LEONO:R SEEP.?!HH

O FEHFIL HOLE E SUA IHPORTP.NCIA
COMO INDICADCR DAS

DE~ORMIDADES

DENTO FACI.l\I S

-

Trabalho apresentado a Faculdade
de SaÚde PÚblica da Universidade
de

São Paulo

para

obtenção do

grau de Hestre em Ciincias
de PÚblica)

BIBLIOTECA
FACULDADE DE SAÚDE PúBLICA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

SP

-a

SÃO PAULO

1973

(SaÚ

II -

Ao Professor Doutor

ALFREDO REIS VIEGAS
Mestre amigo, pelo seu exemplo de
parável dedicação

-

ao estudo e a

incom
pesqu~

sa, pela orientação segura e maneira

ca

paz com que nos guiou neste trabalho,

a

nossa sincera gratidão.

- III -

Agradecimentos

À Professora Doutora Yvete Reis Viegas pelo constante

incentivo e sugestões.

Ao Professor Dr. Paulo Mangabeira Albernaz, pela revi
s~o

do vern~culo, termos e implicações anat5micas.

À bibliotec~ria Srta. Ol!via Ohta , da Faculdade

de

Odontologia da Universidade de São Paulo, respons~vel pela revi
s~o

da bibliografia.

A cada um dos que nos brindaram com sugestões

e

cor

reções e a todos que colaboraram direta ou indiretamente conosco.

- IV = S U MÁ R I O =
CAPÍTULO 1
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . pag. 1

CAP!TULO 2
Revisão da Literatura •......•.......•...•..••• pag. 2
2.1. Literatura relativa ao perfil mole
- Generalidades . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . pag. 2
2.2. Conceitos sobre normalidade, equilÍbrio e harmonia . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • • pag. 3
2.3. Meios e técnicas para estudo do
perfil mole ....•.............•.••..•... pag. 9
2.4. Estudos relativos ao perfil mole

.......

pag. 36

2.4.1. Estudo de perfil mole sob
vários aspectos ...•.....••••..•• pag. 37
2.4.2. O perfil mole em relação
às estruturas Ósseas
e
dentais .......................... pag. 47
2.4.3. O perfil mole em relação
ao tratamento ortodôntico
cirúrgico e protético ......•.••• pag. 59
2. L~. 4. O perfil mole em relação

············!·····

pag. 73

........... , ........................ .

pag. 79

ao crescimento

CAP!TULO 3
Discussão

3.1. Importância do perfil mole •••..•..••••. pag. 79
3.2. Dados do perfil mole para o est~
belecimento de prioridades .....•.••..•• pag. 82
3. 3. Importância dos lábios . . . . . . . . . . • . • • • • • pag. 8 3

CAPfTULO 4
Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 88

CAPfTULO 5
Refer~ncias

bibliográficas ..........•......••• pag. 89

- 1 -

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

E PROPOSIÇÃO

Tivemos oportunidade de conhecer diversos Índices p~
ra levantamentos de Maloclusão, por ocasião do Curso de SaÚde
PÚblica para Graduados em OdontolÕgia na Faculdade de SaÚde P~
blica da Universidade de São Paulo, em 1972, e observamos

que

estes Índices abrangem principalmente as posiç5es dentais ind!
viduais e seu relacionamento.
Durante muitos anos, pensava-se que a produção

da

relação satisfatória dos dentes e maxilares fosse o Único

ele

menta necessário para se conseguir um resultado ortodôntico sa
tisfatório, até que a chegada de CASE

40

(1921), despertou

a

conscientização de estética facial, que começou a crescer,

e

muitos ortodontistas foram considerando a estética facial como
objetivo primário da ortodontia, conforme RIEDEL

128

(1957).

O

terceiro problema de saúde bucal, a maloclusão, traz conseqüê!l
cias sobre o perfil facial, e a estética do perfil facial, por
sua vez, pode exercer influência sobre a saúde.
Com o presente estudo, sob a forma de monografia,
pretendemos reunir observaç5es e conhecimentos dos diversos
pesquisadores e clÍnicos.

