas com as medidas padronizadas por Arnett (1999) para 

leucodermas norte-americanos. Concluiu que o perfil facial dos feodermas 

brasileiros é diferente dos leucodermas norteamericanos e necessitam de 

planejamentos diferentes. 

Yaedu (2007) comparou as medidas obtidas da análise cefalométrica dos 

tecidos moles, de brasileiros xantodermas com as obtidas por Sant’ana (2005) de 

brasileiros leucodermas. Treze indivíduos (9 homens e 4 mulheres) satisfizeram os 
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critérios de inclusão e constituíram a amostra do estudo. Com os resultados, 

mostraram que os brasileiros xantodermas apresentaram o terço médio mais 

proeminente, lábio inferior mais espesso, ângulo nasolabial mais agudo, ângulo do 

lábio inferior maior e o incisivo superior mais protruído em relação aos brasileiros 

leucodermas. Concluiu que existe diferenças estatisticamente significantes no perfil 

mole entre os brasileiros xantodermas e leucodermas.   

Os padrões cefalométricos de adultos japoneses e caucasianos nos sentidos 

antero-posterior e vertical foram comparados por Ioi et al. (2007). Reportaram que as 

mulheres japonesas tem maior altura facial anterior inferior. 

Em 2007, Freitas et al. compararam cefalometricamente as alturas faciais 

anterior e posterior de jovens brasileiros, leucodermas e melanodermas, e ainda 

verificaram a presença de dimorfismo. Concluiram que os jovens leucodermas 

apresentaram a altura facial anterior superior maior que os melanodermas , 

enquanto estes apresentaram proporcionalmente maior altura facial anterior inferior, 

e que os jovens do gênero masculino apresentaram uma tendência maior para o 

padrão vertical que as meninas. 

O padrão cefalométrico para crianças polonesas com idade média de 10 anos 

foi apresentado por Obloj, Fudalej e Dudkiewicz (2008). Avaliaram o dimorfismo, 

identificaram que a altura facial anterior total, a altura facial anterior inferior e a altura 

facial posterior inferior são maiores nos meninos. 

Os estudos levantados na literatura basicamente tratam das discrepâncias 

verticais da face ou descrevem cefalometricamente os diferentes grupos étnicos. Se 

dedicam ainda, principalmente, a determinados grupos, leucodermas ou 

xantodermas, porém não pesquisaram o resultado de sua miscigenação. 

Considerou-se importante realizar esta pesquisa para determinar os valores médios 

de normalidade para algumas das grandezas cefalométricas esqueléticas de jovens 

mestiços nipo-brasileiros, no sentido vertical da face. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Apresentar um padrão cefalométrico médio específico das alturas e 

proporções faciais anterior e posterior, assim como do índice da altura facial (Horn), 

para os jovens mestiços nipo-brasileiros, descendentes de xantodermas e 

leucodermas, com oclusão normal, utilizando variáveis no sentido vertical da face. 

Este estudo tem também o objetivo de: 

 

� Identificar a presença ou ausência de dimorfismo entre os gêneros. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

O material utilizado neste estudo é composto por 30 telerradiografias em 

norma lateral de jovens mestiços nipo-brasileiros com oclusão normal, descendentes 

de xantodermas e leucodermas, provenientes das escolas de 1o e 2o graus de 

Bauru, 15 do gênero masculino e 15 do feminino, com idade média de 14 anos. Este 

foi coletado por Fabiano Paiva Vieira, Renata Carvalho Sathler e Thais Maria Freire 

Fernandes, pós-graduandos do programa de mestrado, área de concentração em 

Ortodontia, do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Os indivíduos 

selecionados para compor esta amostra de jovens mestiços nipo-brasileiros 

apresentavam as seguintes características: 

 

a. descendente miscigenado de pais e/ou avós oriundos do Japão, com 

exceção da ilha de Okinawa, e de pais brasileiros leucodermas, com 

ascendência de portugueses, espanhóis ou italianos; 

b. faixa etária entre 11,91 e 16,61 anos;  

c. portadores de oclusão normal; 

d. não submetidos a tratamento ortodôntico. 

 

Os integrantes da amostra possuíam todos os dentes permanentes em 

oclusão, exceto os terceiros molares, com relações normais de molares, pequeno ou 

nenhum grau de apinhamento, ausência de mordida cruzada, trespasses vertical e 

horizontal normais, ausência de diferenças entre as posições mandibulares de 

Relação Cêntrica e Máxima Intercuspidação Habitual e um perfil agradável. 
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4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Radiografias Cefalométricas 

 

 

 As telerradiografias cefalométricas da amostra de oclusão normal de jovens 

mestiços nipo-brasileiros, descendentes de xantodermas e leucodermas, 

pertencentes ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, foram obtidas e 

reveladas de acordo com as normas preconizadas pela Disciplina de Radiologia da 

mesma instituição. 

 A magnificação da imagem radiográfica foi corrigida durante a execução das 

medições das telerradiografias a fim de aumentar a precisão do método empregado. 

O aparelho de raios X utilizado foi da marca SIEMENS, que apresentou fator de 

magnificação de 9,8%. 

 

 

4.2.2 Elaboração do Cefalograma 

 

 

 Para a obtenção dos cefalogramas, utilizou-se um negatoscópio, folhas de 

acetato transparente “ultraphan” para traçado cefalométrico (Dentaurum no 075-100), 

recortado em 17,5 x 17,5 cm, lapiseira 0,5 mm com grafite P1 (Pentel), fita adesiva 

(Scotch - 3M) e uma moldura preta de polipropileno, semi-rígida, de 47 x 19 cm, com 

um recorte central de 17,5 x 18,5 cm, que foi adaptada ao negatoscópio no intuito de 

concentrar a luz para promover melhor visualização das áreas anatômicas de 

interesse na telerradiografia. 

 Em cada telerradiografia, fixou-se uma folha de acetato com uma tira de fita 

adesiva. Fixou-se este conjunto sob a moldura maior, de modo que a folha de 

acetato ficasse centralizada no recorte da moldura. 

 O desenho do traçado anatômico, a localização e a demarcação dos pontos 

cefalométricos de todos os traçados foram realizados em uma sala escura, onde a 

luz do negatoscópio era a única fonte de iluminação.  
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 Foram executados os traçados do desenho anatômico de cada 

telerradiografia pelo pesquisador e conferidos pelas outras duas pós-graduandas, já 

citadas, do Mestrado em Odontologia, com área de concentração em Ortodontia 

pela FOB-USP, objetivando-se obter maior precisão dos pontos cefalométricos, 

linhas e planos de referência como também leitura das grandezas lineares. 

 Após a execução do desenho anatômico, os pontos foram identificados e, 

posteriormente, digitalizados por intermédio de uma mesa digitalizadora AccuGrid 

XNT, model A30TL.F, Numonics, Montgomeryville, Pa. Os dados foram processados 

por um programa, Dentofacial Planner Software, version 7.02, Toronto, Ontario, 

Canada, instalado no microcomputador Pentium III-700MHz Intel da Disciplina de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. 

 

 

4.2.3 Delimitação das estruturas anatômicas 

 

 

 Realizou-se o desenho anatômico de acordo com as determinações descritas 

por Krogman e Sassouni (1957), Interlandi (1968) e Vion (1994), contendo as 

estruturas descritas na figura 1. Traçou-se a média das estruturas anatômicas, 

quando identificadas duas imagens radiográficas da mesma estrutura. 

 1 - Sela Túrcica: linha que contorna anterior, inferior e posteriormente a sela, 

abrangendo os processos clinóides anterior e posterior; 

 2 - Clívus (limite anterior da fossa craniana posterior): continuação do 

desenho do processo clinóide posterior que se dirige inferior e posteriormente, 

até a borda anterior do forame magno; 

 3 - Cortical externa do osso frontal e ossos nasais: desenho da cortical 

externa do osso frontal e ossos nasais, interrompendo-se na sutura 

frontonasal ; 

 4 - Fissura pterigomaxilar: desenho médio dos limites da tuberosidade 

maxilar e o limite anterior do processo pterigóide do osso esfenóide; 

 5 - Bordas inferiores das órbitas: contorno inferior médio das duas órbitas, 

prolongando-se no sentido póstero-anterior; 

 6 - Meatos acústicos externos: contorno médio das imagens radiolúcidas 

dos meatos acústicos externos; 
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 7 - Maxila: desenho constituindo de três partes. A primeira é definida como 

uma linha radiopaca que se inicia na espinha nasal posterior e prolonga-se 

até a espinha nasal anterior, sofrendo uma descontinuidade na altura do 

forame incisivo; a segunda é designada como uma linha que delimita o limite 

inferior do palato duro e a terceira, contorna a concavidade anterior, desde a 

espinha nasal anterior até a proximidade da região cervical das coroas dos 

incisivos; 

 8 - Mandíbula: contorno médio dos côndilos, das bordas posteriores dos 

ramos mandibulares e inferiores do corpo mandibular e das corticais externas 

vestibular e lingual da sínfise, contactando o incisivo inferior; 

 9 - Dentes: contorno das coroas mais anteriores dos incisivos centrais 

superior e inferior e a maior extensão visível das raízes. Marcou-se um ponto, 

referente ao ápice radicular e a incisal dos incisivos superior e inferior. 

Demarcou-se a intercuspidação dos molares e, a seguir, foram desenhados 

os contornos intermediários, das coroas e dos ápices radiculares; e 

 10 - Perfil tegumentar: linha que se inicia na região do osso frontal, 

contornando o nariz, os lábios e o mento. Pode sofrer solução de 

continuidade, quando os lábios se mantiverem entreabertos, em repouso. 
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Figura 1 - Desenho das estruturas anatômicas 
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4.2.4 Demarcação dos pontos e traçado de orientação: linhas e planos  

 

 

 Após a confecção do desenho anatômico, foram localizados os pontos 

cefalométricos, de acordo com Krogman e Sassouni (1957) e Miyashita (1996) 

(figura 2). 

