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RESUMO 

 

Estudo cefalométrico comparativo do triângulo da base do crânio, formado 
pelos pontos Ba, S e N, em jovens brasileiros Leucodermas, Xantodermas e 

Mestiços Nipo-brasileiros, com oclusão normal 
 

 

Introdução: O objetivo desse estudo foi comparar as medidas angulares, 

lineares, altura e a área do triângulo da base do crânio formado pelos pontos 

cefalométricos Ba, S e N em Leucodermas, Xantodermas e Nipo-brasileiros para obter 

os valores médios de normalidade, comparar os valores obtidos e as diferenças entre 

os grupos raciais e o dimorfismo entre os sexos. Métodos: A amostra foi constituída 

de 100 telerradiografias em norma lateral de indivíduos brasileiros jovens com oclusão 

normal, divididos em três grupos. Grupo I (Leucodermas):  constituído de 39 

telerradiografias, (20 do sexo feminino e 19 do masculino), com média de idade de 

13,66 anos; Grupo II (Xantodermas): constituído de 31 telerradiografias, (16 do sexo 

feminino e 15 do masculino), com média de idade de 15,63 anos, Grupo III (Nipo-

brasileiros): constituído de 30 telerradiografias, (16 do sexo feminino e 14 do 

masculino), com média de idade de 12 anos. A compatibilidade das idades foi 

analisada utilizando o teste ANOVA seguido de teste de Tukey. O dimorfismo sexual 

foi avaliado com teste t independente e a comparação entre grupos foi realizado pelo 

teste ANCOVA seguido de teste de Tukey. Resultados: somente o grupo 

Leucoderma apresentou diferenças estatisticamente significantes para o dimorfismo 

sexual. O grupo Nipo-brasileiro é similar ao grupo Leucoderma e o grupo Xantoderma 

apresenta diferenças estatisticamente significantes em comparação a ambos os 

grupos na maioria das variáveis. Conclusões: Os valores médios apresentados 

podem ser considerados representativos da normalidade para a base do crânio dos 

três grupos estudados.  
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ABSTRACT 

 

Comparative cephalometric analyses of the skull base triangle composed by 

points Ba, S, N in brazilian adolescent: Whites, Xanthoderms and Japanese-

brazilians, with normal occlusion 

 

Introduction: The purpose of this study was to compare the angles, the height 

and the area of the skull base triangle formed by landmarks Ba, S, N in White, 

Xanthoderm and Japanese-Brazilian adolescents for the average normal values and 

comparing the values and differences obtained between racial groups and the sex 

dimorphism. Methods: The sample included 100 lateral cephalometric radiographs, 

divided into three groups. Group 1: consisted of 39 radiographs, 20 females and 19 

males, with a mean age of 13.66 years of White Brazilian adolescents; Group 2: 

consisted of 31 radiographs, 16 females and 15 males, with a mean age of 15,63 years 

of Xanthoderms adolescents; Group 3: consisted of 30 radiographs, 16 females and 

14 males, with a mean age of 12 years of Japanese-Brazilians adolescents. 

Dentofacial Planner 7.0. was used for measure the cephalometric variables. Intragroup 

sexual dimorphism was evaluated with t tests. Intergroup comparisons were performed 

with ANCOVA followed by Tukey tests. Results: Only the White group showed 

significant sex dimorphism for most variables. Xanthoderms presented significant 

differences with the other groups for most variables. Conclusions: Values founded in 

the present study for skull base can be considered as normal patterns, to respect the 

proper characteristics of Brazilian racial groups: Whites, Japanese-brazilians and 

Xanthoderms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações étnicas 

 

Existe há anos uma grande dificuldade de classificar os seres humanos em 

grupos raciais. A classificação mais satisfatória os divide em três grandes grupos: 

Raça branca (Leucoderma), Raça amarela (Xantoderma) e Raça negra 

(Melanoderma) (RICHARDSON, 1980). 

O Brasil é um contingente populacional com uma vasta miscigenação devido 

a sua colonização. Em 1908 iniciou-se a imigração japonesa para o Brasil. Existe no 

país cinco gerações de nikkeis (imigrantes e seus descendentes) e em suas novas 

gerações, 61% têm pelo menos um ascendente não-japonês. O Brasil é o país com a 

maior quantidade de japoneses fora do Japão, sendo 70% no estado de São Paulo 

(TOMITA et al., 2003). Indivíduos miscigenados são a união de diferentes grupos 

raciais que originam cidadãos com padrões mesclados, grupos com características 

compartilhadas, relacionadas à mesma origem étnica (SATHLER, 2009). Aos 

indivíduos brasileiros com ascendência japonesa por parte de um dos pais deu-se a 

denominação de nipo-brasileiros nesta pesquisa. 

Devido a união entre diferentes grupos étnicos, é de extrema importância 

diferenciar as variações que as estruturas esqueléticas craniofaciais podem 

apresentar. Estudos devem ser estabelecidos para facilitar o diagnóstico, aprimorar o 

plano de tratamento dos indivíduos nipo-brasileiros, pois constituem uma comunidade 

em crescimento dentro da população brasileira. 

 

 

1.2 Utilização da cefalometria em diferentes grupos raciais 

 

Com o surgimento do cefalostato por Broadbent e Hofrath em 1931, foi 

possível padronizar a tomada radiográfica e, consequentemente foi introduzida a 

cefalometria na Ortodontia, com o objetivo de medir e obter dados precisos sobre a 

base do crânio, face, dente e suas relações. Com isso tornou-se possível uma melhor 

elaboração do diagnóstico e plano de tratamento (BROADBENT, 1931; WAHL, 2006). 
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Atualmente, a Ortodontia contesta valores absolutos ou padrões de 

normalidades, pois cada indivíduo apresenta arquitetura facial própria, havendo a 

necessidade de conhecer as diferenças existentes entre os grupos raciais e étnicos, 

respeitando a diferença de cada raça, especialmente na população brasileira, em que 

existe uma grande miscigenação (MEDEIROS; HENRIQUES; FREITAS, 1988; 

TAKAHASHI et al., 2001; PIERI et al., 2007a; PIERI et al., 2007b; FRANCO et al., 

2011; ROCHA, 2012). 

Realizar o diagnóstico e o plano de tratamento de diferentes populações tendo 

como guia outra raça ou etnia requer cuidados, pois as diferentes raças apresentam 

padrões cefalométricos distintos (BURSTONE, 1958; PECK; PECK, 1970; 

BERGMAN, 1999; PINZAN, 2006). 

Hoje a cefalometria é utilizada como método auxiliar de diagnóstico e não 

como único fator determinante do plano de tratamento. Não basta saber o que é 

diferente, é necessário conhecer, quantificar e estabelecer onde está a diferença para 

realizar o tratamento. Apesar do resultado final não ser medido quantitativamente por 

meio de números, mas sim qualitativamente pelas expectativas do paciente, o 

ortodontista tem a função de conhecer e identificar essas diferenças. Para alcançar 

essas aspirações de beleza é necessário ter parâmetros estabelecidos por meio de 

uma oclusão satisfatória e perfil harmônico (STEINER, 1953; RICKETTS, 1957; 

MERRIFIELD, 1966; PINZAN, 2006; DURÃO et al., 2013). 

Neste aspecto, na primeira pesquisa publicada em 1951, aplicou-se a análise 

de Downs em afro-americanos, nipo-americanos e sino-americanos. Foram 

encontradas diferenças significantes para cada uma das raças estudadas (COTTON; 

TAKANO; WONG, 1951).  

Em 1965, foram realizados estudos semelhantes testando em japoneses 

padrões de normalidades utilizado por Steiner.(MIURA; INOUE; SUZUKI, 1965) Anos 

mais tarde estabeleceu-se para aquela população os valores de normalidade para a 

análise cefalométrica de Tweed (IWASAWA; MORO; NAKAMURA, 1977). 

Com a preocupação de diferenciar os parâmetros nas diversas raças, foi 

realizado um estudo sobre os valores médios de normalidade para Xantodermas 

brasileiros. Concluiu-se que há necessidade de se utilizar um padrão cefalométrico 

específico para esse grupo étnico. Seus resultados mostraram que havia maior 
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tendência a um perfil convexo para aquela amostra e que os incisivos apresentavam 

maior vestibularização que os valores preconizados por Steiner e Tweed, para 

Leucodermas norte-americanos (TAKAHASHI, 1998). 

Foi observada a influência dos pontos cefalométricos, nos diferentes sexos, 

idades, grupos raciais e más oclusões e destacou-se a importância da associação 

entre cefalometria e fotografias extrabucais no diagnóstico e plano de tratamento 

ortodôntico (PINZAN, 2006). 

Para testar a hipótese de que há diferenças nas medidas cefalométricas entre 

japoneses e caucasianos, foram estudadas as dimensões póstero-anteriores e 

verticais desses grupos raciais.  Nos resultados obtidos observou-se que os japoneses 

apresentaram o terço inferior da face maior e um aumento na distância dos dentes 

anteriores e posteriores em relação ao plano mandibular. Isso sugere que os 

japoneses com oclusão normal tendem apresentar um crescimento mais vertical (IOI 

et al., 2007). 

Outro estudo caracterizou-se os valores cefalométricos para os indivíduos 

japoneses com oclusão normal e perfil esteticamente agradável. As características 

estudadas nos tecidos duros da amostra masculina mostraram tendência a uma 

menor altura do terço inferior da face, um menor ângulo do plano mandibular, uma 

maior medida Násio-ANS/ANS-Mento; nos tecidos moles observou-se o 

posicionamento da maxila para posterior e um aumento da crista nasal. Essas 

características mostram um menor prognatismo maxilar e um aumento da 

proeminência nasal. As características femininas demonstraram um maior ângulo 

articular, um menor ângulo da Sela, e uma menor medida Sela-Articular/Articular-

Gônio; no tecido mole observou-se uma retração dos lábios superior e inferior, menor 

sulco mentolabial e uma menor distância do subnasal perpendicular ao lábio superior 

(NAKAHARA; NAKAHARA, 2007). 