Concatenando as idéias desses

-

ho

mens de muitas epocas e escolas, acreditamos poder lançar

al

guma luz sobre o tema em questão.

di

Pretendemos conhecer os

versos trabalhos realizados até os dias de hoje, a fim de est~
dá-los, agrupá-los(conforme os aspectos focalizados) cronologi
camente e considerar o efeito de uma afirmação sobre a outra,
identificando as conclus6es que deveremos tomar.

Assim,

con

cluiremos pela conveniência, ou não, de dados do perfil facial
mole nos Índices de levantamentos usados em ortodontia,
houver conveniência quais os mais indicativos.

e se

-

2 -

CAPÍTULO 2

REVISA0

DA LITERATURA

2.1. LITERATURA RELATIVA AO PERFIL MOLE

Ao observarmos a história da ortodontia, verifi
carnes, conforme comenta RIEDEL 129 (1950), que, já na época

de

John Hunter, estava sendo apreciada a importância das relações
estéticas, pois Hunter declarou que a aparência estética da bo
ca é a razão principal dos procedimentos ortodônticos.

a'

Até

época de ANGLE 8 (1907), o procedimento ortodôntico seguiu a
premissa de correção por motivos estéticos apenas. ANGLE 8
(1907), um dos primeiros a escrever sobre harmonia facial, des

tacou

a importância dos tecidos moles.
,'r

Com a descoberta dos

-

raios X por ROENTGEN , por ocasiao de seu estudo relativo

ao

comportamento dos raios catódicos em 8-11-1895, várias técni cas surgiram para apreciação dos tecidos duros e moles do

pe~

fil facial.
Em anos recentes, foi dada importância

à análise

cr~

niofacial de tecido duro, havendo muito pouca atenção dedicada
ao perfil do tecido mole por métodos de análises

quanti~ativos.

A escassez relativa, ainda hoje, de trabalhos sobre
cefalometria radiolÓgica do perfil facial de tecido mole permi
te a suposição de que novas perspectivas se descortinem para a
pesquisa.

* ROENTGEN,

W.C. apud THOMA, K.H. - Oral Roentgenology, 2a. ed.

Philadelphia, Lea & Febiger - 1922, p. 18.
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2.2. CONCEITOS SOBRE NORMALIDADE, EQUILÍBRIO E HARMO

NIA DA FACE.

ANGLE 8 (1907) comentou que, embora linhas

e

normas tenham sido idealizadas para medida da face humana,
nhuma delas pode ter aplicação universal.

ne

Citando a beleza da

forma da face do Apolo de Belvedere, cuja harmonia de propor çao foi definida por uma reta que tocava os componentes da

fa

ce, indicou que nem mesmo esta seria praticável, para aferir
harmonia ou desarmonia de outras faces.
Durante muitos anos, pensava-se que a produção

das

relações satisfatórias dos dentes e maxilares fosse o Único

e

lemento necess;rio para se conseguir bom resultado ortod8ntico
até que a chegada de um evangelista, tal corno Case, despertou
a conscientização de estética facial, que começou a crescer, e
muitos ortodontistas começaram a considerá-la como objetivo
...
primario
da ortodontia.

.
CASE 40 ( 1921 ) suger1u
um

11

d parao

men

tal de comparação'' para o diagn6stico e tratamento de toda maloclusão que produz desarmonia no contorno facial.

Afirmou

que a habilidade, para éstabelecer um "padrão mental de

beleza~'

nao deve ser confinada a idéia, fixados contornos faciais

da

arte clássica, e sim, ao ajuste do nosso "olho clinico'' ·nos di
ferentes tipos fisionômicos, que se apresentam para tratamento
I

de acordo com as regras de diagn6stico.
SCHWARZ * (1936),estudou o perfil facial; ressaltando

..

que "não existe um tipo Único ele perfil ideal; o problema

e

averiguar qual deveria ser o perfil ideal de cada paciente

e

*

SCHWARZ, A. M. - Das Rõntgenbild im Dienste
der
Gebikregelund. z. stornat;~ : 513, 1936 apud BESKIN, E. et
1966
alii - Cefalometria Cl!nica. Buenos Aires, Mundi,
p. 82 - 123
BIBLIOTECA
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qual a

participaç~o

oclus~o

da

em sua

modificaç~o,

e, canse -

qüentemente, quais são suas alterações".