 

 1 - S (Sela) - ponto central da sela túrcica, localizado por inspeção no corpo 

do osso esfenóide; 

 2 - N (Násio) - ponto anterior da sutura frontonasal; 

 3 - ENA (Espinha nasal anterior) - ponto no limite anterior da imagem da 

espinha nasal anterior; 

 4 - ENP (Espinha nasal posterior) - ponto posterior da imagem da espinha 

nasal posterior do osso palatino; 

 5 - Me (Mentoniano) - ponto inferior do contorno da sínfise mandibular; 

 6 - Go (Gônio) - ponto localizado no ângulo da mandíbula e determinado pela 

bissetriz entre as tangentes às bordas posteriores dos ramos mandibulares e 

bordo inferior da mandíbula; 

 7 - Ar (Articular) – ponto de intersecção da superfície inferior da base do 

crânio e da superfície posterior do côndilo mandibular. 
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Figura 2 - Demarcação dos pontos cefalométricos 
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Localizados os pontos cefalométricos que independem do traçado de 

orientação, foram traçados os planos e as linhas e demarcados os pontos 

construídos, Ar’ e ENA’, de acordo com Wylie e Johnson (1952), Siriwat e Jarabak 

(1985) e Horn (1992) (figura 3). 

 

 1 - Linha N - Me (N - Me) - linha formada pela união dos pontos Násio (N) e 

Mentoniano (Me); 

 2 - Linha ENA perp.  - linha formada pela união perpendicular do ponto 

Espinha nasal anterior (ENA) e da linha N – Me; 

 3 - Plano Palatino (PP) - linha que une as Espinhas nasais anterior (ENA) e 

posterior (ENP); 

 4 - Linha PP - Me (PP - Me) - linha perpendicular ao Plano Palatino (PP) que 

une este plano ao ponto Mentoniano (Me); 

 5 - Plano Mandibular (PM) - representado pela linha que passa pelo ponto 

Mentoniano (Me) e tangente ao bordo posterior da base da mandíbula; 

 6 - Linha Ar - PM (Ar - PM) - linha que une o ponto Articular (Ar) ao Plano 

Mandibular (PM), tangenciando o bordo posterior do ramo da mandíbula; 

 7 - Linha S - Go (S - Go) – linha formada pela união dos pontos Sela (S) e 

Gônio (Go); 

 8 - Linha Ar perp. - linha formada pela projeção do ponto Articular (Ar) e 

perpendicular à linha S – Go; 

 9 – Ponto ENA’ (projeção do ponto ENA) – ponto formado pela intersecção 

da linha ENA perp. com a linha N-Me; 

 10 – Ponto Ar’ (projeção do ponto Ar) – ponto formado pela intersecção da 

linha Ar perp. com a linha S-Go. 
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Figura 3 - Representação das linhas e planos 
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4.2.5 Medidas Cefalométricas no sentido vertical da face 

 

 

 As medidas empregadas de acordo com a Análise de Wylie e Johnson (1952) 

estão demonstradas na figura 4. 

 

 1 - Altura Facial Anterior Total (AFAT) - distância linear do ponto Násio (N) 

ao ponto Mentoniano (Me); 

 2 - Altura Facial Anterior Superior (AFAS) - distância linear, mensurada 

sobre a linha N - Me, do ponto Násio (N) ao ponto ENA’; 

 3 - Altura Facial Anterior Inferior (AFAI) - distância linear, mensurada sobre 

a linha N - Me, do ponto ENA’ ao ponto Mentoniano (Me); 

 4 - Proporção entre a Altura Facial Anterior Superior e a Altura Facial 

Anterior Total (AFAS/ AFAT) - razão entre as medidas Altura Facial Anterior 

Superior (AFAS) e a Altura Facial Anterior Total (AFAT); e 

 5 - Proporção entre a Altura Facial Anterior Inferior e a Altura Facial 

Anterior Total (AFAI/ AFAT) - razão entre as medidas Altura Facial Anterior 

Inferior (AFAI) e a Altura Facial Anterior Total (AFAT). 



Material e Métodos                                                                 89 
 

 

Me

2
(AFAS)

1 (AFAT)

3
(AFAI)

N

.

 

 

Figura 4 - Medidas empregadas de acordo com a Análise de Wylie e Johnson 
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 As medidas empregadas de acordo com a Análise de Siriwat e Jarabak 

(1985) estão demonstradas na figura 5. 

 

 1 - Altura Facial Posterior Total (AFPT) - distância linear do ponto Sela (S) 

ao ponto Gônio (Go); 

 2 – Altura Facial Posterior Superior (AFPS) - distância linear, mensurada 

sobre a linha S - Go, do ponto Sela (S) ao ponto Ar’; 

 3 - Altura Facial Posterior Inferior (AFPI) - distância linear, mensurada 

sobre a linha S - Go, do ponto Ar’ ao ponto Gônio (Go); 

 4 - Proporção entre a Altura Facial Posterior Superior e a Altura Facial 

Posterior Total (AFPS/ AFPT) - razão entre as medidas Altura Facial 

Posterior Superior (AFPS) e a Altura Facial Posterior Total (AFPT); e 

 5 - Proporção entre a Altura Facial Posterior Inferior e a Altura Facial 

Posterior Total (AFPI/ AFPT) - razão entre as medidas Altura Facial 

Posterior Inferior (AFPI) e a Altura Facial Posterior Total (AFPT). 



Material e Métodos                                                                 91 
 

 

Go

1
(AFPT)

2
(AFPS)

3
(AFPI)

Ar

S

Ar’

 

Figura 5 - Medidas empregadas de acordo com a Análise de Siriwat e Jarabak 

  



92 Material e Métodos 
 

 

 As medidas empregadas de acordo com a Análise de Gebeck (1989) e 

Merrifield (1989) e ainda utilizadas para a determinação do Índice da Altura Facial 

segundo Horn (1992) estão demonstradas na figura 6. 

 

 1 – Altura Facial Anterior (AFA) - distância linear do Plano Palatino (PP) 

perpendicular ao ponto Mentoniano (Me), medida sobre a linha PP - Me; 

 2 – Altura Facial Posterior (AFP) - distância linear do ponto Articular (Ar) ao 

Plano Mandibular (PM), medida sobre a linha Ar – PM; 

 3 – Índice da Altura Facial [IAF = (AFP/ AFA) x 100] - razão entre as 

medidas Altura Facial Posterior (AFP) e Altura Facial Anterior (AFA), 

multiplicado por 100. 
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Figura 6 - Medidas empregadas de acordo com a Análise de Gebeck, Merrifield e 

Horn 
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4.2.6 Método Estatístico 

 

 

4.2.6.1 Análise descritiva e comparativa 

 

Com o propósito de descrever a amostra de mestiços nipo-brasileiros serão 

apresentadas as médias e os desvios-padrão. Para verificar a existência de 

dimorfismo entre gêneros, aplicou-se o teste t ao nível de 5 % de significância para a 

amostra, em virtude da distribuição normal das variáveis no teste Kolmogorov-

Smirnov. Toda a análise estatística foi realizada com o auxílio de um software 

(Statistica for Windows 6.0; Statsoft, Tulsa, Okla). 

 

 

4.2.7 Avaliação dos erros do método de mensuração 

 

 

Os traçados e as mensurações das grandezas cefalométricas, de 50% da 

amostra, foram refeitos pelo mesmo examinador, um mês após a obtenção dos 

cefalogramas iniciais. 

Foram avaliados, para cada uma das grandezas cefalométricas estudadas, os 

erros sistemáticos e casuais, independentemente, conforme preconizado por 

Houston (1983). O erro sistemático foi calculado pelo teste t para observações 

“pareadas”, por meio da fórmula: 

t =
d x  n
s

_
_____

 

onde d corresponde à média e s ao desvio padrão das diferenças observadas entre 

a primeira e a segunda série de mensurações. Já para o cálculo dos erros casuais, 

utilizou-se desvio-padrão das diferenças entre as repetições, calculado pela fórmula 

de Dahlberg (DAHLBERG, 1940): 

S=d
S
2

2
__d

 

e considerou-se o valor da variância das diferenças, dividido por dois, como o erro 

isolado de uma das séries de mensuração. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados estão subdivididos e apresentados sob a forma de tabelas para 

que a exposição dos mesmos fique mais didática e, conseqüentemente, facilite a 

sua visualização e compreensão. 

 

5.1 ERRO CASUAL E ERRO SISTEMÁTICO 

 

 A tabela a seguir apresenta os resultados das análises estatísticas para 

avaliação do erro intra-examinador. O erro casual foi determinado pela fórmula de 

Dahlberg (DAHLBERG, 1940) e o erro sistemático através do teste t dependente 

(HOUSTON, W. J. B., 1983). Não foram encontrados erros sistemáticos e os erros 

casuais foram minimizados, pois as medidas são lineares e a maioria apresentou 

valor abaixo de 1mm. Apenas duas variáveis, AFAT e AFAS, apresentaram valores 

ligeiramente superiores, respectivamente, 1,44 e 1,25. 