Grandezas tegumentares e esqueléticas foram avaliadas em jovens nipo-

brasileiros e observou-se uma menor espessura do tecido mole na região do Násio, 

um nariz menos proeminente e maior biprotrusão labial nos indivíduos do sexo 

feminino quando comparados com Leucodermas. Para o sexo masculino, observou-

se maior espessura na região da glabela e menor espessura na região do Násio, além 
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de uma maior espessura do lábio inferior e da região supramentoniana (FERNANDES, 

2009). 

Jovens Nipo-brasileiros foram comparados com variáveis de Leucodermas e 

Xantodermas para os valores médios de normalidade de algumas grandezas 

cefalométricas da análise de Steiner e observou-se que os mestiços apresentam 

valores numéricos intermediários entre as amostras estudadas e assemelham-se mais 

aos jovens Xantodermas do que aos Leucodermas (SATHLER, 2009). 

Também foram avaliadas algumas variáveis da análise de McNamara Jr. em 

Leucodermas, Xantodermas e Nipo-brasileiros e perceberam que os mestiços 

apresentam características semelhantes aos Leucodermas e Xantodermas pois 

encontrou-se diferença significante apenas na variável do ângulo nasolabial 

(STORNIOLO, 2010). 

A cefalometria exerce importante função como diagnóstico complementar 

para o tratamento ortodôntico e avaliação de crescimento e desenvolvimento 

craniofacial. Portanto é justificável desenvolver maiores estudos nessa área, pois as 

características inerentes em cada raça exigem que conheçamos em detalhes as 

diferenças étnicas para tomar decisões corretas no diagnóstico e plano de tratamento 

de cada indivíduo. 

 

 

1.3 Influência da Base do Crânio 

 

Muitas pesquisas enfatizaram que o sucesso do tratamento das más oclusões 

depende da importância do conhecimento sobre o crescimento da base do crânio. A 

palavra crescimento é definida como o aumento de tamanho, a mudança de proporção 

e a complexidade progressiva, determinado pela genética e influenciado por fatores 

ambientais (BRODIE JR, 1955b; RICKETTS, 1957; ALTEMUS, 1968; MOYERS; 

ENLOW, 1991; PIERI et al., 2007c; THIESEN et al., 2013). 

O desenvolvimento do complexo craniofacial e o estágio de crescimento estão 

relacionados diretamente com a morfologia da face. A anatomia da base do crânio 

influencia a arquitetura facial, sendo o alicerce sobre o qual se edifica a face humana. 

É necessário que o ortodontista conheça os mecanismos de crescimento e as 
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características de oclusão normal, para identificar um desvio morfológico, intervir na 

época correta e alcançar metas do tratamento ortodôntico (DELAIRE, 1976; ARAÚJO 

et al., 2008; FREITAS, 2008). 

O padrão de crescimento é determinado por fatores genéticos e ambientais, 

dependendo da época e da intensidade dos mesmos. A soma das características 

genéticas do indivíduo determina-se pelo genótipo, enquanto que o fenótipo é uma 

associação do genótipo com o ambiente. A expressão física do genótipo, modificado 

pela interação com o ambiente apresenta o padrão de um indivíduo e depende da 

idade e das suas características étnicas. Portanto, para restabelecer a oclusão e a 

função deve-se preservar as características individuais e raciais (MAIO et al., 2005). 

O padrão de desenvolvimento de cada forma facial é estabelecido em uma 

idade bastante precoce, e mantém proporções mais ou menos equilibradas de acordo 

com a idade, podendo haver alterações na velocidade do crescimento (NANDA, 

1988). 

É fundamental o conhecimento da normalidade de crescimento e 

desenvolvimento das estruturas craniofaciais. O resultado final do desenvolvimento 

da face depende dessas estruturas básicas, como a base do crânio, a maxila, a 

mandíbula e seus componentes, que se relacionam nos três planos faciais: 

anteroposterior, transversal e vertical (FREITAS, 2008). 

Os indivíduos variam no tipo e padrão facial, mas aqueles que apresentam 

equilíbrio e estética facial tem certas características comuns de perfil (DOWNS, 1956). 

Portanto, sabendo que o crescimento e o desenvolvimento da base do crânio tem 

relação direta com a arquitetura facial, o ortodontista precisa conhecer essas 

características comuns nas diferentes raças, procurando restabelecer o equilíbrio, 

harmonia e proporção facial. 
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O artigo que compõe esta dissertação foi redigido conforme as normas de 

publicação do periódico Revista Dental Press Journal of Orthodontics (versão em 

Português). 
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ESTUDO CEFALOMÉTRICO COMPARATIVO DO TRIÂNGULO DA BASE DO 

CRÂNIO, FORMADO PELOS PONTOS Ba, S e N, EM JOVENS BRASILEIROS 

LEUCODERMAS, XANTODERMAS E MESTIÇOS NIPO-BRASILEIROS, COM 

OCLUSÃO NORMAL 

 

Resumo: 

 

Introdução: O objetivo desse estudo foi comparar as medidas angulares, 

lineares, altura e a área do triângulo da base do crânio formado pelos pontos 

cefalométricos Ba, S e N em Leucodermas, Xantodermas e Nipo-brasileiros para obter 

os valores médios de normalidade, comparar os valores obtidos e as diferenças entre 

os grupos raciais e o dimorfismo entre os sexos. Métodos: A amostra foi constituída 

de 100 telerradiografias em norma lateral de indivíduos brasileiros jovens com 

“oclusão normal”, divididos em três grupos. Grupo I (Leucodermas):  constituído de 39 

telerradiografias, (20 do sexo feminino e 19 do masculino), com média de idade de 

13,66 anos; Grupo II (Xantodermas): constituído de 31 telerradiografias, (16 do sexo 

feminino e 15 do masculino), com média de idade de 15,63 anos; Grupo III (Nipo-

brasileiros): constituído de 30 telerradiografias, (16 do sexo feminino e 14 do 

masculino), com média de idade de 12 anos. A compatibilidade das idades foi 

analisada utilizando o teste ANOVA seguido de teste de Tukey. O dimorfismo sexual 

foi avaliado com teste t independente e a comparação entre grupos foi realizado pelo 

teste ANCOVA seguido de teste de Tukey. Resultados: somente o grupo 

Leucoderma apresentou diferenças estatisticamente significantes para o dimorfismo 

sexual. O grupo Nipo-brasileiro é similar ao grupo Leucoderma e o grupo Xantoderma 

apresenta diferenças estatisticamente significantes em comparação a ambos os 

grupos na maioria das variáveis. Conclusões: Os valores médios apresentados 

podem ser considerados representativos da normalidade para a base do crânio dos 

três grupos estudados.  

 

 

Palavras Chave: Grupos Étnicos; Base do Crânio; Cefalometria. 
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Comparative cephalometric analyses of the skull base triangle composed by 

points Ba, S, N in brazilian adolescent: Whites, Xanthoderms and Japanese-

brazilians, with normal occlusion 

 

Abstract 

 

Introduction: The purpose of this study was to compare the angles, the height 

and the area of the skull base triangle formed by landmarks Ba, S, N in White, 

Xanthoderm and Japanese-Brazilian adolescents for the average normal values and 

comparing the values and differences obtained between racial groups and the sex 

dimorphism. Methods: The sample included 100 lateral cephalometric radiographs, 

divided into three groups. Group 1: consisted of 39 radiographs, 20 females and 19 

males, with a mean age of 13.66 years of white Brazilian adolescents; Group 2: 

consisted of 31 radiographs, 16 females and 15 males, with a mean age of 15,63 years 

of Xanthoderms adolescents; Group 3: consisted of 30 radiographs, 16 females and 

14 males, with a mean age of 12 years  of Japanese-Brazilians adolescents. 

Dentofacial Planner 7.0. was used for measure the cephalometric variables. Intragroup 

sexual dimorphism was evaluated with t tests. Intergroup comparisons were performed 

with ANCOVA followed by Tukey tests. Results: Only the White group showed 

significant sex dimorphism for most variables. Xanthoderms presented significant 

differences with the other groups for most variables. Conclusions: Values founded in 

the present study for skull base can be considered as normal patterns, to respect the 

proper characteristics of Brazilian racial groups: Whites, Japanese-brazilians and 

Xanthoderms. 

 

Keywords: Ethnic groups; Skull Base; Cephalometry. 
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Introdução 

 

A cefalometria constitui um importante exame complementar para a 

determinação do diagnóstico e um correto planejamento ortodôntico para alcançar os 

objetivos finais do tratamento.(1, 2) É importante o ortodontista conhecer, quantificar 

e estabelecer parâmetros de normalidade para alcançar uma oclusão satisfatória e 

perfil harmônico. Entretanto, as medidas utilizadas como padrão, nos diferentes 

traçados cefalométricos, são aplicadas de forma genérica, baseadas nos valores 

americanos pré-estabelecidos. Para a cefalometria ser utilizada precisamente, é 

necessário a individualização dos casos, considerando o sexo, a idade do paciente, 

grupo racial, má oclusão e padrão facial.(3, 4) 

Devido à grande miscigenação no Brasil e a união entre diferentes grupos 

étnicos, é de extrema importância diferenciar as variações que as estruturas 

esqueléticas craniofaciais podem apresentar, pois cada raça apresenta padrões 

cefalométricos distintos.(3, 5-7) A Ortodontia contesta valores absolutos ou padrões 

de normalidades, pois cada indivíduo apresenta arquitetura facial própria, havendo a 

necessidade de conhecer as diferenças existentes entre os tipos raciais e étnicos, 

respeitando a diferença de cada raça.(8-13) 

A base do crânio desenvolve-se precocemente em relação a outras estruturas 

craniofaciais, alcançando 90% do seu tamanho final entre 4 e 5 anos de idade.(14, 

15) Diversas pesquisas utilizam a base do crânio devido a sua determinação genética, 

seu crescimento e desenvolvimento precoce e sua íntima relação com o complexo 

facial.(1, 16-19)  