WEURPEL

17.3

(1937) declarou que as faces podem

belas, embora proporcionadas diferentemente.

ser

O fator impor -

tante é o equilÍbrio.

BRODIE

(1944) declarou:

"Não achamos que nós, co-

mo ortodontistas, estejamos qualificados para transmitir a be
leza da face humana.

A natureza modelou cada uD de nós de mo

do ct:.:er·ente, e, te::tar delijerada::::e:-:te alterar o tipo de f a-

(19Uü)

afirmou

é indispensável para começar· ou
ele ''norr:-.dl'~

çao

c~ue

o conceito do ' 1 r.ormaln

concL.::.~r·

o tratar:-tento. Para-

é a situação cie equilÍDrio e harmonia de propo_::
~

C: a

f d.:::e r:ur:-ca.:-;a, agrc:idâvel a maioria.

v• .l I·' ·-·l I:c·' 1 7 4

i rv

( l ~J 4

n

e s c r· e v eu : "i\s di versas combinações

entre au partes do conjunto, cranlo e face, consideradas indi v iàua.ln~en te normais, podem fcr·r::.ar u;;,a. corr..t::·inação indesej ável no cor:5ünto 11 •

:J

trabalho .:::;e

envolveu o estudo -

perfil facial e suas relações com o padrão esqueletal e der:tal

*

BRODIL, A.C. - Does scientific investigation support the extraction of teeth in orthodontic therapy? Amer. jour. Ortho., 20 : 8, 444 - 460, Aug. 19u4, apud RIEDEL, R. A. Esthetics and its relation to orthodontic therapy,
AngleOrthodont. , 2 O (3) : 168-78, July 1950
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do indivÍduo.

est~

Seu estudo se dividiu em 3 partes: 1) - um

do daquilo que constitui a opinião presente de perfil "bom"

e

"deficiente"; 2) -uma análise do padrão esqueletal e dental,de perfis selecionados, bons e deficientes; 3) - a aplicação-

Os

destes achados em diagn6sticos ortod6nticos de maloclusão.

grupos "borrt" e "deficiente" mostravam características distin tas em seus padr~es dentais e esqueletais.

HELMANN

72

(1921), já di?.ia: "A oclusão

normal

cor:

cebida pelo ortodontista, com cem por cento de perfeição,

e

um Dito. Não tem fundamento

cientÍfico

-

e nem justificativa -

biolÓgica", conforme citação de Fischerss (1952).

~':

-

e a seguinte: "Como no

campo

da morfologia em geral, normal se refere ao mais usual,

ao

A opinlao de JOHNSON

mais comum, isto ~' a urna característica racial, de esp~cie ou
grupo. Entretanto, quando o objeto das nossas consideraç~es
a relação entre um 6rgão ou parte do organismo do indivÍduo, G
No sentido

"normal" deve refer·ir-se ao "normal individual tt.

geral da espécie, o "normal" refere-se a um padrão relacionado
~ frequ~ncia nurn~rica, no sentido individual, refere-se a

um

padrão de natureza funcional, a urna correlação fisiolÓgica.

FI QCLl'E~R 58 (19r,~?) adnll.te tre-s ça•r·~~~ pr'l·ncl·r,al·s
'
r
....,

L

--

k~'-..J-o:::::::.

conceito de normalidade: o anatômico, o estético e o funcionaL

GRABER 65 (1954) afirmou que: ''A verdadeir•a criaçao
deste conceito "normal" tem sido muito difÍcil, repleta de express~es matemáticas, e de variaç~es morfolÓgicas e

* JOHNSON,
apud

A.L. - The meanlng of the normal- Boston

FISCHER, B.

treatment.