 

Tabela 1 - Erro casual e erro sistemático 

Variável 
Média 
do 1º 
tempo 

Desvio 
Padrão 

Média 
do 2º 
tempo 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Sistemático 
(valor de p 
para o 
teste t) 

Erro 
Casual 

(Dahlberg) 

AFAT 123,51 7,10 124,16 7,17 0,298 1,44 
AFAS 52,48 4,27 53,23 4,31 0,159 1,25 
AFAI 71,03 3,69 70,93 3,84 0,684 0,55 

AFAS/AFAT 42,46 1,62 42,85 1,67 0,107 0,57 
AFAI/AFAT 57,54 1,62 57,14 1,67 0,107 0,57 

AFPT 81,12 4,96 81,38 5,24 0,272 0,54 
AFPS 35,17 3,27 35,29 3,14 0,694 0,68 
AFPI 45,96 3,56 46,08 3,69 0,638 0,60 

AFPS/AFPT 43,34 2,78 43,36 2,63 0,934 0,73 
AFPI/AFPT 56,66 2,78 56,64 2,62 0,950 0,73 

AFA 70,02 4,20 69,95 4,33 0,719 0,46 
AFP 49,48 3,92 49,20 3,99 0,168 0,47 
IAF 70,78 5,82 70,48 5,90 0,458 0,91 

* Significante para p< 0,05  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

 A caracterização etária da amostra de 30 mestiços nipo-brasileiros, 15 por 

gênero, idades mínima, máxima, média e seu desvio padrão, está apresentada na 

tabela 2. A média de idade encontrada foi de 14 anos, sendo de 14,78 para o gênero 

masculino e 13,22 para o feminino, resultando em uma diferença de 1,56 anos, cuja 

significância estatística foi testada e confirmada ao nível de 5%, através do teste t 

independente. Já a caracterização do padrão cefálico da amostra, exposta na tabela 

3, através da variável SN.GoGn, apresentou uma média de 33,08 graus, sendo 

33,02 para o gênero masculino e 33,15 para o feminino. Estes valores permitem 

concluir que existe um padrão predominante mesocefálico na amostra como um 

todo, assim como para ambos os gêneros, com uma diferença mínima entre estes e 

não significante estatisticamente. 

 

Tabela 2 - Caracterização etária da amostra de mestiços nipo-brasileiros por gênero 

 
Total 
(N=30) 

Desvio 
Padrão 

Masculino 
(N=15) 

Desvio 
Padrão 

Feminino 
(N=15) 

Desvio 
Padrão 

Diferença 
valor de 

p 
Idade 
Média 

14,00 1,26 14,78 1,01 13,22 0,97 0,000* 

Mínima 11,91  12,97  11,91   

Máxima 16,61  16,61  15,36   

* Significante para p< 0,05 
 

Tabela 3 - Caracterização do padrão cefálico da amostra de mestiços nipo-
brasileiros por gênero através da variável SN.GoGn 

 
Total 
(N=30) 

Desvio 
Padrão 

Masculino 
(N=15) 

Desvio 
Padrão 

Feminino 
(N=15) 

Desvio 
Padrão 

Diferença 
valor de 

p 

SN.GoGn 33,08 5,39 33,02 6,63 33,15 4,03 0,947 
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5.3 ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARATIVA ENTRE GÊNEROS DA AMOSTRA 

 

 A análise descritiva apresenta o número de sujeitos desta amostra, as 

médias, os desvios-padrão e ainda os prováveis valores mínimos e máximos da 

população para um intervalo de confiança de 95%, para cada uma das variáveis 

consideradas neste estudo (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Análise descritiva da amostra de mestiços nipo-brasileiros 

Variável N Média Desvio Padrão 

Valores min-max 
para o Intervalo 
de confiança de 

95% 

AFAT 30 122,82 7,54 120,00 – 125,63 

AFAS 30 52,52 4,08 50,99 – 54,04 

AFAI 30 70,29 4,81 68,49 – 72,09 

AFAS/AFAT 30 42,76 1,90 42,05 – 43,47 

AFAI/AFAT 30 57,23 1,90 56,52 – 57,94 

AFPT 30 81,60 5,47 79,56 – 83,64 

AFPS 30 34,47 3,58 33,13 – 35,81 

AFPI 30 47,13 3,89 45,67 – 48,58 

AFPS/AFPT 30 42,23 3,08 41,07 – 43,48 

AFPI/AFPT 30 57,77 3,08 56,61 – 58,92 

AFA 30 69,45 4,81 67,65 – 71,24 

AFP 30 50,33 4,03 48,83 – 51,84 

IAF 30 72,65 6,20 70,33 – 74,97 

 

 

 O dimorfismo entre os gêneros da amostra de mestiços nipo-brasileiros foi 

avaliado através do teste t independente. As médias feminina e masculina com seus 
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respectivos desvios padrão, o valor de p e a significância ao nível de 5% são 

apresentados para cada variável na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Análise comparativa entre gêneros da amostra de mestiços nipo-
brasileiros 

Variáveis 
Média 

Feminina 
N=15 

Desvio 
padrão 
Feminino 

Média 
Masculina 
N=15 

Desvio 
padrão 

Masculino 
P 

AFAT 119,74 4,20 125,90 8,93 0,022* 

AFAS 51,64 3,66 53,40 4,41 0,243 

AFAI 68,10 2,86 72,49 5,42 0,009* 

AFAS/AFAT 43,10 2,15 42,42 1,62 0,337 

AFAI/AFAT 56,89 2,15 57,57 1,62 0,337 

AFPT 78,85 3,91 84,36 5,51 0,003* 

AFPS 32,70 2,45 36,24 3,71 0,004* 

AFPI 46,14 3,00 48,12 4,50 0,168 

AFPS/AFPT 41,48 2,35 42,98 3,60 0,190 

AFPI/AFPT 58,51 2,35 57,02 3,61 0,192 

AFA 67,38 2,75 71,52 5,58 0,015* 

AFP 49,51 3,29 51,16 4,62 0,270 

IAF 73,48 4,28 71,82 7,74 0,473 

* Significante para p< 0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão deste estudo foi desenvolvida em partes para permitir uma 

abordagem mais didática. Discutir-se-á, inicialmente, aspectos relacionados ao 

material e método utilizados neste estudo e, posteriormente, os resultados 

encontrados divididos por variáveis e, finalmente, algumas considerações clínicas. 

 

 

6.1 ASPECTOS RELACIONADOS AO MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Alguns aspectos relacionados ao material e método merecem considerações 

iniciais a fim de permitir uma melhor interpretação dos resultados e da própria 

discussão dos mesmos. 

A amostra é caracterizada por 30 indivíduos, sendo 15 de cada gênero, cuja 

média de idade é 13,22 anos para o gênero feminino e 14,78 anos para o masculino, 

e esta diferença é estatisticamente significante. Apesar da diferença etária entre os 

gêneros, a análise do seu dimorfismo ainda assim é válida, pois a média etária de 

ambos os gêneros está acima da média etária em que o pico de crescimento das 

alturas faciais já ocorreu (DERMAUT; O'REILLY, 1978). Além disso, existe um 

descompasso cronológico entre o crescimento e desenvolvimento dos gêneros na 

fase de adolescência, inclusive quanto ao desenvolvimento vertical da face (YAVUZ, 

et al., 2004), e o gênero feminino, de forma geral, tem seu surto de crescimento 

puberal em idade inferior ao masculino. Portanto, o crescimento estará 

provavelmente mais equilibrado entre os gêneros nesta condição de diferença de 

idade média de 1,56 anos durante a adolescência, pois o feminino é o grupo de 

menor idade média.  

Outra característica importante da amostra a ser considerada é o seu número, 

que determinará o erro amostral, ou seja, a diferença entre o resultado dos valores 

da amostra e os verdadeiros valores da população, ou ainda a distância entre a 

média da amostra e a provável média real da população. Então, além do tamanho 

da amostra, a variância ou o quanto oscila o valor de uma variável em determinada 
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população também influencia o erro amostral. Para permitir a determinação deste 

erro amostral, os prováveis valores médios mínimos e máximos da população de 

cada variável foram calculados para um intervalo de confiança de 95% (última 

coluna da tabela 4). Assim, considerando este intervalo de confiança apresentado, a 

amostra deste estudo admite um erro amostral inferior a 3mm para todas as 

variáveis consideradas, inferior a 2mm para todas exceto AFAT e IAF, pois são as 

variáveis que tiveram maior variância, porém só permite um erro amostral inferior a 

1mm para as variáveis AFAS/AFAT e AFAI/AFAT. No caso deste estudo, o erro 

amostral obtido é considerado tolerável à medida que a utilização dos dados obtidos 

não exige precisão milimétrica, pois trabalham-se os mesmos na perspectiva de 

valores de referência médios, principalmente para determinação de prognósticos e 

tendências dos pacientes. Além disso, amostras variam muito em tamanho dentre os 

estudos cefalométricos como o de Cotton, Takano e Wong (1951) que se baseou em 

20 indivíduos, Locks (1981) em 30 indivíduos, enquanto o de Kowalski, Nasjleti e 

Walker (1974) que incluiu 244. Os principais motivos para esta variedade são as 

dificuldades em se conseguir um número expressivo de sujeitos da pesquisa 

inerente a cada estudo e seus critérios, assim como as limitações éticas para 

persuadir e motivar os sujeitos da pesquisa a participarem. 

Apesar das limitações apresentadas, a amostra apresenta equilíbrio em suas 

características oclusais, como descrito nos critérios estabelecidos no material e 

método, e padrão cefálico equilibrado, demonstrado pela média da variável 

SN.GoGn, 33,08. A tabela de valores individuais está anexa no apêndice 01. 

Quanto ao material, as radiografias foram obtidas em máxima intercuspidação 

habitual, pois se sabe que a diferença entre esta postura mandibular e a relação 

cêntrica são mínimas nesta idade e pouco interferem nos resultados cefalométricos, 

especialmente em casos de oclusão normal (WILLIAMSON et al., 1978). Além disso, 

a correção do fator de magnificação, de 9,8%, foi realizada pelo próprio programa 

utilizado, Dentofacial Planner Software, version 7.02, Toronto, Ontario, Canada, 

durante a obtenção dos valores das variáveis. 