A parte anterior do crânio (S-N) relaciona-se com a maxila, enquanto a parte 

posterior do crânio (Ba-S) com a mandíbula. Devido a essa correlação, muitas 

pesquisas associam a base do crânio com as más oclusões e o padrão de 

crescimento. Por se tratar de uma estrutura que atinge sua estabilidade 

precocemente, pode ser utilizado como um indicativo nos casos que ocorrem alguma 

alteração no crescimento, permitindo um diagnóstico antecipado e consequentemente 

um planejamento mais preciso.(1, 9, 19-22) 

O padrão de desenvolvimento morfológico de cada face, além de ser estabelecido 

em idade precoce, mantém-se em proporções equilibradas, alterando somente a 

velocidade de crescimento, sendo assim, a base do crânio é  considerada estável.(23) 

A morfologia da face está relacionada diretamente com o desenvolvimento e 
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crescimento do complexo craniofacial, pois a base do crânio é o alicerce sobre o qual 

se edifica a face humana.(24) O ortodontista deve conhecer os mecanismos de 

crescimento e as características de oclusão normal, em cada raça, para identificar um 

desvio morfológico, intervir na época correta e alcançar as metas do tratamento, 

respeitando a individualidade de cada paciente.(1, 25)  

Faltam dados na literatura sobre a avaliação das diferenças craniofaciais entre os 

grupos raciais. Com o propósito de comparar as medidas lineares, angulares, altura e 

a área do triângulo da base do crânio formado pelos pontos cefalométricos Ba, S e N 

em Leucodermas, Nipo-brasileiros e Xantodermas, este estudo objetivou obter os 

valores médios de normalidade para as grandezas cefalométricas, comparar os 

valores cefalométricos obtidos entre os grupos raciais, observando as diferenças entre 

eles e identificar o dimorfismo entre os sexos.  

 

Material e Métodos 

 

1- Aprovação do Comitê de Ética 

O material de pesquisa foi utilizado após aprovação desse estudo pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, sob protocolo de 

número 29873/2015. 

 

2- Cálculo Amostral  

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base no estudo de 

D'Alolsio(26) que obteve diferenças estatisticamente significantes na análise da 

variável S-N da base do crânio. Assim, utilizando o erro alfa de 5%, um erro beta 

de 20% e considerando o desvio padrão médio de 3,5mm com uma diferença 

mínima esperada de 2,7mm, o teste indiciou uma amostra mínima de 29 pacientes, 

demonstrando que o número da amostra do presente estudo é suficiente para 

validar a pesquisa. 

 

3- Material 

A amostra foi de caráter retrospectivo e foi composta de 100 telerradiografias em 

norma lateral, de jovens brasileiros Leucodermas, mestiços Nipo-brasileiros e 

Xantodermas, com oclusão normal, pertencentes ao arquivo da Disciplina de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. 
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O termo de Consentimento Livre e Esclarecido já foi anteriormente apresentado 

aos sujeitos desta pesquisa.  

Para padronizar os grupos selecionados, os seguintes critérios iniciais de inclusão 

foram adotados: 

� Amostra de Leucodermas: indivíduos filhos de brasileiros Leucodermas, 

descendentes de mediterrâneos (espanhóis, italianos e portugueses); 

� Amostra de Xantodermas: indivíduos descendentes de japoneses; 

� Amostra de Nipo-brasileiros: indivíduos descendentes de pais e/ou avós 

oriundos do Japão, com exceção da ilha de Okinawa, e de um dos pais 

brasileiro Leucoderma. 

Os critérios de inclusão adotados para seleção da amostra também incluíram 

jovens, de ambos os sexos; presença de todos os dentes permanentes, exceto os 

terceiros molares; relação molar normal ou de má oclusão insipiente de Classe I de 

Angle, sendo aceitável discrepância de modelo de até 2mm; perfil facial considerado 

harmônico; padrão de crescimento equilibrado; ausência de mordida cruzada ou 

aberta; ausência de tratamento ortodôntico prévio e trespasses vertical e horizontal 

equilibrado.(27) 

A amostra foi dividida em três grupos: 

• GRUPO I: constituído de 39 telerradiografias, em norma lateral, sendo 20 do 

sexo feminino e 19 do sexo masculino, com média de idade de 13,66 anos 

(idade mínima de 12 e máxima de 14,91) de jovens brasileiros Leucodermas.  

• GRUPO II: constituído de 31 telerradiografias, em norma lateral, sendo 16 do 

sexo feminino e 15 do sexo masculino, com média de idade de 15,62 anos 

(idade mínima de 12,16 e máxima de 18,94) de jovens Xantodermas. 

• GRUPO III: constituído de 30 telerradiografias, em norma lateral, sendo 16 do 

sexo feminino e 14 do sexo masculino, com média de idade de 13,89 anos 

(idade mínima de 11 e máxima de 16,16) de jovens mestiços Nipo-brasileiros. 

 

4- Métodos 

Foram demarcados os pontos Ba, S e N para formar o triângulo da base do crânio 

composto pelas linhas Ba-S, S-N e Ba-N e pelos ângulos BaS.SN, SN.NBa e 

NBa.BaS. Foi medida a altura (h) do triângulo, ou seja, a reta do ponto Sela (S) ao 

ponto perpendicular na Linha Ba-N e posteriormente calculada a sua Área (Figura 1). 

Foi utilizado uma mesa digitalizadora NumonicsAccugrid A30TL.F, acoplada a um 
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microcomputador K62 500 64Mb para realização das demarcações e mensurações 

das variáveis. 

O programa utilizado para a medição das variáveis cefalométricas foi o Dentofacial 

Planner 7.0, pois permite a criação de uma própria análise individual, onde efetuou-se 

por meio deste a correção da magnificação da imagem radiográfica.  

 

5 – Erro do Método  

Após um período mínimo de 30 dias das primeiras medições, 30 radiografias 

foram selecionadas de forma aleatória para uma nova marcação dos pontos 

cefalométricos e foi realizado uma nova medição das variáveis estudadas pelo mesmo 

examinador (L.M.L). O erro casual foi calculado pela fórmula de Dahlberg (S2 = 

Σd2/2n),(28) onde “S2” é a variância do erro e “d” é a diferença entre duas 

determinações da mesma variável. O erro sistemático foi calculado através do teste t 

dependente para determinarmos se haverá diferença estatisticamente significante 

(P<0.05).(29) 

 

6 – Análise dos Dados 

Foi realizado o teste t independente para comparação do dimorfismo entre os 

sexos nos diferentes grupos. Para a compatibilidade das idades inter grupos, foi 

utilizado o teste ANOVA, seguido pelo teste de Tukey.  Para a comparação dos valores 

médios e do desvio padrão das diferentes medidas cefalométricas inter grupos, foi 

utilizado a análise de Covariância ANCOVA, utilizando como co-variável a idade, 

seguida pelo teste de Tukey. As análises estatísticas foram realizadas pelo software 

“Statistica 7.0”. 

 

Resultados 

 

1- Erro do Método 

Ocorreu um erro sistemático (P) somente na variável S-N (tabela 1). 

 

2- Análise Comparativa e Descritiva das Idades  

Houve diferença estatisticamente significante na amostra Xantoderma. Essa 

diferença foi considerada no teste estatístico ANCOVA utilizado para a comparação 

das variáveis cefalométricas entre os grupos (tabela 2) 
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3- Análise descritiva e comparativa entre os sexos 

Houve diferença estatisticamente significante para a maioria das variáveis na 

amostra Leucoderma (tabela 3). A amostra Xantoderma apresentou somente para a 

variável “Área” diferença estatisticamente significativa (tabela 4). O mesmo ocorreu 

para a variável “Ba-S”, na amostra Nipo-brasileiro (tabela 5). 

 

4- Análise comparativa entre as raças 

Houve diferença estatisticamente significante para a maioria das variáveis entre 

os grupos estudados, com exceção das variáveis “NBa.BaS”, “h” e “Área”, na 

comparação das raças (tabela 6). 

Levando a idade em consideração, como cofator na comparação das raças, 

houve diferença estatisticamente significante somente para a variável “N-Ba” 

(p=0,049) no grupo Xantoderma na comparação com os outros grupos e que 

dispensamos a apresentação da respectiva tabela. 

  

5- Análise comparativa entre as raças em ambos os sexos  

  Houve diferença estatisticamente significante para a maioria das variáveis entre 

os grupos estudados, com exceção das variáveis “NBa.BaS”, “Ba-S” e “N-Ba”, na 

comparação das raças no sexo feminino (Tabela 7). 

 Não houve diferença estatisticamente significante para a maioria das variáveis, 

com exceção das variáveis “NBa.BaS” e “Ba-S”, na comparação das raças no sexo 

masculino (Tabela 8). 

 

Discussão 

1- Precisão da metodologia 

Foi identificado um erro sistemático, somente na variável S-N(mm), que diferiu em 

0,17mm entre a primeira e a segunda medição. O fato de não ter ocorrido erro casual 

e a variação mínima encontrada não invalida os resultados dessa pesquisa (tabela 1). 

 

2- Compatibilidade da idade entre os grupos 

Na literatura consta que a base do crânio atinge 90% do seu tamanho total por 

volta de 5 anos de idade, a partir desta idade a base do crânio é considerada estável, 

sofrendo mínimas mudanças.(14, 15) Apesar dessa comprovação científica mostrar 

que a idade não tem grandes influências na base do crânio, o grupo Xantoderma 
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apresentou-se com média de idade maior que as outros dois grupos (tabelas 2), 

adequou-se a análise estatística para a comparação entre os três grupos, sem 

diminuir o número da amostra. O fator idade influenciou somente a variável Ba-N 

(p=0,049), na comparação da amostra total entre os grupos raciais, ou seja, o 

resultado encontrado tem influência da idade nessa variável, porém o valor está muito 

próximo de p<0,05.  