Orthodontics:

Philadelphia, Saunders,

diagnosis,
1952

funcio ·-

M.~&

Surz.

:erognosis , ..
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na1s.

As tentativas que têm sido feitas, para expressar as r~

lações anatômicas e funcionais em ângulos e números, mudando
um fenômeno tridimensional em um diagrama linear dimensional ,
tem-nos orientado erradamente".

Concluindo, o autor afirmou

que" uma idéia exata do "normal" não existe e não pode existir
e isto é o nosso enlgma: na teoria, nunca encontraremos o "nor
mal"; na prática, sempre sentimos a necessidade de aplicá-lo
constantemente".

COBEN

46

(1955), afirmou que: "Para compreender a

va

riação dos tipos faciais e as diferenças no seu crescimento
não é suficiente estudar uma simples variável apenas, pois

o

significaco de cada característica reside na sua integração
completa com a morfologia facial" ...

"nenhuma caracterÍstica

pode ser julgada "normal'' ou "anormal", harmoniosa ou desarmoniosa, sem apreciação da import~ncia que ela desempenha no con
junto total da face".

S..>\SSOl.JNI

141

-

(1955) propos uma condição para a face

bem propore i o nada; toda v ia aclmi t iu qu0 r,_ão há urna "normalidade"
universal; não existe padrão que possa ser aplicado indiscrimi
nadarnente a todas as pessoas.

Este autor afirmou que: 1) "uma

face bem proporcionada, de acordo com o nosso critério,
"oclusão normal"; 2) a

tem

"oclusão normal", corno foi definida por

Angle, é a condição necessária, mas não suficiente para urna fa
ce bem proporcionada".

De acordo com HIXON 7Lt

( 1956 )

,

"

•
.
serla
a b USlVO
rea 1•1 -

zar o diagnÓstico apenas pr:üo emprf.:go de "normas", ou ainda
utilizarem-se "médias'' com um objetivo na execução do plano de
tratar:1ento".

'7
I

RIEDEL

128

(1957) afirma em um de seus trabalhos que

existem quatro fontes prim~ri~s, das quais aceitamos ou obtemos nossos ideais est~ticos: 1) O idealismo est~tico derivado
de ôesenllos, pintura e
qu.. entes
-· j...

~eçe~;n°l·l~
.L
... .L.
... ~~·
-......
(. C)

Pela influ~ncia

esc:u~:_turas

ant.igas (por ex.: as fre

feita:; por Angle ao perfil de Apolo).

2)

de homens~ tais como Grieve e Tweed, que

de

senvolveram conceitos de est~tica, baseados na aceitaç~o

de

agrad~vel ou satisfatÓrio de um rosto no qual a dentadura
est~veJ.,

com os incisivos en posiç~o ereta, n~o apinhados.

3)

Normas cefalométricas anguJ.ztres e 1ineares sobre telerradio grafias laterais que se baseiam em pessoas de excelente oclu-

-

sao.

Tais normas fordJil elaboradas por: Downs, Baum, Margolis,

Spiedel etc ...

4) Outra fonte poss!vel consiste nos perfis -

admirados e desejados como os vistos em astros de cinema mode
los, rainhas de beleza, !dolos de televisio etc ...

KROGHAN & SASSOUNI

88

(1957) afirmaram que um conju.0_

to crânio, face e dentes, deve ser considerado condição "sine
qua non" para se avaliar a "normalidade"; finalmente, a norma.
lidade, por Sl só, não pode ser est~tica - deve considerar-se
a dinâmica, de variaçio biolÓgica".

KEAN

80

(1958), em seu estudo, entre outras conclu-

-

soes, afirmou que: "O conceito generalizado do tipo facial
não pode ser aplicado individualmente, visto que cada indivíduo apresenta tipo prÓprio".

WYLLIE

175

(1959) expressou sua crença de que todas

as prefer~ncias s~o irracionais e que r:.~o podemos dizer

que

h~ um perfil desej~vel para determinada face.