Quanto ao método utilizado, o mesmo foi determinado em função de permitir 

a confrontação com outros estudos realizados previamente nesta instituição, pois 

reduz erros relacionados aos pontos de referência para as mensurações, mas não 

evita os inerentes à calibração necessária entre examinadores diferentes para 

realização de comparações. Em relação ao erro do método da presente pesquisa, 
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não foram encontrados erros sistemáticos e os erros casuais foram considerados 

aceitáveis, pois se considera um erro admissível máximo de 1mm para as medidas 

lineares e a maioria apresentou valor abaixo deste, porém duas variáveis, AFAT e 

AFAS, apresentaram valores ligeiramente superiores, respectivamente, 1,44 e 1,25. 

Estes valores foram dados como satisfatórios porque todas as mensurações foram 

refeitas assim como as mensurações para determinar o erro do método, sendo que 

houve uma diminuição considerável dos erros casuais, embora não se conseguiu 

reduzir os mesmos ao nível ideal em todas as variáveis. 

Assim, dentro do contexto dos argumentos anteriores, consideram-se válidos 

o material, método e a amostra. 

 

 

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este estudo tem um cunho fundamentalmente descritivo, portanto os valores 

encontrados para as variáveis consideradas no mesmo serão analisadas frente aos 

demais resultados reportados na literatura, sem a pretensão de estabelecer uma 

comparação com rigor científico, devido as diferenças metodológicas existentes e 

por não ser um dos objetivos propostos, mas uma sugestão para futuros trabalhos. 

Então, pretende-se apenas mostrar como os valores dos jovens mestiços nipo-

brasileiros encontram-se em relação aos valores reportados na literatura para 

indivíduos leucodermas e xantodermas, e analisar ainda o dimorfismo, para cada 

variável. 

A discussão dos resultados foi dividida em alturas faciais anteriores e suas 

proporções, alturas faciais posteriores e suas proporções e Índice da Altura Facial 

(Horn), sendo que cada uma destas partes foi subdividida em subitens para facilitar 

a interpretação. 

 

 

6.2.1 Alturas Faciais Anteriores 

 

6.2.1.1 AFAT - Altura Facial Anterior Total 
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Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 125,90mm 

para o gênero masculino e 119,74mm para o feminimo, e identificou-se diferença 

estatisticamente significante, ao nível de 5% de significância, entre estes valores, 

indicando dimorfismo entre os gêneros com maior desenvolvimento vertical do 

masculino. Pode-se questionar se esta situação representa a diferença de idade 

entre os gêneros, porém como argumentado anteriormente, existe um descompasso 

cronológico entre o crescimento e desenvolvimento dos gêneros na fase de 

adolescência, inclusive quanto ao desenvolvimento vertical da face (YAVUZ, et al., 

2004), e o gênero feminino, de forma geral, tem seu surto de crescimento puberal 

em idade inferior ao masculino. Portanto, o crescimento estará provavelmente mais 

equilibrado entre os gêneros nesta condição de diferença de idade média de 1,56 

anos durante a adolescência, pois o feminino é o grupo de menor idade média, além 

disso, condição semelhante foi reportada em pesquisa realizada anteriormente por 

Takahashi (2002) no grupo xantoderma, assim como outros autores na literatura 

(JONES; MEREDITH, 1966; BAUME; BUSCHANG; WEINSTEIN, 1983). 

Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se entre os 

mínimos e máximos encontrados na literatura para leucodermas, embora esteja 

próximo do limite máximo para este grupo, porém se aproxima bastante do valor 

encontrado para os Japoneses, 122,8mm, por Ishii, Deguchi e Hunt (2001), que 

ainda verificaram diferenças significantes entre xantodermas japoneses e 

leucodermas britânicos para ambos os gêneros, onde o grupo xantoderma 

apresentou valores maiores. Takahashi (2002) também verificou diferença 

significante na comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para 

o gênero masculino, sendo o maior valor para o grupo xantoderma, porém para o 

gênero feminino este não encontrou diferenças significantes entre os grupos raciais 

estudados, todavia o grupo xantoderma feminino apresentou valores maiores para 

AFAT. Os valores médios encontrados por Takahashi (2002) foram, para o grupo 

xantoderma, de 119,11mm para o gênero masculino, e 113,88mm para o feminino, 

já para o grupo leucoderma, os valores encontrados foram de 113,33mm para o 

gênero masculino e 111,58mm para o feminino. 

Embora os valores encontrados na literatura demonstrem uma grande 

variabilidade para esta variável, inclusive já reportada na literatura (KERR; FORD, 

1991), de maneira geral, constata-se uma proximidade dos valores da presente 

pesquisa com os valores encontrados na literatura para os Japoneses (ISHII; 
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DEGUCHI; HUNT, 2001) e seus descendentes (TAKAHASHI, 2002) em faixa etária 

aproximada. Pode-se especular razões para este fenômeno, como a utilização de 

diferentes metodologias para as mensurações e a própria miscigenação das raças 

que gera uma nova conformação biológica e genética. 

Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura, 

(BISHARA, 1981; ISHII; DEGUCHI; HUNT, 2001; JONES; MEREDITH, 1966; 

SCHEIDEMAN, et al., 1980; SCHUDY, 1964; SIRIWAT; JARABAK, 1985; 

TAKAHASHI, 2002; WEINBERG; KRONMAN, 1966), os dados foram expostos em 

forma de gráfico. 

Gráfico 1 - Médias de AFAT 

 

 

6.2.1.2 AFAS - Altura Facial Anterior Superior 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 52,52mm, 

sendo 53,40mm para o gênero masculino e 51,64mm para o feminimo, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5% de significância, entre estes 

valores, consequentemente, não há dimorfirmo entre os gêneros, infere-se que não 
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é a porção superior da altura facial que contribuiu para o dimorfismo encontrado na 

AFAT. 

Os valores apresentados para os mestiços nipo-brasileiros estão dentro dos 

limites encontrados na literatura, obtidos nos leucodermas por Ursi et al. (1993) de 

55,8mm para o gênero masculino e 52mm para o feminino; por Schudy (1964) de 

51,3mm; por Weinberg e Kronman (1966) de 49,1mm; por Jones e Meredith (1966) 

de 52mm; por Domiti, Daruge e Cruz (1976) de 45,7mm para o gênero masculino e 

43,4mm para o feminino; por Scheideman et al. (1980) de 56,0mm para o gênero 

masculino e 53,7mm para o feminino; por Bishara (1981) de 47mm para o gênero 

feminino e 48mm para o masculino. 

Os resultados não demostraram diferença entre os gêneros, corroborando 

com os achados de Domiti, Daruge e Cruz (1976) e Locks (1981), porém outros 

autores, Jones e Meredith (1966) e Ursi et al. (1993), encontraram um valor maior 

para a altura facial anterior superior para os indivíduos do gênero masculino, 

inclusive Takahashi (2002) para o grupo xantoderma, mas não para o grupo 

leucoderma. 

Conforme Ishii, Deguchi e Hunt (2002), a altura facial anterior superior foi 

significantemente maior para os indivíduos xantodermas japoneses, comparada aos 

indivíduos leucodermas britânicos. Takahashi (2002), verificou diferença significante 

na comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para o gênero 

masculino; mas não para o feminino, observou ainda, em ambos os gêneros, nas 

duas raças estudadas, valores maiores para o grupo racial xantoderma. Apesar da 

origem miscigenada da amostra, os valores médios encontrados nesta pesquisa 

para os mestiços nipo-brasileiros, 53,40mm para o gênero masculino e 51,64mm 

para o feminino, se aproximam novamente mais dos relatados para xantoderma, 

inclusive muito dos relatados por Takahashi (2002) neste grupo, que são de 

53,44mm para o gênero masculino e 51,07mm para o feminino, entretanto não se 

encontrou diferença estatisticamente significante nos valores dos mestiços nipo-

brasileiros, mas foi encontrada nos valores do grupo xantoderma por Takahashi 

(2002), segundo este autor, com maior desenvolvimento vertical da face anterior 

superior para o gênero masculino. Provavelmente isto ocorreu devido à ligeira 

diferença dos valores associada a uma maior dispersão de valores na amostra de 

mestiços nipo-brasileiros. Ainda, segundo Takahashi (2002), no grupo leucoderma, 

os valores médios encontrados foram de 50,46mm para o gênero masculino e 
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49,92mm para o feminino, sendo que os dois últimos não apresentaram diferença 

estatística significante, ao nível de 5%, a denotar ausência de dimorfismo entre os 

gêneros. 

Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura, 

(SCHEIDEMAN, et al., 1980; URSI, et al., 1993; SCHUDY, 1964; DOMITI; DARUGE; 

CRUZ, 1976; WEINBERG; KRONMAN, 1966; BISHARA, 1981; JONES; MEREDITH, 

1966; TAKAHASHI, 2002), os dados foram expostos em forma de gráfico. 

 

Gráfico 2 - Médias de AFAS 
 

 

6.2.1.3 AFAI - Altura Facial Anterior Inferior 

 

Os valores médios da  AFAI da amostra de mestiços nipo-brasileiros são de 

70,29mm para esta como um todo, 72,49mm para o gênero masculino e 68,1mm 

para o feminimo. Estes dois últimos valores apresentaram diferença estatisticamente 

significante. Portanto, caracterizou-se dimorfirmo entre os gêneros, e conclui-se que 

é a porção inferior da altura facial que contribuiu significativamente para o 

dimorfismo encontrado na AFAT. 
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Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se mais 

próximos aos valores máximos encontrados na literatura por Domiti, Daruge e Cruz 

(1976) de 71,6mm para o gênero masculino e 69mm para o feminino, por 

Scheideman et al. (1980) et al. de 70,4mm para o gênero masculino e 66,1mm para 

o feminino, por Miyajima et al. (1996) de 75,1 para masculino e 72,7 para feminino, e 

por Ioi et al. (2007) de 74,8 para masculino e 71 para feminino. Outros valores 

apresentados pela literatura são, por Wylie (1946), de 67,64mm e, por Schudy 

(1964), de 66,5mm. Takahashi (2002) relatou, no grupo xantoderma, valores de 

65,67mm para o gênero masculino e 62,81mm para o feminino, sem diferença 

estatística significante, ao nível de 5% e sem presença de dimorfismo entre os 

gêneros. O mesmo autor ainda reportou, no grupo leucoderma, valores médios de 

62,87mm para o gênero masculino e 61,66mm para o feminino, sem diferença 

estatística significante, ao nível de 5%, e sem presença de dimorfismo entre os 

gêneros. Portanto, constata-se uma grande variação nos valores para AFAI 

Os resultados demonstraram diferença entre os gêneros para esta variável 

com maior AFAI para o masculino, corroborando com os achados de outros autores 

(LOCKS, 1981; MIYAJIMA, et al., 1996). Entretanto Domiti, Daruge e Cruz (1976) 

não observaram diferenças entre os gêneros, assim como Takahashi (2002) para 

nenhum dos dois grupos estudados. Ursi et al. (1993) identificaram diferença entre 

os gêneros apenas após os 16 anos, com uma AFAI maior para o masculino a partir 

desta idade.  