 

3- Análise descritiva e comparativa entre os sexos 

Houve dimorfismo sexual, na maioria das variáveis lineares e angulares, na 

amostra Leucoderma, com indivíduos do sexo masculino apresentando crescimento 

mais significante do que o sexo feminino, conforme já descrito na literatura,(9, 30, 31) 

com exceção da variável BaS.SN, todos os valores das variáveis são maiores no sexo 

masculino (tabela 3). Isso ocorre devido aos maiores incrementos observados na 

distância Ba-S para o sexo masculino, pois o ponto Ba distanciando-se do ponto S, 

resulta no fechamento angular.(32) Outra explicação para o fechamento do ângulo 

BaS.SN deve-se ao fato do ponto S, no sexo masculino, localizar-se mais para 

calvária, o que é comprovado pela altura (h) que também apresenta valores maiores 

no homem. Após avaliar os valores lineares utilizados para formar o triângulo na base 

do crânio e calcular a área, uma pesquisa encontrou valores maiores para o sexo 

masculino, concluindo que a cabeça é maior nos homens do que nas mulheres, e 

atribuiu esse achado para o fato da mulher cessar seu crescimento dois anos antes 

do que o homem. As medidas lineares e a área estão relacionadas com o aumento e 

diminuição do tamanho da base do crânio, enquanto as medidas angulares se 

relacionam com a direção do crescimento.(33) 

Na amostra Xantoderma, somente a Área do triângulo apresentou diferença 

estatisticamente significante, com demais valores numéricos maiores para o sexo 

masculino (tabela 4). Isso pode ter ocorrido devido ao valor da variável altura (h) e da 

base (Ba-N) do triângulo apresentar-se maior para o sexo masculino, pois essas 

medidas estão diretamente relacionadas com o tamanho da Área, o que levou a esse 

resultado. A literatura demonstrou que mulheres Xantodermas apresentam valores 

das medidas lineares menores do que os homens.(34) Após 10 anos de idade, nos 

Japoneses ocorre maiores incrementos no crescimento da base do crânio no sexo 

masculino, porém sem diferenças estatisticamente significativas quando comparado 

com o sexo feminino.(35) 
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Na amostra Nipo-brasileiro somente a variável Ba-S apresentou diferença 

estatisticamente significante para o dimorfismo sexual, porém não existem dados na 

literatura para explicar esse resultado (tabela 5). A variável Ba-S está relacionada com 

a mandíbula, sugerindo uma diferença dessa estrutura entre os sexos. Embora sem 

significância estatística, com exceção da medida NBa.BaS, os valores para o sexo 

masculino são maiores. 

 

4- Comparação das variáveis entre as raças, em ambos os sexos 

 

4.1- Variável BaS.SN 

 A variável BaS.SN, conhecida como deflexão da base do crânio, é associada, 

em muitas pesquisas, com as más oclusões e padrões faciais, devido ao seu valor 

atingir uma estabilidade precocemente, podendo ser um indicativo do 

crescimento.(17, 36-39) 

Os menores valores para esta variável estão associados ao padrão de 

crescimento vertical, assim como a Classe III esquelética.(1, 18, 21, 40-42) O grupo 

Xantoderma apresenta uma tendência de crescimento vertical em relação a outras 

raças,(34, 42-46) assim como evidências na literatura  comprovam a maior 

prevalência de Japoneses com alteração esquelética de Classe III.(47-49) Uma 

pesquisa concluiu que o Nipo-brasileiro se aproxima mais dos Leucodermas em 

relação ao padrão de crescimento.(45) Essas correlações podem ser uma possível 

explicação para os Xantodermas apresentarem valores menores nesta pesquisa para 

a deflexão da base do crânio, e se mostrar diferente do grupo Nipo-brasileiro (tabela 

6), portanto este estudo corrobora com a literatura.  

O sexo feminino (tabela 7) apresentou diferenças estatisticamente significantes 

ao comparar o grupo Xantoderma com o Leucoderma, corroborando com uma 

pesquisa que demonstrou a tendência mais vertical das mulheres japonesas quando 

comparada as mulheres Leucodermas e portanto apresentou valores menores da 

deflexão da base do crânio.(46) 

 

4.2- Variáveis NBa.BaS e SN.NBa. 

 Os valores médios da variável SN.NBa foram estatisticamente maiores no 

grupo Xantoderma, em relação aos grupos Leucoderma e Nipo-brasileiro. Isto pode 

ser explicado pela diferença encontrada nos valores médios BaS.SN entre os grupos. 
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Os ângulos BaS.SN, NBa.BaS e SN.NBa formam um triângulo, que se trata de uma 

figura geométrica, a qual apresenta a somatória de seus ângulos internos de 180 

graus. Portanto, alterações do ângulo BaS.SN influenciam diretamente no ângulo 

SN.NBa, uma vez que os valores ângulo NBa.BaS são similares nos três grupos. 

Justificando assim um valor maior de SN.NBa para o grupo Xantoderma (tabela 6). 

Não há relatos na literatura que correlacionam essas variáveis com alterações 

esqueléticas e nem comparações sobre o dimorfismo nas diferentes raças, portanto 

as diferenças encontradas não serão discutidas (tabela 7 e 8). 

 

4.3- Variável Ba-S 

 Essa variável, conhecida como comprimento posterior da base do crânio, 

mostrou valores menores estatisticamente significantes para o grupo Leucoderma 

(tabela 6) em comparação aos outros grupos, o mesmo ocorreu para o sexo masculino 

(tabela 8). Ao observar um estudo realizado em uma amostra composta de 51 

Japoneses e 48 brancos europeus com oclusão normal, os resultados para o 

comprimento posterior da base do crânio mostraram valores menores para os 

brancos,(46) corroborando com os resultados dessa pesquisa. 

 

4.4- Variável S-N 

 Essa variável, conhecida como comprimento anterior da base do crânio, 

apresentou diferenças estatisticamente significantes para o grupo Xantoderma, tanto 

na amostra total (tabela 6), quanto no do sexo feminino (tabela 7). 

 Considerando a tendência de crescimento vertical do grupo Xantoderma(10, 

34, 42-44, 46) e a maior prevalência dos Japoneses com Classe III esquelética,(47-

49) sabe-se que valores menores das variáveis S-N estão relacionados com esse tipo 

de padrão esquelético assim como o padrão de crescimento, portanto, os valores 

menores apresentados nessa pesquisa estão de acordo com a literatura.(18, 19, 21, 

24, 40, 42, 50) O comprimento reduzido da porção anterior da base do crânio, no 

Xantoderma, pode ser explicado pelo posicionamento posterior da lâmina cribiforme, 

retraindo, dessa maneira, o ponto N.(51) Portanto, essa pode ser uma possível 

explicação para os valores do grupo Xantoderma apresentar-se menores do que os 

outros grupos 
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4.5- Variável N-Ba 

Esta variável, considerada nesse estudo como a base do triângulo, também é 

conhecida como comprimento total da base do crânio, foi a única que apresentou 

diferença estatisticamente significante no fator idade para o grupo Xantoderma 

(p=0,049).  

Sabe-se que os Japoneses apresentam medidas lineares e angulares da base 

do crânio menores, quando comparado a Europeus brancos,(18) isso pode ser devido 

ao posicionamento mais para posterior do ponto Násio em Japoneses quando 

comparado à Caucasianos.(42) Essa pesquisa corrobora com a literatura, por 

apresentar valores lineares menores para o grupo Xantoderma, independentemente 

da idade ser maior neste grupo. Portanto, a idade não mostrou influência nos 

resultados.  

 

4.6 – Variáveis altura (h) e Área 

Somente no sexo feminino houve diferenças estatisticamente significantes, 

com valores numéricos maiores no grupo Xantoderma, quando comparado com o 

grupo Leucoderma (tabela 7). Isso pode ocorrer devido a maior tendência de 

crescimento vertical das mulheres Japonesas, quando comparada com a mulher 

Leucoderma,(46) o ponto S desloca-se mais para a calvária, consequentemente, 

aumentando a altura (h) e diminuindo o ângulo BaS.SN.  

 Portanto, o triângulo da base do crânio, formado pelos pontos Ba, S e N, pode 

estar relacionado diretamente com o padrão facial, sendo necessário novos estudos, 

desenvolvidos a partir deste, correlacionando padrões de crescimento e alterações 

dimensionais da base do crânio nas diferentes raças. 

 

Conclusões 

 

Pode-se evidenciar que: 

1- Houve dimorfismo sexual no grupo Leucoderma para a maioria das 

variáveis estudadas. 

2- O grupo Nipo-brasileiro apresentou similaridade com o grupo Leucoderma, 

na maioria das variáveis. 

3- O grupo Xantoderma diferiu na maioria das variáveis de ambos os grupos, 

apresentando valores menores.  
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4- Os valores apresentados podem ser considerados como médias de 

normalidade para a base do crânio, representando parâmetros 

individualizados como auxílio no diagnóstico de possíveis alterações 

esqueléticas, respeitando as características próprias nos grupos raciais 

brasileiros Leucoderma, Xantoderma e Nipo-brasileiro. 

  



36  Artigo 

 

Referências Bibliográficas 

 

1. Araújo MCd, Nahás ACR, Cotrim-Ferreira FA, Carvalho PEG. Estudo 
cefalométrico da correlação da anatomia da base craniana com o padrão facial e as 
bases apicais. Dental Press Ortodon Ortop Facial. 2008;13(4):67-76. 

2. Merrifield LL. The profile line as an aid in critically evaluating facial esthetics. 
Am J Orthod. 1966;52(11):804-22. 

3. Pinzan A. Upgrade" nos conceitos da interpretação das medidas 
cefalométricas. Sakai E, Cotrim-Ferreira FA, Martins NS Nova visão em ortodontia, 
ortopedia funcional dos maxilares São Paulo: Ed Santos. 2006:41-9. 

4. Wahl N. Orthodontics in 3 millennia. Chapter 7: Facial analysis before the 
advent of the cephalometer.  Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(2):293-8. 