ALT.I:MUS

6

(1960) afirmou que "não

é

possível usarer.-

se normas e padrÕes de um grupo racial para outro sem modifi-

-8 -

cações".
FOMON

61

(1960) afirmou que "mesmo que um "normal"

nao possa ser determinado, pode-se estabelecer um normal "fie
tício" para cada indivÍduo, na base do qual a deformidade pode ser calculada. Serão necessários critérios na aplicação
dessas regras para prevenir que todos os indivÍduos sejam colocados no mesmo molde.

Além disso, em certos indivÍduos, v~

riações mesmo fora dos limites da "normalidade", não justificam correção sendo que estes indivíduos são catalogados cor.;o
tipos especiais.

Nestes indivÍduos, devemos manter em mente-

que certa variação especÍfica de proporção fixada produz freqüentemente individualidade; o objetivo seria trazer a anorma
lidade dentro da escala de normalidade para o tipo especÍfico
do indivÍduo. SÓ padrÕes estruturais, que foram tidos como os
mais agradãveis,serão considerados".
BRODIE 30 (1961) rejeitou as afirmações de que as faces com perfil reto são mais belas, e que a impossibilidade de obtenção das mesmas, constituía fracasso do tratamento. De
clarou que estes conceitos violavam fundamentalmente os canones da arte e da biologia, os quais exibem infinitas variações
em todas as formas de vida.
MOORE 103 (1961) 1 comentando os conceitos de "normalidade"1fez a seguinte observação:"A discussão dos termos "normal" e "padrão" chama a nossa atenção sobre .dois pontos: 1) a
necessidade de se redefinirem algumas das interpretações dadas
pela estatística e as implicações de se relacionar o indivÍduo
com o "normal", demonstrado por urna determinada análise; 2)Al
guns "padrÕes" propostos e aceitos são inadequados".
FRANTz 62 (1968)J ao considerar equil{brio e harmonia/
definiu-os como sendo simplesmente a posição dos dentes em r~
lação a si mesmos e às estruturas adjacentes, resultando emum

-9 -

funcionamento estável do mecanismo dental, tecidos saudáveis e este
tica facial satisfatória.
MACHAD0

95

(1969) afirmou que não há como estandarti-

zar as relações dos maxilares e das posições ctos

d~ntes

ao perfil ,

senão vinculando-se cada caso às condições do seu tipo facial subm~
tido à consideração das influências genealÓgicas individualmente.
PECK e PECK 113 (1970) comentam que termos puramenteestéticos, como "harmonia, equilÍbrio e proporção", são usados muitas vezes para descrever padrões esqueletais em estudos cefalométri
cos de Raios X. Logo, começamos a salpicar a nossa conversa cotidia
na de Raios X com adjetivos como "bem equilibrado, harmonioso,

e

bem proporcionado" e, dentro em breve tempo, ficamos condicionadosa rotular o perfil como "desejável" ou "não desejável" mormente
base de tecidos duros. Conseqüentemente, existe uma tendência

-a

prev~

lente entre ortodontistas, de desenvolver em nossas mentes um conceito de estética facial "interna", quer dizer, com deficiência

em

consideração direta das relações de tecidos moles.
2.3. MEIOS E

T~CNICAS

PARA ESTUDO DO PERFIL MOLE

Entre os trabalhos consultados, notamos o usode

diferentes

técnicas

por

vários

meios para o estudo do peE_

fil facial, como: exame visual com auxÍlio de diversos instrumentos,
palpação, estudo em molde desenhado, modelagens faciais, modelos de
arcos dentais, fotografias, dia positivos e radiografias.

Alguns -

valorizam mais determinados meios, outros preferem o uso combinadode dois deles, com variações nas preferências, outros adotam a ap!i
cação de quase

todo~

os me1os de estudo quando possível, uns

compl~

entando os outros, mas todos os clÍnicos e pesquisadores de temasrelativos ao perfil facial, destacam o valor da cefalometria radiolÓgica como um dos meios mais eficientes para seu estudo, como vere
mos a seguir.
KOLLE 82 (1911)

recomendou registro em molde desenha

- 10 -

do aos que nao podem provid.:·'"''l.
-Jil._.