O estudo de Ishii, Deguchi e Hunt (2002) relata que os indivíduos 

xantodermas japoneses possuem AFAI significantemente maior que os indivíduos 

leucodermas britânicos, embora Takahashi (2002) tenha encontrado diferença 

significante na comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, 

apenas para o gênero masculino, que apresentou valores maiores da AFAI para os 

xantodermas de ambos os gêneros. 
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Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura (DOMITI; 

DARUGE; CRUZ, 1976; IOI, et al., 2007; MIYAJIMA, et al., 1996; SCHEIDEMAN, et 

al., 1980; SCHUDY, 1964; TAKAHASHI, 2002; URSI, et al., 1993; WYLIE, 1946), os 

dados foram expostos em forma de gráfico. 

 
 
 

Gráfico 3 - Médias de AFAI 
 

 

6.2.1.4 AFAS/ AFAT - Proporção entre a Altura Facial Anterior Superior e Altura 

Facial Anterior Total 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 42,76%, 

sendo 43,10% para o gênero feminino e 42,42% para o masculino, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores, 

conseqüentemente, não há dimorfismo entre os gêneros. 
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Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se mais 

próximos ao valor mínimo encontrado para leucodermas na literatura por Locks 

(1996) de 42%. Outros valores apresentados pela literatura em leucodermas são por 

Wylie e Johnson (1952) de 45%; por Weinberg e Kronman (1966) de 45,14%; por 

Jones e Meredith (1966) de 44%, para o gênero masculino e 44,5% para o feminino; 

por Bergersen (1966) de 44,41%, para o gênero feminino e 43,60% para o 

masculino; por Bishara (1981) de 44%, para o gênero feminino e 44% para o 

masculino, e, em xantodermas chineses, por Chang, Kinoshita e Kawamoto (1993) 

de 45%. Takahashi (2002) apresentou, no grupo xantoderma, os valores médios de 

44,92% para o gênero masculino e 44,90% para o feminino e, no grupo leucoderma, 

de 44,56% para o gênero masculino e 44,78% para o feminino. 

Os resultados da amostra de mestiços nipo-brasileiros não demonstraram 

diferença entre os gêneros para esta variável indicando ausência de dimorfismo 

entre gêneros, corroborando com os achados de Takahashi (2002) que não 

encontrou diferença estatisticamente significante entre os gêneros em ambos grupos 

estudados, ao nível de 5%, assim como os de Wylie e Johnson (1952). 

Takahashi (2002) verificou ainda ausência de diferença significante na 

comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, em ambos os 

gêneros, denotando um equilíbrio nesta proporção, corroborando achado de 

Herzberg e Holic (1943) que alertou para a constância da proporção AFAS/ AFAT 

nas diferentes raças. 

Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura 

(BERGERSEN, 1966; LOCKS, 1996; BISHARA, 1981; WYLIE; JOHNSON, 1952; 

CHANG; KINOSHITA; KAWAMOTO, 1993; JONES; MEREDITH, 1966; WEINBERG; 

KRONMAN, 1966; TAKAHASHI, 2002), os dados foram expostos no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Médias de AFAS/AFAT 

 

 

6.2.1.5 AFAI/ AFAT - Proporção entre a Altura Facial Anterior Inferior e Altura Facial 

Anterior Total 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 57,23%, 

sendo 56,89% para o gênero feminino e 57,57% para o masculino, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores, 

conseqüentemente, não há dimorfismo entre os gêneros. 

Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se mais 

próximos aos valores máximos encontrados para leucodermas na literatura por 

Locks (1996) de 58% e por Schudy (1964) de 56,45%. Outros valores apresentados 

pela literatura em leucodermas são por Wylie e Johnson (1952) de 55%, por 

Weinberg e Kronman (1966) de 54,86%, por Jones e Meredith (1966) de 56%, por 

Scheideman et al. (1980) de 55,5% para o gênero masculino e 55% para o feminino, 

e, em chineses, por Chang, Kinoshita e Kawamoto (1993) de 55%. Takahashi (2002) 

apresentou os valores médios para o grupo xantoderma de 55,09% para o gênero 

40

41

42

43

44

45

46
M

a
sc

u
lin

o

F
e

m
in

in
o

T
o

ta
l

M
a

sc
u

lin
o

F
e

m
in

in
o

T
o

ta
l

T
o

ta
l

M
a

sc
u

lin
o

F
e

m
in

in
o

T
o

ta
l

M
a

sc
u

lin
o

F
e

m
in

in
o

M
a

sc
u

lin
o

F
e

m
in

in
o

T
o

ta
l

M
a

sc
u

lin
o

F
e

m
in

in
o

25 

anos

24 

anos

8 e 11 

anos

10 a 

17 

anos

12 a 

17 

anos

11 a 

13 

anos

11,1 a 

12,8 

anos

15 anos 11,6 

anos

13,5 anos 15,71 anos 14 

anos

14,78 

anos

13,22 

anos

Bergersen Locks Bishara Wylie Chang Jones Weinberg Takahashi Vieira

Leucoderma Xantoderma Mestiço



114 Discussão 
 

 

masculino e 55,11% para o feminino, e, no grupo leucoderma de 55,44% para o 

gênero masculino e 55,22% para o feminino. 

Os resultados da amostra de mestiços nipo-brasileiros não demonstraram 

diferença entre os gêneros para esta variável indicando ausência de dimorfismo 

entre gêneros, corroborando com os achados de Takahashi (2002) que não 

encontrou diferença estatisticamente significante entre os gêneros em ambos grupos 

estudados, ao nível de 5%. 

Takahashi (2002) verificou ainda ausência de diferença significante na 

comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, em ambos os 

gêneros, denotando um equilíbrio nesta proporção, corroborando achado de 

Herzberg e Holic (1943) que alertou para a constância da proporção AFAS/ AFAT 

nas diferentes raças. 

Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura 

(SCHEIDEMAN, et al., 1980; WYLIE; JOHNSON, 1952; SCHUDY, 1964; LOCKS, 

1996; JONES; MEREDITH, 1966; CHANG; KINOSHITA; KAWAMOTO, 1993; 

WEINBERG; KRONMAN, 1966; TAKAHASHI, 2002) , os dados foram expostos em 

forma de gráfico. 

 
 

Gráfico 5 - Médias de AFAI/AFAT 
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6.2.2. Alturas Faciais Posteriores 

 

 

6.2.2.1 AFPT - Altura Facial Posterior Total 

 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 81,60mm, 

sendo 84,36 para o gênero masculino e 78,85mm para o feminimo, e identificou-se 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores, 

indicando dimorfismo entre os gêneros com maior desenvolvimento da altura facial 

posterior masculina. Assim como discutido em relação ao dimorfismo da AFAT, 

pode-se questionar se esta situação não representa a diferença de idade entre os 

gêneros, porém como argumentado anteriormente, o gênero feminino, de forma 

geral, tem seu surto de crescimento puberal e o desenvolvimento vertical da face 

(YAVUZ, et al., 2004) em idade inferior ao masculino, além disso condição 

semelhante foi reportada em pesquisa realizada anteriormente por Takahashi (2002) 

no grupo xantoderma, assim como por Coben (1955), embora Chang, Kinoshita e 

Kawamoto (1993) não tenham encontrado esta diferença.  

Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se entre os 

mínimos e máximos encontrados na literatura, para leucodermas, por Schudy (1964) 

de 74,01mm, por Scheideman et al. (1980) de 92,9mm para o gênero masculino e 

84,2mm para o feminino, por Bishara (1981) de 72mm para o gênero feminino e 

74mm para o masculino, por Siriwat e Jarabak (1985) de 69,9mm para o gênero 

feminino e 72,2mm para o masculino, por Takahashi (2002), no grupo xantoderma, 

de 80,01mm para o masculino e 74,63mm para o feminino, no grupo leucoderma, de 

71,91mm para o gênero masculino e 70,29mm para o feminino. Estes demonstram 

uma grande variabilidade para esta variável entre os diferentes autores. 