5. Burstone CJ. The integumental profile. Am J Orthod. 1958;44(1):1-25. 

6. Peck H, Peck S. A concept of facial esthetics. Angle Orthod. 1970;40(4):284-
317. 

7. Takahashi R, Pinzan A, Henriques JFC, de Freitas MR, Janson GdRP, de 
Almeida RR. Análise cefalométrica comparativa das alturas faciais, anterior e 
posterior, em jovens brasileiros, descendentes de xantodermas e leucodermas, com 
oclusão normal. Dental Press Ortod Ortop Facial. 2005;10(6):42-58. 

8. Pieri LV, Faltin Junior K, Ortolani CLF, Faltin RM, Almeida MAAd. Cranial base 
growth in different facial types in Class I, II and III orthopedic maxillomandibular 
relationship: Part 2 (Mean growth of Ba-Na, CC-Na and CC-Ba). Dental Press Ortod 
Ortop Facial. 2007;12(2):71-85. 

9. Pieri LV, Faltin Junior K, Ortolani C, Faltin RM, Almeida M. Crescimento da base 
craniana nos diferentes tipos faciais nos relacionamento maxilomandibulares 
ortopédicos de classe I, II e III-Parte 3 (Crescimento médio de CF-Po). Dental Press 
Ortod Ortop Facial. 2007;12(3):126-35. 

10. Takahashi R, Pinzan A, Henriques JFC, Freitas MRd, Almeida RRd, Janson 
GdRP. Padrão Cefalométrico FOB-USP para jovens nipo-brasileiros com oclusão 
normal. Rev dent press ortodon ortoped facial. 2001;6(2):13-24. 

11. Rocha TL. Estudo cefalométrico comparativo da análise de Ricketts para jovens 
brasileiros leucodermas, melanodermas e mestiços (feodermas) com oclusão normal: 
Universidade de São Paulo; 2012. 

12. Franco EJ, Pinzan A, Janson G, Henriques JFC, Pinzan-Vercelino CRM. Estudo 
cefalométrico do posicionamento dentário em jovens brasileiros feodermas com 
“oclusão normal”. J Orthod. 2011;16(6):41-51. 



Artigo  37 

 

13. Medeiros M, HENRIQUES J, FREITAS M. Estudo cefalométrico do padrão 
dentário de jovens brasileiros melanodermas do sexo feminino, com" oclusão normal. 
Ortodontia. 1988;21(1):18-33. 

14. Altemus LA. Cephalofacial relationships. Angle Orthod. 1968;38(3):175-84. 

15. Moore WJ, Lavelle CL. Growth of the Facial Skeleton in the Hominoidea: 
Academic Press; 1974. 

16. Andria LM, Leite LP, Prevatte TM, King LB. Correlation of the cranial base angle 
and its components with other dental/skeletal variables and treatment time. Angle 
Orthod. 2004;74(3):361-6. 

17. Björk A. Cranial base development: a follow-up x-ray study of the individual 
variation in growth occurring between the ages of 12 and 20 years and its relation to 
brain case and face development. Am J Orthod. 1955;41(3):198-225. 

18. Kerr WJS, Ford I. The variability of some craniofacial dimensions. Angle Orthod. 
1991;61(3):205-10. 

19. Polat Ö, Kaya B. Changes in cranial base morphology in different 
malocclusions. Orthod Craniofac Res. 2007;10(4):216-21. 

20. Brodie Jr AG. The Behavior Of The Cranial Base And Its Components As 
Revealed By Serial Cephalometric Roentgenograms. Angle Orthod. 1955;25(3):148-
60. 

21. Thiesen G, Pletsch G, Zastrow MD, do Valle CV, do Valle-Corotti KM, Patel MP, 
et al. Comparative analysis of the anterior and posterior length and deflection angle of 
the cranial base, in individuals with facial Pattern I, II and III. Dental Press Ortod Ortop 
Facial. 2013;18(1):69-75. 

22. Anderson D, Popovich F. Relation of cranial base flexure to cranial form and 
mandibular position. Am J Phys Anthropol. 1983;61(2):181-7. 

23. Nanda SK. Patterns of vertical growth in the face. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 1988;93(2):103-16. 

24. Delaire J. Curso de cirugía y ortopedia dento-maxilar: Universidad de la 
República, División Publicaciones y Ediciones; 1976. 

25. Freitas LMAd. Estudo cefalométrico das estruturas esqueléticas, dentárias e 
tegumentares, em jovens brasileiros, leucodermas, feodermas e melanodermas, com 
oclusão normal.[dissertação]. Universidade de São Paulo; 2008. 

26. D'Alolsio D, Pangrazio-Kulbersh V. A comparative and correlational study of the 
cranial base in North American blacks. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
1992;102(5):449-55. 

27. Gambardela-Tkacz CM. Estudo comparativo da forma dos arcos dentais de 
jovens brasileiros leucodermas, melanodermas, feodermas, xantodermas e nipo – 



38  Artigo 

 

brasileiros com oclusão normal.[dissertação] Faculdade de Odontologia de Bauru - 
Universidade de São Paulo; 2015. 

28. Dahlberg G. Statistical methods for medical and biological students. Statistical 
Methods for Medical and Biological Students. 1940. 

29. Houston W. The analysis of errors in orthodontic measurements. Am J Orthod. 
1983;83(5):382-90. 

30. Henneberke M, Prahl-Andersen B. Cranial base growth for Dutch boys and girls: 
A multilevel approach. Am J Orthod Dentofacial Orthop.. 1994;106(5):503-12. 

31. Roche A, Lewis A. Sex differences in the elongation of the cranial base during 
pubescence. Angle Orthod. 1974;44(4):279-94. 

32. Pinzan A, Pinzan-Vercelino C, Martins D, Janson G, Henriques J, Freitas M. 
Atlas de Crescimento Craniofacial: livro-texto. São Paulo: Ed. 2006. 

33. Abd BI, Ali FA. Cranial base morphology in different skeletal classes (A cross-
sectional lateral cephalometric study). J Baghdad Coll Dent. 2013;25(Special Is):108-
13. 

34. Kasai K, Richards L, Brown T. Comparative study of craniofacial morphology in 
Japanese and Australian aboriginal populations. Am J Hum Biol. 1993:821-34. 

35. Sakamoto T. A study on the developmental changes of dentofacial complex of 
Japanese with special reference to sella turcica. J Jpn Orthod Soc.. 1959;18:1-17. 

36. Erdoglija L. Dynamics of the cranial base angle changes during the second 
trimester of the normal intrauterine growth and development. Bilten Udruzenja 
ortodonata Jugoslavije. 1988;22(1):7-14. 

37. Lewis A, Roche A. The saddle angle: constancy or change? Angle Orthod. 
1977;47(1):46-54. 

38. Lewis A, Roche A, Wagner B. Pubertal spurts in cranial base and mandible: 
comparisons within individuals. Angle Orthod. 1985;55(1):17-30. 

39. Ricketts RM. Planning treatment on the basis of the facial pattern and an 
estimate of its growth. Angle Orthod. 1957;27(1):14-37. 

40. Dhopatkar A, Bhatia S, Rock P. An Investigation Into the Relationship Between 
theCranial Base Angle and Malocclusion. Angle Orthod. 2002;72(5):456-63. 

41. Sielaff R. [The angulation of the base of the skull--a determining factor for facial 
skeletal development? The significance of the angulation of the base of the skull]. . 
Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl 1990;79(5):365-73. 

42. Engel G, Spolter BM. Cephalometric and visual norms for a Japanese 
population. Am J Orthod. 1981;80(1):48-60. 



Artigo  39 

 

43. Miura F, Inoue N, Suzuki K. Cephalometric standards for Japanese according 
to the Steiner analysis. Am J Orthod.  1965;51(4):288-95. 

44. Ioi H, Nakata S, Nakasima A, Counts AL. Comparison of cephalometric norms 
between Japanese and Caucasian adults in antero-posterior and vertical dimension. 
Eur J Orthod. 2007;29(5):493. 

45. Takahashi R. Padrão cefalométrico FOB-USP para jovens nipo-brasileiros com 
oclusão normal.[dissertação].  Bauru (SP): Faculdade de Odontologia de Bauru - 
Universidade de São Paulo; 1998. 

46. Miyajima K, McNamara JA, Kimura T, Murata S, Iizuka T. Craniofacial structure 
of Japanese and European-American adults with normal occlusions and well-balanced 
faces. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996;110(4):431-8. 

47. Lew K, Foong W. Horizontal skeletal typing in an ethnic Chinese population with 
true Class III malocclusions. Br J Orthod. 1993;20(1):19-23. 

48. Yang W. The study on the orthodontic patients who visited department of 
orthodontics, Seoul National University Hospital. Taehan Ch'ikkwa Uisa Hyophoe chi. 
1990;28(9):811-21. 

49. Im DH, Kim TW, Nahm DS, Chang YI. Current trends in orthodontic patients in 
Seoul National University Dental Hospital. Korean J Orthod. 2003;33(1):63-72. 

50. Cotrim- Ferreira F. Estudo cefalométrico do ângulo násio-sela-básio e da 
proporção entre as bases cranianas anterior e posterior, relacionados aos tipos faciais 
de Ricketts. [Dissertação]. Bauru - SP: Faculdade de Odontologia, Universidade de 
São Paulo; 1993. 

51. Rosas A, Bastir M, Alarcón JA, Kuroe K. Thin-plate spline analysis of the cranial 
base in African, Asian and European populations and its relationship with different 
malocclusions. Arch Oral Biol. 2008;53(9):826-34. 

 

 

  



40  Artigo 

 

LEGENDA DA FIGURA 

 
Figura 1 - Traçado cefalométrico do triângulo da base do crânio (linhas Ba-S, Ba-N 
e S-N). h - linha representativa da altura do triângulo; A – comprimento da linha Ba-
S; B – comprimento da linha S-N; C – comprimento da linha Ba-N; 1-ângulo BaS.SN; 
2- ângulo SN.NBa e 3- ângulo NBa.BaS.  
 
Figura 2 – Figura representativa da média do triângulo da base do crânio nas raças 
Leucoderma (azul), Xantoderma (verde) e Nipo-brasileiro (alaranjado), no sexo 
feminino.  
 