~

perfil normal

deser1hado

''1'

f·-)"·L o(,.-,
..
,..t
0

'
c-.._

,_._

~

30~~e ~apel

~.

J.·~~
_.....

a

i\::ra isso

11o

um

est~ncil

lubrificado,

ou

O papel e- colocado sobre um

cartão resistente e espesso.

P!:,

daço de vidro e as linhas d•:: per' f il são cortadas com largura
suficiente para permitir pdssar a ponta de um
linhas são compridas,

s~o

l~pis.

Onde

as

aconselhados pontos de conexão

em

v~rios intervalos para manter a resist~ncia, ~vitando-se

que

O cJesenho é

pass~

as margens cortadas deslizem ou enrolem-se.
do sobre o cartão, deslizando-se
linha cortada.

ct f;(/rltd

do lá;is ao longo

da

O molde é removico e o desenho do Ót>gão é feiPode-se ~oloc~r o cartãu ~ fazer o l~pis

to sobre o normal.

deslizar através do perfil 110 pucieftl.e.

O

dese~ho so0r~

com seu auxilio, faz-se novo

c~rtâo ~

cortado e,

o do perfil normal.

Este método pode ser empreeiJ.do p.=:.ra Tiariz. boca

~te.

As dis -

tânc ias em medidas poderiam ser colocadas no desenl10 do registro, para

faz~-lo

mais exato.

Outro

m~tcdo,

semelhante a este,

aplica um desenho original normal através de carimbo, para, so
bre este, desenhar o desvi·.;

VAN LOON 166

co::~o

(lgl~)

no mêtodo citadc.

; ~screve ur.1 novo mé1:odo de diag-

n6stico, de grande valor cie .. cifico, mostra~do, por meio de

..

mascaras faciais, no "Cubus 2ranioforus" e tendo por base
plano de Frankfurt, as

rela~~Ões

cos arcos <len·tais com a face ,

nas tris dimensões do espaço, isto
sagital.

..

Os modelos dentais

mascaras, portadoras

s~c

o

~'

vertical, transversal

inseridos de

~al

e

modo nestas

de abei"'turas esp2-·ialr:uc;nte preparadas

,

que permitem a observ2ção da:::; relações .los (ientes com determinados planos craniomêtricos e

f<~ciais.

dentais são aparadas e orien".::adas,
princ!pios.

/\s bases dos modelos -

Lêti1bêr:t,

s:~[.undo

os mesmos

A técnica resur:•e-se nu :'3<::guint::: 19) - Tomar

uma

impressão em gesso que abr.dnj a a l:i nila mediarH da fronte, o
dorso do nariz, sua ponta, a

su::·e-::'f:Lci.: JnP.'liana

do lábio supe-
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rior, o vest{bulo da boca e ~s faces vestibulares dos incisi vos superiores (fig.

e os lábios mantidos entreater!·cs.
arcos dentais

sup·-~rior

29) - Moldar, a seguir, os

e inferior, cono usualmer,te; construir

os modelos sern preocupa·~êir) com a bJse, a. 'iual será orien-cada o
portunamente.

39) - Aplicar este modelo (superior) ao lado ln

terno da máscara facial negativa, de tal modo que os dentes a-.
teriores fiquem perfeitamente adaptados aos seus respectivos
lugares; o modelo do arco dental~ ar fixado com cera (fig.
1-b).

a

- Revestir

f ."' .
superior (a do modelo
super.lcJ.e

do arco dental) com umé, lâmina de cera e confeccionar um r::todElo que mostra claramente a posição dos ctentes relativamente a•.:
dorso do nariz e ~ fronte (fig. 1-c).

50) - Adaptar uma

cec

ta quantidade de gEdiva., do lado palat.i.:-;o do modelo obtido

no

item 49, que se estenda, ou mesmo deborde a porçâo posterior
do v~u do paladar e, nela, fixar uma barra de prata alernâ

que

passe, transversalmente, por tr~s do modelo, ou que poder~,ta2
b~m, ser fixada ~·godiva no sentido do rafe e encurvada para

cima (fig. l-e).