Takahashi (2002) verificou ainda diferença significante na comparação entre 

os grupos raciais xantoderma e leucoderma, para o gênero masculino e feminino, e 

reportou que o grupo xantoderma apresentou valores maiores. 
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Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura 

(BISHARA, 1981; SCHEIDEMAN, et al., 1980; SCHUDY, 1964; SIRIWAT; 

JARABAK, 1985; TAKAHASHI, 2002),os dados foram expostos no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 6 - Médias de AFPT 

 

6.2.2.2 AFPS - Altura Facial Posterior Superior 

 

Os valores médios da AFPS da amostra de mestiços nipo-brasileiros são de 

34,47mm para esta como um todo, 36,24mm para o gênero masculino e 32,70mm 

para o feminimo. Estes dois últimos valores apresentaram diferença estatisticamente 

significante, ao nível de 5%, portanto caracterizou-se dimorfismo entre os gêneros 

com maior desenvolvimento da altura facial posterior superior masculina, assim 

conclui-se que é a porção superior da altura facial posterior que contribuiu 

significativamente para o dimorfismo encontrado na AFPT. Takahashi (2002) 

também reportou a presença de dimorfismo entre os gêneros para os dois grupos 

estudados, xantoderma e leucoderma.  
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Takahashi (2002) apresentou os valores médios, no grupo xantoderma, de 

33,68mm para o gênero masculino e 30,60mm para o feminino, com maior 

desenvolvimento vertical da face posterior superior para o gênero masculino, e, no 

grupo leucoderma, 30,81mm para o masculino e 28,83mm para o feminino, com 

maior desenvolvimento vertical da face posterior superior para o masculino. 

Este mesmo autor ainda identificou diferença significante na comparação 

entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para o gênero masculino e 

feminino, com os maiores valores para os indivíduos xantodermas, o que difere dos 

achados do estudo de Ishii, Deguchi e Hunt (2002), pois este não encontrou 

diferença entre xantodermas japoneses e leucodermas britânicos. 

A comparação entre valores encontrados neste estudo e os de Takahashi 

(2002) indica maior aproximação entre os valores de mestiços nipo-brasileiros e 

xantodermas, sendo que os primeiros apresentaram valores maiores, como pode-se 

constatar no gráfico 7. Isto não pode ser atribuído a diferença na metodologia, pois 

foi utilizada a mesma, nem à diferença etária, pois a amostra de Takahashi (2002) 

tem médias de idade maior para os xantodermas, 15,71, porém pode-se especular 

que isto se deve à utilização de uma amostra diferente, com um padrão ligeiramente 

mais vertical por parte dos mestiços, ou devido à própria miscigenação das raças 

que gera uma nova conformação biológica e genética. 

 

Gráfico 7 - Médias de AFPS 
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6.2.2.3 AFPI - Altura Facial Posterior Inferior 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 47,13mm, 

sendo 48,12mm para o gênero masculino e 46,14mm para o feminimo, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores, 

consequentemente, não há dimorfismo entre os gêneros, portanto não é a porção 

inferior da altura facial posterior que contribuiu para o dimorfismo encontrado na 

AFPT. 

Os valores apresentados para os mestiços nipo-brasileiros estão próximos 

dos limites máximos encontrados na literatura em leucodermas, pois se encontram 

valores obtidos por Schudy (1964) de 45,8mm, por Bishara (1981) de 47mm para o 

gênero feminino, e 48mm para o masculino, e ainda estão novamente mais próximos 

dos valores reportados em xantodermas como por Ishii, Deguchi e Hunt (2001) de 

47mm, ou Takahashi (2002) de 46,33mm para o gênero masculino e 44,05mm para 

o feminino. 

Este último autor (TAKAHASHI 2002), apresentou os valores médios para o 

grupo leucoderma de 41,09mm para o gênero masculino e 41,46mm para o 

feminino, não identificando presença de dimorfismo entre gêneros para ambos 

grupos estudados, corroborando com os resultados apresentados para os mestiços 

nipo-brasileiros. Mas Takahashi (2002) identificou diferença significante na 

comparação entre os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, em ambos os 

gêneros, onde o primeiro grupo apresentou valores maiores. 

Para facilitar a comparação entre valores encontrados na literatura 

(BISHARA, 1981; ISHII; DEGUCHI; HUNT, 2001; SCHUDY, 1964; TAKAHASHI, 

2002), os dados foram expostos no gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Médias de AFPI 

 

 

6.2.2.4 AFPS/ AFPT - Proporção entre a Altura Facial Posterior Superior e Altura 

Facial Posterior Total 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 42,23%, 

sendo 42,98% para o gênero masculino e 41,48% para o feminimo, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores, 

consequentemente, não há dimorfismo entre os gêneros. Este resultado corrobora 

com os achados de Takahashi (2002), no grupo xantoderma, cujos valores 

encontrados de 42,16%, para o gênero masculino e 40,95%, para o feminino, não 

apresentaram diferença estatística significante, ao nível de 5%, também indicando 

ausência de dimorfismo. Embora este mesmo autor tenha reportado dimorfismo 

entre gêneros com maior proporção AFPS/AFPT para o masculino, no grupo 

leucoderma, cujos valores médios são de 42,88% para o gênero masculino e 

40,99% para o feminino. 

Takahashi (2002) não verificou diferença significante na comparação entre os 

grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para os gêneros masculino e feminino. 
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Os valores apresentados para os mestiços nipo-brasileiros estão próximos 

dos reportados por Takahashi (2002), como mostra o gráfico 9, apesar da diferença 

etária e da utilização de uma amostra diferente, com sua própria miscigenação 

racial, que gera uma nova conformação biológica e genética. Pode-se especular que 

isto se deve a uma possível estabilidade de valores para esta variável a partir de 

determinada idade e uma pequena variação entre diferentes raças. 

 

Gráfico 9 - Médias de AFPS/AFPT 
 

 

6.2.2.5 AFPI/ AFPT - Proporção entre a Altura Facial Posterior Inferior e Altura Facial 

Posterior Total 

 

Encontrou-se para os mestiços nipo-brasileiros valores médios de 57,77%, 

sendo 57,02% para o gênero masculino e 58,51% para o feminino, não havendo 

diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre estes valores. 

Consequentemente, não há dimorfismo entre os gêneros. Este resultado corrobora 

os achados de Takahashi (2002), no grupo xantoderma, cujos valores encontrados 

de 57,85% para o gênero masculino e 59,05% para o feminino, não apresentaram 

diferença estatística significante, ao nível de 5%, indicando ausência de dimorfismo 

entre gêneros. Embora este mesmo autor tenha reportado dimorfismo entre gêneros, 
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no grupo leucoderma, os valores encontrados são de 57,12% para o gênero 

masculino e 59,01% para o gênero feminino, sendo que apresentaram diferença 

estatística significante, ao nível de 5%, com maior proporção AFPI/AFPT para o 

feminino. 

Takahashi (2002) não verificou diferença significante na comparação entre os 

grupos raciais xantoderma e leucoderma, para os gêneros masculino e feminino. 

Os valores apresentados para os mestiços nipo-brasileiros estão próximos 

dos reportados por Takahashi (2002) para os dois grupos estudados por este, mas 

diferem dos apresentados por Bishara (1981), em leucodermas, que encontrou 65% 

para ambos os gêneros, como mostra o gráfico 10. Os valores relatados pelo último 

autor se distanciam dos encontrados neste estudo e dos de Takahashi (2002). Isto 

pode ter sido conseqüência de diferentes metodologias de mensuração e ainda 

devido à uma variação entre as amostras,  inclusive pela diferença de raça no caso 

dos xantodermas e mestiços. 

 

Gráfico 10 - Médias de AFPI/AFPT 

 

 

 

 

 

54

56

58

60

62

64

66

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Total Masculino Feminino

10 a 17 

anos

12 a 17 

anos

13,5 anos 15,71 anos 14 anos 14,78 

anos

13,22 

anos

Bishara Takahashi Vieira

Leucoderma Xantoderma Mestiço



122 Discussão 
 

 

6.2.3 Determinação do Índice da Altura Facial (IAF) 

 

 

 Horn (1992) propôs uma variável para monitorar a dimensão vertical do 

paciente, durante o tratamento ortodôntico. O índice proposto é calculado pela 

divisão entre a altura facial posterior (AFP), distância em milímetros do ponto Ar ao 

plano mandibular, e a altura facial anterior (AFA), distância em milímetros do plano 

palatino ao ponto Me. Segundo o autor, a utilização do índice da altura facial (Horn) 

constitui um auxílio complementar no diagnóstico como um indicador nos casos de 

excesso ou diminuição da dimensão vertical, permitindo ainda observar o 

comportamento desta dimensão, durante o tratamento, possibilitando a realização 

do ajuste da mecânica ortodôntica no intuito de compensar qualquer tendência 

desfavorável. 

 

 

6.2.3.1 AFA - Altura Facial Anterior 

 

Os valores médios da AFA da amostra de mestiços nipo-brasileiros são de 

69,45mm para esta como um todo, 71,52mm para o gênero masculino e 67,38mm 

para o feminimo. Estes dois últimos valores apresentaram diferença estatisticamente 

significante, ao nível de 5% de significância, portanto caracterizou-se dimorfismo 

entre os gêneros, com maior desenvolvimento vertical do masculino. Este resultado 

mostra-se coerente ao encontrado para a AFAI e AFAT e ainda corrobora com o de 

Takahashi (2002), no grupo xantoderma, com média de 65,78mm, para o gênero 

masculino, e 62,87mm, para o feminino, apresentaram diferença estatisticamente 

significante, ao nível de 5%, e, consequentemente, dimorfismo entre gêneros com 

maior desenvolvimento vertical da face anterior inferior para o masculino. Embora 

este mesmo autor tenha reportado ausência de dimorfismo entre gêneros, no grupo 

leucoderma, com média de 62,84mm, para o gênero masculino, e 61,42mm, para o 

gênero feminino, não apresentaram diferença estatística significante, ao nível de 5%. 

Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se entre os 

mínimos e máximos encontrados na literatura, para leucodermas, onde se 

encontram valores obtidos por Merrifield (1995) de 70mm, sendo 65mm para o 

feminino, e 75mm para o masculino; por Horn (1992) de 60mm, com uma variação 
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de 39 a 80 mm; e por Schott e Capelli Júnior (1999) de 63,8mm, para o feminino, e 

72,47mm, para o masculino, em leucodermas brasileiros. Esta variação nos valores 

da AFA verificada na literatura, demonstrada no gráfico 11, justifica a diferença dos 

apresentados neste estudo e os reportados por Takahashi (2002). 