Figura 3 – Figura representativa da média do triângulo da base do crânio nas raças 
Leucoderma (azul), Xantoderma (verde) e Nipo-brasileiro (alaranjado), no sexo 
masculino.  
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Tabela 1 – Erro casual (fórmula de Dahlberg) e sistemático (teste t dependente). 
 

Variáveis 
1ᵒ Medição 2ᵒ Medição 

Dahlberg  P 
X DP X DP 

BaS.SN 126,92 4,97 126,75 4,95 0,44 0,136 
SN.NBa 20,70 2,28 20,68 2,18 0,32 0,845 
NBa.BaS 32,50 3,46 32,55 3,49 0,27 0,455 

Ba-S 48,19 5,22 48,27 5,16 0,62 0,624 
S-N 72,97 3,36 73,14 3,40 0,31 0,027* 

N-Ba 108,86 7,03 109,06 7,07 0,53 0,151 
h 25,72 2,65 25,79 2,57 0,38 0,465 

Área 1399,51 186,46 1408,05 181,02 26,75 0,222 
   * Estatisticamente significante para p<0,05. 
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Tabela 2 – Idades: mínima, máxima e média (de cada grupo e entre sexos) para os 
grupos Leucoderma, Xantoderma e Nipo-brasileiro – ANOVA. 
 

Raça  
Feminino Masculino  

Média DP P 
Min. Max. Média Min. Max. Média 

Leucodermas 12,00 14,91 13,63 12,00 14,91 13,63 13,66A 0,91 

0,000* Xantodermas 13,25 18,94 19,09 12,16 18,25 15,16 15,65B 1,8 

Nipo-brasileiros 11,00 15,36 13,00 12,97 16,16 14,78 13.89A 1,35 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey. 
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Tabela 3 – Teste t independente para o dimorfismo de sexo do grupo Leucoderma. 
 

Variáveis 
Feminino Masculino 

P 
X DP X DP 

BaS.SN 132,13 4,00 126,16 3,89 0,000* 
SN.NBa 18,44 1,59 20,49 2,35 0,001* 
NBa.BaS 29,43 2,85 33,35 3,03 0,000* 

Ba-S 45,84 3,26 47,19 3,62 0,228 
S-N 71,83 2,89 74,15 4,02 0,044* 

N-Ba 108,14 4,50 108,83 4,46 0,632 
h 22,43 1,62 25,87 2,60 0,000* 

Área 1208,96 96,83 1408,35 155,15 0,000* 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
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Tabela 4 - Teste t independente para o dimorfismo de sexo do grupo Xantoderma.  
 

Variáveis 
Feminino Masculino 

P 
X DP X DP 

BaS.SN 127,41 4,59 126,09 5,36 0,465 
SN.NBa 21,41 2,03 22,06 1,95 0,375 
NBa.BaS 31,18 2,85 31,85 3,91 0,605 

Ba-S 48,54 2,93 50,82 3,19 0,051 
S-N 68,89 2,89 70,96 3,59 0,091 

N-Ba 105,59 4,73 108,88 4,61 0,064 
h 25,08 2,33 26,64 2,50 0,086 

Área 1324,20 141,27 1449,66 143,61 0,022* 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
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Tabela 5 - Teste t independente para o dimorfismo de sexo da amostra Nipo-brasileiro.  
 

Variáveis 
Feminino Masculino 

P 
X DP X DP 

BaS.SN 129,82 5,77 130,44 5,61 0,765 
SN.NBa 19,65 2,60 19,96 2,47 0,736 
NBa.BaS 30,53 3,44 29,60 3,54 0,463 

Ba-S 47,46 2,73 50,84 5,18 0,029* 
S-N 71,79 2,70 73,33 4,87 0,281 

N-Ba 108,35 3,88 113,05 8,85 0,062 
h 24,08 2,90 24,97 3,06 0,414 

Área 1303,43 151,00 1413,69 219,64 0,112 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
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Tabela 6 – Análise comparativa entre os diferentes grupos. ANCOVA seguido de teste 
Tukey. 
 

Variáveis 
Leucoderma Xantoderma  Nipo-brasileiro 

P 
X DP X DP X DP 

BaS.SN 129,39 AB 4,83  126,80 B 4,93 130,13 A 5,61 0,046* 

SN.NBa 19,33 A 2,28 21,71 B 1,99 19,80 A 2,50 0,001* 

NBa.BaS 31,34 A 3,52 31,48 A 3,34 30,08 A 3,46 0,187 

Ba-S 46,50 A 3,46 49,61 B 3,21 49,09 B 4,38 0,012* 

S-N 72,96 A 3,64 69,86 B 3,35 72,53 A 3,91 0,000* 

N-Ba 108,47 AB 4,43 107,12 B 4,89 110,63 A 7,05 0,008* 

h 24,11 A 2,75 25,81 A 2,50 24,51 A 2,96 0,166 

Área 1306,10 A 162,12 1382,75 A 153,69 1356,78 A 192,48 0,458 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey. 
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Tabela 7 - Análise comparativa entre os diferentes grupos, no sexo feminino. 
ANCOVA seguido de teste Tukey. 
 

Variáveis 
Leucoderma Xantoderma Nipo-brasileiro 

P 
X dp X dp X dp 

BaS.SN 132,13 A 4,00 127,41 B 4,59 129,82 AB 5,77 0,034* 
SN.NBa 18,44 A 1,59 21,41 B 2,03 19,65 AB 2,60 0,002* 
NBa.BaS 29,43 2,85 31,18 2,85 30,53 3,44 0,171 

Ba-S 45,84 3,26 48,54 2,93 47,46 2,73 0,125 
S-N 71,83 A 2,89 68,89 B 2,89 71,79 A 2,70 0,023* 

N-Ba 108,14 4,50 105,59 4,73 108,35 3,88 0,051 
h 22,43 A 1,62 25,08 B 2,33 24,08 AB 2,90 0,015* 

Área 1208,96 A 96,83 1324,20 B 141,27 1303,43 AB 151,00 0,047* 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey. 
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Tabela 8 - Análise comparativa entre os diferentes grupos, no sexo masculino. 
ANCOVA seguido de teste Tukey. 
 

Variáveis 
Leucoderma Xantoderma  Nipo-brasileiro 

P 
X dp X dp X dp 

BaS.SN 126,16 3,97 126,09 5,36 130,44 5,61 0,061 

SN.NBa 20,40 2,38 22,06 1,95 19,96 2,47 0,051 

NBa.BaS 33,23 A 3,07 31,85 AB 3,91 29,60 B 3,54 0,016* 

Ba-S 47,10 A 3,70 50,82 B 3,19 50,84 B 5,18 0,044* 
S-N 74,09 4,13 70,96 3,59 73,33 4,87 0,051 

N-Ba 108,79 4,59 108,88 4,61 113,05 8,85 0,138 

h 25,73 2,60 26,64 2,50 24,97 3,06 0,292 

Área 1400,29 155,50 1449,66 143,61 1413,69 219,64 0,915 
* Estatisticamente significante para p<0,05. 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Precisão da metodologia  

 

A análise cefalométrica constitui um método para auxílio de diagnóstico, plano 

de tratamento e avaliação das estruturas dentoesqueléticas, porém ao realizar o 

cefalograma é necessário que todo esforço seja realizado para minimizar os erros 

provenientes, como a demarcação dos pontos, aumentando a confiabilidade dos 

resultados. 

A determinação do erro do método é de grande importância ao realizar a 

análise dos dados da pesquisa, uma vez que as radiografias podem apresentar 

diversos fatores capazes de interferir na localização de uma determinada estrutura, 

ocasionando assim, um erro padrão, interferindo a obtenção fiel do cefalograma e das 

medidas angulares e lineares (BAUMRIND; FRANTZ, 1971).  

Os erros podem ser de natureza casual ou sistemática, e quando 

significativos, afetam a confiabilidade do estudo. É necessário uma metodologia 

precisa para permitir a reprodução dos resultados (HOUSTON, 1983).  

 

• Erro casual 

 

Foram estabelecidos limites para os erros casuais nas medidas lineares (até 

1mm) e nas angulares (até 1,5°) (MIDTGARD; BJORK; LINDER-ARONSON, 1974). 

Não houve erro casual em nenhuma variável, portanto as medidas apresentam 

precisão satisfatória (tabela 1).  

 

• Erro Sistemático  

 

Dentre as 8 medidas estudas, somente uma apresentou diferença 

estatisticamente significante entre a primeira e a segunda medição (tabela 1). No 

entanto, o fato de não ter sido encontrado erro casual nesta variável, isso aumenta a 

confiabilidade dos resultados obtidos. A variável S-N (mm) diferiu em apenas 0.17mm, 
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o que permite concluir que esta mínima variação não invalida os resultados desta 

pesquisa (tabela 1). 

 

 

3.2 Compatibilidade da idade entre os grupos 

 

Na literatura consta que a base do crânio atinge 87% do seu tamanho aos 

dois anos de idade, 90% aos 5 anos e 98% aos 15 anos (BISHARA, 2004). Outros 

autores demonstraram que 90% do tamanho total é atingindo por volta de 5 anos de 

idade, e a partir desta idade a base do crânio é considerada estável, e que 

posteriormente as mudanças são consideradas mínimas (ALTEMUS, 1968; MOORE; 

LAVELLE, 1974). Apesar dessa comprovação científica, devido ao grupo Xantoderma 

apresentar uma média de idade maior que as outras duas amostras (tabelas 2), 

adequou-se a análise estatística para a comparação entre os três grupos, sem 

diminuir o número de sujeitos da amostra. O teste ANCOVA utilizou a idade como uma 

variável ajustável e os resultados obtidos mostraram que o fator idade influenciou 

somente a variável Ba-N (p=0,049), na comparação da amostra total entre os grupos 

raciais, embora muito próximo do valor de exclusão (p<0,05), o resultado encontrado 

pode ter influência da idade nessa variável, e será interpretado com mais cautela.  

 

 

3.3 Análise descritiva e comparativa entre os sexos 

 

As tabelas 3, 4 e 5 compararam o dimorfismo entre sexos para cada raça. De 

acordo com a literatura, o sexo feminino apresenta uma época de maturação mais 

precoce como característica de desenvolvimento e um ritmo de crescimento mais 

acelerado (KROGMAN; SASSOUNI, 1957).   

No grupo Leucoderma, a amostra total foi dividida por sexo e houve 

dimorfismo sexual, com indivíduos do sexo masculino apresentando crescimento mais 

significante do que o sexo feminino, conforme já descrito na literatura (ROCHE; 

LEWIS, 1974; HENNEBERKE; PRAHL-ANDERSEN, 1994; PIERI et al., 2007a), com 

exceção da variável BaS.SN, todos os valores das variáveis são maiores no sexo 

masculino. O ângulo BaS.SN, com valor médio de 132,13 graus no sexo feminino 
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apresentou diferença estatisticamente significante em relação ao valor médio de 

126,51 graus comparado com o sexo masculino. Já é sabido que na mulher este 

ângulo é mais aberto, e isso deve-se aos maiores incrementos observados na 

distância Ba-S para o sexo masculino, pois o ponto Ba distanciando-se do ponto S, 

resulta no fechamento angular (PINZAN et al., 2006). Neste estudo, a variável Ba-S 

(tabela 3) no sexo masculino apresentou-se maior (47,19mm) do que no sexo feminino 

(45,84mm) corroborando com a literatura. Pode-se supor também que o ponto S no 

sexo masculino localiza-se mais para calvária, o que é comprovado pela altura (h) que 

também apresenta valores maiores no homem, e como resultado, o fechamento do 

ângulo BaS.SN. Para a medida N-Ba, pesquisadores encontraram um alongamento 

total médio e anual, dos 9,5 aos 17,5 anos de idade, maior no sexo masculino do que 

no feminino. Esta pesquisa não está de acordo com esses resultados, pois apresentou 

valores similares para essa variável, sendo 108,14mm no sexo feminino e 108,83mm 

no sexo masculino, e não apresentou diferença estatisticamente significante para o 

dimorfismo. Outra pesquisa avaliou os valores lineares utilizados para formar o 

triângulo na base do crânio e calculou a área, foram encontrados valores maiores para 

o sexo masculino, concluindo que a cabeça é maior nos homens do que nas mulheres, 

e atribuiu esse achado para o fato da mulher cessar seu crescimento dois anos antes 

do que o homem. Esse autor também explicou que as medidas lineares e a área estão 

relacionadas com o aumento e diminuição do tamanho da base do crânio, enquanto 

as medidas angulares se relacionam com a direção do crescimento (ABD; ALI, 2013). 

No grupo Xantoderma, somente a Área do triângulo apresentou diferença 

estatisticamente significante, 1324mm² para o sexo feminino e 1449,66mm² para o 

sexo masculino (tabela 4). Ao observar a tabela 6, a variável N-Ba, correspondente a 

base do triângulo, e a altura (h) apresentam números maiores para o sexo masculino, 

embora não sendo estatisticamente significantes, mas supõe-se que isso levou a esse 

resultado. A literatura comprovou que as mulheres Xantodermas apresentam valores 

das medidas lineares menores do que os homens (KASAI; RICHARDS; BROWN, 

1993). Porém, de uma forma geral, não houve diferenças significantes para o 

dimorfismo entre os sexos na amostra Xantoderma.  

Outro estudo demonstrou que não houve dimorfismo sexual em relação ao 

crescimento da base do crânio nos Japoneses até a idade de 10 anos, após isso, 

houve maiores incrementos no sexo masculino, porém sem diferenças 
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estatisticamente significativa quando comparado com o sexo feminino (SAKAMOTO, 

1959). Ao comparar as estruturas craniofaciais, as maiores diferenças encontradas 

entre os Japoneses estão na altura facial inferior, onde as mulheres apresentam 

valores menores do que os homens (YAMAUCHI, 1959; ITO; SUEMATSU, 1967). 

No grupo Nipo-brasileiro somente a variável Ba-S apresentou diferença 

estatisticamente significante para o dimorfismo sexual, porém não existem dados na 

literatura para explicar esse resultado (tabela 5). Para o sexo feminino foi encontrado 

o valor de 47,46mm e para o sexo masculino 50,84mm, sendo maior para os homens, 

assim como nos Leucodermas e, portanto, sugere-se que o mesmo pode ocorrer em 

ambos os grupos, onde o sexo masculino apresenta maiores incrementos entre os 

pontos Ba-S e, portanto, apresenta essa diferença (PINZAN et al., 2006). 

Uma pesquisa determinou os valores médios de normalidade nos jovens Nipo-

brasileiros utilizando a análise FOB-USP e comparou o dimorfismo entre os sexos. As 

variáveis que utilizam o ponto N, que também foi utilizado nessa pesquisa, não 

demonstraram dimorfismo sexual (SNA, SNB, SND), com exceção das variáveis ANB 

e NAP. Para as variáveis que usam a linha SN, o ângulo SN.Ocl demonstrou 

dimorfismo sexual já os ângulos NS.Gn e SN.GoGn não apresentaram diferenças 

entre homens e mulheres (TAKAHASHI et al., 2001). Porém, essas variáveis 

envolvem outras estruturas da face, diferentemente dessa pesquisa que estudou 

somente a base do crânio.  

 

 

3.4 Comparação das variáveis entre as raças, em ambos os sexos 

 

3.4.1 Variável BaS.SN 

 

O valor médio do grupo Leucoderma encontrado foi de 129,39 graus (tabela 

6), o qual ficou muito próximo dos valores médios encontrados em diversas pesquisas 

(RICKETTS, 1954; BJÖRK, 1955; BRODIE JR, 1955a; RICKETTS, 1960; COTRIM- 

FERREIRA, 1993; COTRIM-FERREIRA, 1999; ARAÚJO et al., 2008). Esse grupo não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas quando comparado com os 

grupos Nipo-brasileiro e Xantoderma, embora numericamente houve uma maior 

similaridade com o grupo Nipo-brasileiro. 
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Muitos estudos associam essa variável BaS.SN, conhecida como deflexão da 

base do crânio, com as más oclusões e padrões faciais, por se tratar de um valor que 

atinge sua estabilidade precocemente, podendo ser um indicativo do crescimento 

(BJÖRK, 1955; RICKETTS, 1957; LEWIS; ROCHE, 1977; LEWIS; ROCHE; 

WAGNER, 1985; ERDOGLIJA, 1988). A literatura é contraditória, muitos autores 

acreditam que a deflexão da base do crânio afeta as más oclusões e o prognatismo 

mandibular (GUYER et al., 1986; WILHELM et al., 2001; DHOPATKAR; BHATIA; 

ROCK, 2002; KLOCKE; NANDA; KAHL-NIEKE, 2002; ANDRIA et al., 2004), enquanto 

outros autores não fazem essa relação (RICKETTS, 1954; HOPKIN; HOUSTON; 

JAMES, 1968; ANDERSON; POPOVICH, 1983; KERR; HIRST, 1987; SINGH; 

MCNAMARA JR; LOZANOFF, 2014). 

Diversos autores comprovaram uma tendência de crescimento vertical para o 

grupo Xantodermas em relação a outras raças (MIURA; INOUE; SUZUKI, 1965; 

ENGEL; SPOLTER, 1981; KASAI; RICHARDS; BROWN, 1993; MIYAJIMA et al., 

1996; TAKAHASHI, 1998; IOI et al., 2007). Uma pesquisa concluiu que o Nipo-

brasileiro aproxima-se mais dos Leucodermas em relação ao padrão de crescimento 

(TAKAHASHI, 1998). Pesquisas mostraram que valores menores de BaS.SN estão 

relacionados com o crescimento vertical (SIELAFF, 1990; DHOPATKAR; BHATIA; 

ROCK, 2002; ARAÚJO et al., 2008). Essas correlações podem ser uma possível 

explicação para os Xantodermas apresentarem valores menores nesta pesquisa para 

a deflexão da base do crânio, e se mostrar diferente do grupo Nipo-brasileiro (tabela 

6), portanto este estudo corrobora com a literatura.  

A Classe III esquelética também é correlacionada com menores valores da 

deflexão da base do crânio (ENGEL; SPOLTER, 1981; KERR; FORD, 1991; 

DHOPATKAR; BHATIA; ROCK, 2002; THIESEN et al., 2013). Há evidências na 

literatura que comprovam a maior prevalência de Japoneses com essa alteração 

esquelética (YANG, 1990; LEW; FOONG, 1993; IM et al., 2003), portanto, supõe-se 

que os menores valores do grupo Xantoderma encontrados nessa pesquisa, pode ser 

devido a essa característica da raça. 

Essa pesquisa apresentou diferença estatisticamente significativa no sexo 

feminino (tabela 7) diferentemente do sexo masculino (tabela 8), corroborando com 

uma pesquisa que encontrou que as mulheres japonesas tendem a ser mais vertical 
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do que as mulheres as Leucodermas e portanto tem valores menores da deflexão da 

base do crânio (MIYAJIMA et al., 1996). 

 

3.4.2 Variáveis NBa.BaS e SN.NBa 

 

Não há relatos na literatura que correlacionam essas variáveis com alterações 

esqueléticas. Neste trabalho, os valores médios encontrados para a variável NBa.BaS 

são semelhantes nos três grupos estudados. Já os valores médios encontrados na 

variável SN.NBa são semelhantes entre os grupos Leucoderma e Nipo-brasileiro 

(tabela 6).  

Os valores médios da variável SN.NBa foi estatisticamente maior no grupo 

Xantoderma, em relação aos grupos Leucoderma e Nipo-brasileiro (tabela 6). Isto 

pode ser explicado pela diferença encontrada nos valores médios BaS.SN entre os 

grupos. Os ângulos BaS.SN, NBa.BaS e SN.NBa formam um triângulo, ou seja, uma 

figura geométrica, a qual apresentam a somatória de seus ângulos internos de 180 

graus. Portanto, alterações do ângulo BaS.SN influenciam diretamente no ângulo 

SN.NBa, uma vez que os valores ângulo NBa.BaS são similares nos três grupos. 