Este último autor identificou diferença significante na comparação entre os 

grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para o gênero masculino, e, ausência de 

diferenças significantes entre os grupos raciais estudados para o feminino. Relatou 

ainda que em ambos os gêneros, os indivíduos xantodermas possuíam valores 

maiores em comparação aos leucodermas. 

Gráfico 11 - Médias de AFA 
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6.2.3.2 AFP - Altura Facial Posterior 

 

Os valores médios da AFP da amostra de mestiços nipo-brasileiros são de 

50,33mm para esta como um todo, 51,16mm para o gênero masculino e 49,51mm 

para o feminimo. Estes dois últimos valores não apresentaram diferença 

estatisticamente significante, ao nível de 5% de significância, assim não 

caracterizou-se dimorfismo entre os gêneros. Este resultado corrobora com os de 

Takahashi (2002) nos dois grupos estudados, no xantoderma, com média de 

49,50mm, para o gênero masculino, e 46,83mm, para o feminino, não apresentaram 

diferença estatística significante, ao nível de 5%, e no leucoderma, com média de 

43,84mm, para o gênero masculino e 44,54mm, para o feminino, também não 

apresentaram diferença estatística significante, ao nível de 5%, indicando ausência 

de dimorfismo entre gêneros para ambos. 

Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se entre os 

mínimos e máximos encontrados na literatura, para leucodermas, pois se encontram 

valores obtidos por Horn (1992) de 41 mm, com uma variação de 30 a 60 mm, por 

Merrifield (1989) de 50,7mm, por Schott e Capelli Júnior (1999) de 43mm para o 

gênero feminino e 51,27mm para o masculino. Esta variação nos valores da AFP 

verificada na literatura, demonstrada no gráfico 12, justifica a diferença dos 

apresentados neste estudo e os reportados por Takahashi (2002), apesar disto, 

novamente há uma aproximação maior entre os valores de mestiços e xantodermas. 

Este autor ainda reportou ter encontrado diferença significante na comparação entre 

os grupos raciais, xantoderma e leucoderma, para o gênero masculino e feminino. 
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Gráfico 12 - Médias de AFP 
 

 

6.2.3.3 IAF - Índice da Altura Facial (Horn) 

 

Os valores médios do IAF (Horn) da amostra de mestiços nipo-brasileiros são 

de 72,65% para esta como um todo, 71,82% para o gênero masculino e 73,48% 

para o feminimo. Estes dois últimos valores não apresentaram diferença 

estatisticamente significante, ao nível de 5% de significância, assim não se 

caracterizou dimorfismo entre os gêneros. Este resultado corrobora com os de 

Takahashi (2002) no grupo xantoderma, cujas médias de 75,32%, para o gênero 

masculino, e 74,92%, para o feminino, não apresentaram diferença estatística 

significante, ao nível de 5%, indicando também ausência de dimorfismo entre 

gêneros. Já no grupo leucoderma, as médias de 69,81%, para o gênero masculino, 

e 72,73%, para o feminino, apresentaram diferença estatística significante, ao nível 

de 5%, indicando dimorfismo entre gêneros e maior desenvolvimento vertical da face 

anterior inferior para o feminino. 
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Os valores determinados para os mestiços nipo-brasileiros situam-se entre os 

mínimos e máximos encontrados na literatura, para leucodermas, pois se encontram 

valores obtidos por Schudy (1964) de 68%, por Biggerstaff et al. (1977) et al. de 66% 

para o gênero masculino, e 68%, para o feminino, por Horn (1992) de 70%, por 

Schott e Capelli Júnior (1999), em leucodermas brasileiros, de 67%, para o gênero 

feminino e 70% para o masculino. 

Uma pequena variação nos valores do IAF foi verificada na literatura 

(BIGGERSTAFF, et al, 1977; HORN, 1992; SCHOTT; CAPELLI JÚNIOR, 1999; 

SCHUDY, 1964; TAKAHASHI, 2002), demonstrada no gráfico 13, e para esta 

variável os resultados apresentados neste estudo se encontram entre os reportados 

por Takahashi (2002) para leucodermas e xantodermas. Este autor ainda reportou 

ter encontrado diferença significante na comparação entre os grupos raciais, 

xantoderma e leucoderma, para o gênero masculino, mas não para o feminino. 

 

Gráfico 13 - Médias de IAF 
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6.3 CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 

 

As alterações verticais faciais influenciam a posição mandibular e sua 

rotação, no sentido horário ou anti-horário (SCHUDY, 1964), contribuindo com o 

desenvolvimento da mordida profunda ou da mordida aberta anterior, podendo ainda 

aumentar a severidade de uma má oclusão no sentido ântero-posterior. Assim, o 

tratamento ortodôntico deve induzir alterações desejáveis e minimizar as 

indesejáveis quando estas forem inevitáveis (FOTIS et al., 1984; RADZIMINSKI, 

1987; SPYROPOULOS; ASKARIEH, 1976; AHN; SCHNEIDER, 2000). 

Para isso, é necessário analisar a má oclusão de uma forma completa e em 

diferentes dimensões do espaço, pois este procedimento viabiliza compreender 

como e em qual direção e sentido cada elemento do sistema estomatognático 

contribui para a conformação da mesma, o que faz necessário a utilização de 

análises cefalométricas nos sentidos ântero-posterior e vertical, assim como analisar 

a influência das alterações verticais na severidade da má oclusão no sentido ântero-

posterior (SCHUDY, 1964; WILLIAMS, 1953). 

Porém, a literatura já indicava que esta avaliação completa exigiria a 

individualização das normas cefalométricas quanto ao gênero, idade e raça (HIXON, 

1956; PINZAN, 2006). Assim, padrões cefalométricos de diferentes grupos 

étnicos/raciais e miscigenações foram determinados, comparados e a necessidade 

de individualização para cada grupo específico foi demonstrada (UESATO, et al., 

1978; ENGEL; SPOLTER, 1981; MIYAJIMA, et al., 1996; TAKAHASHI, 1998; 

ALCALDE, et al., 2000; DE FREITAS, et al., 2007), a fim de permitir melhor 

compreensão e avaliação das características cefalométricas de diferentes grupos e 

miscigenações na perspectiva do diagnóstico e planejamento ortodôntico. Dentro 

deste contexto o presente estudo oferece ao clínico uma referência mais específica 

no sentido vertical da face, para jovens mestiços nipo-brasileiros, descendentes de 

xantodermas e leucodermas, com oclusão normal. 

Além disso, sugere-se como tema para futuros trabalhos, a comparação dos 

valores dos mestiços desta pesquisa com os de outras amostras disponíveis, 

principalmente as de xantodermas e leucodermas brasileiros. 

  



128 Discussão 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
  



 

 

 

 

 

 



Conclusões                                                                     131 
 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseando-se na amostra e metodologia consideradas, apresentaram-se 

valores para definir um padrão cefalométrico médio específico das alturas e 

proporções faciais anterior e posterior, assim como do índice da altura facial (Horn), 

para os jovens mestiços nipo-brasileiros com oclusão normal, descendentes de 

xantodermas e leucodermas. 

Os resultados permitiram identificar, na amostra avaliada, a presença de 

dimorfismo entre os gêneros apenas nas seguintes grandezas cefalométricas: AFAT, 

AFAI, AFA, AFPT e AFPS. 
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APÊNDICE A – Valores individuais etários e do padrão cefálico representado pela 

variável SN.GoGn para os dois gêneros 

 

Nome Gênero Idade SN.GoGn Nome Gênero Idade SN.GoGn 

A. M. K. F 14,10 31,5 B. F. M. M 12,97 33,8 

F. Y. F 13,23 35,7 C. D. S. M 14,81 34,7 

F. S. M. F 15,36 34,4 F. U. M. M 16,15 34,8 

G. F. K. F 13,92 29,8 G. M. M 16,61 45,4 

J. Y. M. F 14,19 33,6 G. N. B. M 13,88 37,9 

J. A. I. F 12,80 35,9 H. T. M. M 14,28 24,8 

K. M. S. F 12,53 29,1 L. H. F. M 15,06 27,1 

K. T. R. F 12,32 32,9 M. T. M. M 14,46 34 

M. G. A. F 12,27 26 M. C. S. M 14,31 27,4 

S. F. F 14,01 29,3 P. I. M 13,84 37,9 

T. M. L. F 13,16 37,9 T. F. M 15,47 20,1 

T. A. C. F 13,03 28,2 V. N. M 13,69 39,1 

T. T. N. F 11,91 35,4 V. T. M 14,97 26,1 

T. A. V. F 13,65 38,4 W. A. S. M 16,03 34,9 

V. T. N. F 11,91 39,2 Y. M. T. M 15,24 37,3 
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APÊNDICE B – Valores individuais dos jovens mestiços nipo-brasileiros do gênero 

feminino das variáveis cefalométricas consideradas neste estudo 

 

 Gênero AFAT AFAS AFAI AFAS/AFAT AFAI/AFAT 

A. M. K. F 117,9 50 67,9 42,4 57,6 

F. Y. F 127,7 53,6 74,1 42 58 

F. S. M. F 119,2 54,5 64,7 45,7 54,3 

G. F. K. F 117,5 47,2 70,3 40,2 59,8 

J. Y. M. F 113,4 47,5 65,9 41,9 58,1 

J. A. I. F 120,2 53,2 67 44,3 55,7 

K. M. S. F 112,1 46,5 65,6 41,5 58,5 

K. T. R. F 116,1 48,1 68 41,4 58,6 

M. G. A. F 117,7 48,5 69,2 41,2 58,8 

S. F. F 120,6 52 68,6 43,2 56,8 

T. M. L. F 125,9 53,5 72,4 42,5 57,5 

T. A. C. F 121,9 53,4 68,5 43,8 56,2 

T. T. N. F 122,4 58,6 63,8 47,8 52,2 

T. A. V. F 121 50,9 70,1 42,1 57,9 

V. T. N. F 122,5 57,1 65,4 46,6 53,4 

 