Justificando assim um valor maior de SN.NBa para o grupo Xantoderma. 

No sexo feminino o grupo Xantoderma apresentou valores maiores 

estatisticamente significante para o ângulo SN.NBa quando comparado ao grupo 

Leucoderma, e não houve diferenças no ângulo NBa.BaS (tabela 7). No sexo 

masculino, ocorreu o inverso, sendo o ângulo SN.NBa similar em todos os grupos e o 

NBa.BaS diferente estatisticamente entre os grupos Leucoderma e Nipo-brasileiro 

(tabela 8).  

 

3.4.3 Variável Ba-S 

 

Essa variável, conhecida como comprimento posterior da base do crânio, 

mostrou valores estatisticamente significantes para o grupo Leucoderma (tabela 6) 

apresentando valores numéricos menores que os outros grupos, e o mesmo ocorreu 

para o sexo masculino (tabela 8).  

O grupo Leucoderma apresentou valor de 46,5mm nesta pesquisa (tabela 6). 

A literatura mostra valores médios de 46,7mm (KERR; FORD, 1991), 45,2mm 
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(TAKAHASHI et al., 2001) e 44,2mm (POLAT; KAYA, 2007) para grupos Leucodermas 

com oclusão normal.  

Um estudo avaliou a base do crânio posterior em uma amostra composta de 

51 Japoneses e 48 brancos europeus com oclusão normal, e o resultado mostrou 

valores maiores para a amostra de Japoneses, confirmando os valores aumentados 

nessa variável no grupo Xantoderma nessa pesquisa, o mesmo ocorreu no grupo 

Nipo-brasileiro (MIYAJIMA et al., 1996).  

Alguns autores, não utilizam a variável Ba-S como o comprimento posterior 

da base do crânio. Ao invés do ponto Básio (Ba), é utilizado o ponto Articular (Ar) por 

apresentar maior facilidade para ser identificado na telerradiografia (BJÖRK, 1955; 

HOPKIN; HOUSTON; JAMES, 1968). 

 

3.4.4 Variável S-N 

 

Os pontos S e N são utilizados para muitas interpretações cefalométricas 

como pontos fixos, servindo de referência para muitas avaliações, como por exemplo, 

das relações maxilomandibulares. Um encurtamento ou um alongamento da linha SN, 

reflete nas medidas cefalométricas, sem que necessariamente as bases ósseas 

alveolares tenham se modificado espacialmente. Isto requer atenção pois se o 

diagnóstico estiver equivocado, o plano de tratamento e o resultado final sofrerão 

consequências (PINZAN, 2006).  

Essa variável, conhecida como comprimento anterior da base do crânio, 

apresentou diferenças estatisticamente significantes para o grupo Xantoderma, tanto 

na amostra total (tabela 6), quanto no sexo feminino (tabela 7). 

Um estudo comparou Japoneses com Europeus brancos e encontrou valores 

da medida S-N maiores para os brancos. Para os resultados do dimorfismo, foram 

encontradas diferenças entre as mulheres, sendo valores menores para as Japonesas 

(MIYAJIMA et al., 1996). 

Considerando a tendência de crescimento vertical do grupo Xantoderma 

(MIURA; INOUE; SUZUKI, 1965; ENGEL; SPOLTER, 1981; KASAI; RICHARDS; 

BROWN, 1993; MIYAJIMA et al., 1996; TAKAHASHI et al., 2001; IOI et al., 2007), 

pode-se supor que os valores menores apresentados nessa pesquisa corroboram com 
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a literatura, pois sabe-se que essa variável S-N encontra-se com valores menores em 

pacientes verticais (DELAIRE, 1976; COTRIM- FERREIRA, 1993).  

A literatura comprova a maior prevalência dos Japoneses com Classe III 

esquelética (YANG, 1990; LEW; FOONG, 1993; IM et al., 2003), assim como já é 

conhecido que valores menores das variáveis S-N estão relacionadas com esse tipo 

de padrão esquelético (ENGEL; SPOLTER, 1981; KERR; FORD, 1991; DHOPATKAR; 

BHATIA; ROCK, 2002; POLAT; KAYA, 2007; THIESEN et al., 2013). O comprimento 

reduzido da porção anterior da base do crânio, no Xantoderma, pode ser explicado 

pelo posicionamento posterior da lâmina cribiforme, retraindo, dessa maneira, o ponto 

N (ROSAS et al., 2008). Portanto, essa pode ser uma possível explicação para os 

valores do grupo Xantoderma apresentar-se menores do que os outros grupos. 

Uma pesquisa apresentou como resultado valores menores para a deflexão 

(BaS.SN) e para o comprimento anterior (S-N) da base do crânio em pacientes com 

Classe III esquelética, porém o autor ressaltou a importância de levar em 

consideração outros fatores morfogenéticos e as características específicas de cada 

tipo de face, pois somente as variáveis isoladas não definem o padrão facial devido a 

possibilidade de haver compensações nas estruturas da maxilomandibulares 

(THIESEN et al., 2013). 

 

3.4.5 Variável N-Ba 

 

Esta variável, considerada nesse estudo como a base do triângulo, é 

conhecida como comprimento total da base do crânio, foi a única que apresentou 

diferença estatisticamente significante no fator idade para o grupo Xantoderma 

(p=0,049), pois essa amostra apresenta indivíduos mais velhos. 

A literatura comprova que o Násio cresce em média 1 a 1,2mm/ano de 10 a 

13 anos, 0,5mm a partir de 13 anos e torna-se nulo após 15 anos de idade. Já o Básio 

cresce em média 1mm/ano na puberdade. Indivíduos do sexo masculino crescem de 

forma mais intensa no Násio, enquanto o sexo feminino cresce mais ao nível do ponto 

Básio.(PIERI et al., 2007c) Entretanto, esse estudo foi realizado numa amostra 

Leucoderma e não há dados na literatura para Xantodermas e Nipo-brasileiros.  
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Na comparação das raças (tabela 6), esse estudo mostrou que o grupo Nipo-

brasileiro é diferente estatisticamente do grupo Xantoderma, ambos os grupos não 

apresentaram diferença com o Leucoderma.  

Sabe-se que os Japoneses apresentam medidas lineares e angulares da base 

do crânio menores, quando comparado a Europeus brancos (KERR; FORD, 1991), 

isso pode ser devido ao posicionamento mais para posterior do ponto Násio em 

Japoneses quando comparado à Caucasianos (ENGEL; SPOLTER, 1981). Essa 

pesquisa corrobora com a literatura, por apresentar valores lineares menores para o 

grupo Xantoderma, independentemente da idade ser maior neste grupo.  

Um estudo comprovou que essa variável não tem influência na relação ântero-

posterior das bases maxilares e nem entre os padrões faciais (KERR; FORD, 1991; 

PIERI et al., 2007b).  

O presente trabalho torna-se uma referência para as médias dos valores do 

comprimento total da base do crânio nas diferentes raças, em oclusão normal. Pois, 

não há evidências científicas relatadas sobre o padrão normalidade dessa variável. 

 

3.4.6 Variáveis altura (h) e Área 

 

Recentemente, o uso de estruturas geométricas representando estruturas 

morfológicas possibilita, não só uma análise dos problemas quantitativos, mas 

também uma melhor visualização dos resultados que não são inferidos apenas pela 

análise numérica da cefalometria (ROHLF; SLICE, 1990; ROHLF; MARCUS, 1993; 

ROSAS et al., 2008). O objetivo de estudar a Área do triângulo da base do crânio é 

possibilitar a visualização das reais diferenças dimensionais entre os grupos 

Leucoderma, Xantoderma e Nipo-brasileiro. 

Somente no sexo feminino houve diferenças estatisticamente significante, 

com valores numéricos maiores no grupo Xantoderma, quando comparado com o 

grupo Leucoderma (tabela 7). 

Pode-se supor que devido a maior tendência de crescimento vertical das 

mulheres Japonesas quando comparada com a mulher Leucoderma,(MIYAJIMA et al., 

1996) o ponto S desloca-se mais para a calvária, consequentemente, aumentando a 

altura (h) e diminuindo o ângulo BaS.SN. Como não há diferença entre os grupos 
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estudados, na variável Ba-S (base do triângulo), a Área total apresenta-se aumentada 

no grupo Xantoderma, no sexo feminino (tabela 7). 

Portanto, o triângulo da base do crânio, formado pelos pontos Ba, S e N, pode 

estar relacionado diretamente com o padrão facial, sendo necessário novos estudos, 

desenvolvidos a partir deste, correlacionando padrões de crescimento e alterações 

dimensionais da base do crânio nas diferentes raças.  

 

 

3.5 Considerações Clínicas 

 

O trabalho apresentou valores individualizados para cada grupo racial 

estudado, que auxiliam no diagnóstico e planejamento ortodôntico de possíveis 

alterações esqueléticas, respeitando assim, as características próprias de cada grupo 

racial. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a metodologia aplicada e na comparação com as amostras 

dos grupos Leucoderma, Nipo-brasileiro e Xantoderma, os resultados desta pesquisa 

permitem concluir: 

1- Para o dimorfismo sexual, o grupo Leucoderma apresentou diferenças 

estatisticamente significantes para a maioria das variáveis estudadas, 

sendo os valores médios apresentados maiores no sexo masculino, com 

exceção da variável BaS.SN. 

2- Na comparação entre os grupos, o grupo Nipo-brasileiro apresentou 

similaridade com o grupo Leucoderma, na maioria das variáveis. 

3- No grupo Xantoderma apresentou diferenças estatisticamente 

significante na maioria das variáveis apresentando valores médios 

menores, quando comparada aos outros grupos. 

4- Estabeleceram-se os valores médios de normalidade das variáveis 

estudadas pertencentes a base do crânio entre os grupos Leucoderma, 

Xantoderma e Nipo-brasileiro.  
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