  



Apêndices                                                                      151 
 

 

APÊNDICE C – Continuação dos valores individuais dos jovens mestiços nipo-

brasileiros do gênero feminino das variáveis cefalométricas consideradas neste 

estudo 

 

AFPT AFPS AFPI AFPS/AFP AFPI/AFP AFA AFP IAF 

78,5 34,2 44,3 43,6 56,4 66 46,9 71,1 

79,8 30,2 49,6 37,8 62,2 73,2 52,9 72,2 

77 29,2 47,7 38 62 65,2 50,6 77,6 

81,3 36,4 44,9 44,8 55,2 68,9 49 71,1 

74 28,7 45,3 38,8 61,2 66,4 48,6 73,2 

79 33,1 45,9 41,9 58,1 67,8 50,2 74,1 

79,6 33,2 46,4 41,7 58,3 65 51,9 79,8 

75,9 31,6 44,3 41,7 58,3 65,2 48,2 74 

85,2 32 53,2 37,6 62,4 69,3 57,3 82,6 

81,3 35,3 46 43,4 56,6 68,7 48,4 70,4 

81,8 34,2 47,7 41,7 58,3 72,3 49,1 67,9 

85,9 36,7 49,2 42,8 57,2 68,2 53 77,7 

77,1 33,6 43,5 43,6 56,4 63,7 46,2 72,5 

73,1 31,8 41,3 43,5 56,5 65,9 44,5 67,5 

73,3 30,4 42,9 41,4 58,6 64,9 45,9 70,6 
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APÊNDICE D – Valores individuais dos jovens mestiços nipo-brasileiros do gênero 

masculino das variáveis cefalométricas consideradas neste estudo 

 

 Gênero AFAT AFAS AFAI AFAS/AFAT AFAI/AFAT 

B. F. M. M 112,1 47,2 64,9 42,1 57,9 

C. D. S. M 128,5 56,6 71,9 44 56 

F. U. M. M 141,1 57,1 84 40,5 59,5 

G. M. M 140,1 60 80,1 42,9 57,1 

G. N. B. M 128,2 54,6 73,6 42,6 57,4 

H. T. M. M 118,6 47,7 70,9 40,2 59,8 

L. H. F. M 124,3 50,5 73,8 40,6 59,4 

M. T. M. M 132,6 59,1 73,5 44,6 55,4 

M. C. S. M 123,7 51,7 72 41,8 58,2 

P. I. M 131,6 53,4 78,2 40,6 59,4 

T. F. M 112,7 46,5 66,2 41,3 58,7 

V. N. M 124,6 52,9 71,7 42,5 57,5 

V. T. M 113,6 49,7 63,9 43,8 56,2 

W. A. S. M 127 57,7 69,3 45,5 54,5 

Y. M. T. M 129,8 56,4 73,4 43,4 56,6 

 

  



Apêndices                                                                      153 
 

 

APÊNDICE E – Continuação dos valores individuais dos jovens mestiços nipo-

brasileiros do gênero masculino das variáveis cefalométricas consideradas neste 

estudo 

 

AFPT AFPS AFPI AFPS/AFP AFPI/AFP AFA AFP IAF 

73,3 29,6 43,7 40,4 59,6 63,1 46,5 73,6 

82,7 39,8 42,9 48,1 51,9 72,6 47,4 65,3 

90,5 39 51,5 43,1 56,9 82,8 55,1 66,5 

82,3 33,9 48,4 41,2 58,8 79,5 51,2 64,4 

81,3 37,9 43,4 46,6 53,4 73,3 45,8 62,6 

90,8 39 51,9 42,9 57,1 68,4 56,1 82 

91,4 37,8 53,6 41,4 58,6 73,4 58,2 79,2 

85,7 39,8 45,9 46,4 53,6 72,8 49,5 67,9 

86,4 40,3 46,2 46,6 53,4 72,4 50,1 69,3 

88,1 33 55,1 37,5 62,5 76,9 56,5 73,5 

92 39,3 52,7 42,7 57,3 65,1 56,1 86,2 

78,3 34,3 44 43,8 56,2 68,9 47,2 68,5 

81,7 34,3 47,3 42,1 58 63,3 49,2 77,6 

82,1 28,9 53,2 35,2 64,8 68,3 54,8 80,1 

78,8 36,8 42 46,7 53,3 72 43,7 60,7 
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APÊNDICE F – Valores individuais das mensurações iniciais e finais para a 

avaliação do erro do método para as variáveis cefalométricas consideradas neste 

estudo 

 

 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 

 AFAT AFAT AFAS AFAS AFAI AFAI 

A. M. K. 117,9 118,7 50 49,8 67,9 68,9 

C. E. S. 128,5 127,2 56,6 54,8 71,9 72,4 

G. F. K. 117,5 118,1 47,2 47,8 70,3 70,3 

G. M. 140,1 141,4 60 59,8 80,1 81,6 

G. N. B. 128,2 130,7 54,6 57,9 73,6 72,8 

K. M. S. 112,1 117,1 46,5 51,1 65,6 66 

K. T. R. 116,1 116,5 48,1 48,4 68 68,1 

L. H. F. 124,3 123,1 50,5 50,3 73,8 72,8 

M. T. M. 132,6 131,9 59,1 59,6 73,5 72,3 

M. G. A. 117,7 116,9 48,5 48,3 69,2 68,6 

M. S. 123,7 122,5 51,7 51 72 71,5 

T. M. L. 125,9 132,2 53,5 58,5 72,4 73,7 

T. A. V. 121 120,7 50,9 51,7 70,1 69 

V. T. N. 122,5 122,8 57,1 57,1 65,4 65,7 

V. N. 124,6 122,7 52,9 52,4 71,7 70,3 
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APÊNDICE G – Continuação dos valores individuais das mensurações iniciais e 

finais para a avaliação do erro do método para as variáveis cefalométricas 

consideradas neste estudo 

 

1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 

AFAS/AFAT AFAS/AFAT AFAI/AFAT AFAI/AFAT AFPT AFPT 

42,4 41,9 57,6 58,1 78,5 78,4 

44 43,1 56 56,9 82,7 82,4 

40,2 40,5 59,8 59,5 81,3 80,7 

42,9 42,3 57,1 57,7 82,3 82,3 

42,6 44,3 57,4 55,7 81,3 79,7 

41,5 43,6 58,5 56,4 79,6 80 

41,4 41,6 58,6 58,4 75,9 75,5 

40,6 40,9 59,4 59,1 91,4 92,6 

44,6 45,2 55,4 54,8 85,7 87,3 

41,2 41,4 58,8 58,6 85,2 86,4 

41,8 41,6 58,2 58,4 86,4 86,3 

42,5 44,3 57,5 55,7 81,8 82,2 

42,1 42,9 57,9 57,1 73,1 74,2 

46,6 46,5 53,4 53,5 73,3 73,1 

42,5 42,7 57,5 57,3 78,3 79,6 
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APÊNDICE H – Continuação dos valores individuais das mensurações iniciais e 

finais para a avaliação do erro do método para as variáveis cefalométricas 

consideradas neste estudo 

 

1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 

AFPS AFPS AFPI AFPI AFPS/AFPT AFPS/AFPT 

34,2 34,5 44,3 43,8 43,6 44,1 

39,8 39,7 42,9 42,7 48,1 48,2 

36,4 36,4 44,9 44,3 44,8 45,1 

33,9 34,4 48,4 47,9 41,2 41,8 

37,9 35,6 43,4 44,1 46,6 44,7 

33,2 32,5 46,4 47,5 41,7 40,6 

31,6 30,8 44,3 44,7 41,7 40,7 

37,8 37,3 53,6 55,3 41,4 40,3 

39,8 39,4 45,9 47,9 46,4 45,1 

32 34 53,2 52,4 37,6 39,4 

40,3 40,5 46,2 45,8 46,6 47 

34,2 36,5 47,7 45,7 41,7 44,4 

31,8 32,8 41,3 41,4 43,5 44,2 

30,4 29,7 42,9 43,4 41,4 40,6 

34,3 35,3 44 44,4 43,8 44,3 
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APÊNDICE I – Continuação dos valores individuais das mensurações iniciais e finais 

para a avaliação do erro do método para as variáveis cefalométricas consideradas 

neste estudo 

 

1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 1º tempo 2º tempo 

AFPI/AFPT AFPI/AFPT AFA AFA AFP AFP IAF IAF 

56,4 55,9 66 67,3 46,9 46,8 71,1 69,5 

51,9 51,8 72,6 E 47,4 46,4 65,3 64 

55,2 54,9 68,9 68,5 49 48 71,1 70,2 

58,8 58,2 79,5 80,3 51,2 50,8 64,4 63,3 

53,4 55,3 73,3 72,5 45,8 46,2 62,6 63,7 

58,3 59,4 65 65 51,9 51,6 79,8 79,4 

58,3 59,3 65,2 65,4 48,2 47,2 74 72,2 

58,6 59,7 73,4 73,5 58,2 58,8 79,2 80 

53,6 54,9 72,8 71,5 49,5 50,9 67,9 71,2 

62,4 60,6 69,3 68,9 57,3 56,5 82,6 82 

53,4 53,1 72,4 71,8 50,1 49,2 69,3 68,6 

58,3 55,6 72,3 73,6 49,1 47,8 67,9 64,9 

56,5 55,8 65,9 64,8 44,5 44,5 67,5 68,7 

58,6 59,4 64,9 64,6 45,9 45,8 70,6 70,9 

56,2 55,7 68,9 69,2 47,2 47,5 68,5 68,7 
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APÊNDICE J – Fotos 
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