69) - Tocar nova

imprcss~o

da face, que

clua os pavilhÕes auriculares, região jugal, mento e ambos
l~bios em posição de repouso.

ir:
CF

79) - Introduzir o modelo obti-

do em 5, no seu respectivo lu~ar, na nova impressão da face
conseguida em 6, depois de terem sido cortadas e retiradas

a c.-~·

porções correspondentes ao lábio superior que não se adapta
riam ~ nova impressâo, por ter sido ela tomada em posição
repouso Citem 6).

de

Temos agora o modelo superior do arco den-

tal em relação exata com os planos faciais.
extremidades da barra (d

6

89) - Fixar

as

prata alemã) ~ m~scara facial negat~

va, ao mesmo tempc1 ~"" ~ue. ..5e c J ocam a porç&o frontal e o dorso
do nariz em posição correta, isto ~' bem adaptados aos seus
respectivos lugares; ajustar, então, a godiva perfeitamente
porção palatina.

A godiva fica, assim, fixada, por meio da

-

a

- 12 -

e

Fig. l
a e b

Método simplificado:
molde da fronte, nariz, lábios e superfÍ-

ele vestibular dos incisivos superiores , de perfil e frente.
c

- modelo dental aplicado por sua face vestibular.

- 13 -

c.

Fig. 2 -

~-

i mpressão qu e abrange: fronte, dorso e

ponta do nariz, superfÍcie média d o lá b io superior, vestÍbuloda boca e face vestibular dos in c isi vo s superiores.
b - modelo dental adaptado pela superfÍcie dos 1nc1
sivos a o mold e anterior.
c - modelo nasal apli c a do ao den tal.
d -os modelos dental e nasal, aplicados ao molde facial.
~ -

barra metálica que rete m os modelos anteriores-

aos seus lugares do molde facial.
f - modelo aplicado a o modelo facial em que se

p9_

de observ ar as relações d entais com a fac e.
BIBLIOTECA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

-

1~

aludida barra, em sua posição exata, na impressão negativa
face.

-

da

99) - Retirar primeiramente a camadP de cera amolecida

e os modelos

positi~as

da :ronte e

o modelo do arco dental.

~o

nari~

e, posteriormente,

109) - Construir, então, um positi -

vo, de modo a ter-se agora o modelo da face do paciente (m~sc~
ra facial) com

a posição de godiy~

no seu centro, a qual

da

rá a posição do modelo do arco superior em relação correta com
a face.

Basta agora fixar o modelo inferior ao superior

ter-se completado o trabalho (fig. 1-f).
segundo o autor, é menos complicada.

para

Há outra técnica que

"O método mais simples -

para reproduzir a relação dos dentes com as linhas faciais
consiste na tomada da impressão já referida, também da fronte,
nariz, l~bios e da superfÍcie vestibular dos dentes incisivos
superiores.

fa

Pode-se, também, tomar a impressão da linha

cial inteira, isto

é, a porção mediana da fronte, do nariz, arn

bos os lábios (em posição não exata), e o mento, na qual

as

superfícies vestibulares dos dentes superi< ·:>es são aplicad,
(veja fig. 2-a e-b).

3

-

Se os dentes em oclusão, foram colocados

tão, uma secção da cabeça, da linha mediana, com os dentes

em

posição correta

de

(Veja fig.

2-d), e este positivo, depois

aparadas e retiradas as porç6es correspondentes aos lábios, p~
derá ser levado

à sua

facial.

2-e

A fig.

posição exata, no negativo da impressão
mostra o positivo da impressão; ela

...

e

a

reprodução da face de um paciente com os dentes em posição cor
reta, relativamente às linhas faciais.

O modelo da cabeça

dos arcos dentais do paciente, são posteriormente levados

e
ao

'tubus-Cranioforus" e orientados segundo o plano de Frankfurt (fig. 3); os seus pedestais serão, também, aparados segundo
mesma orientação (fig. 2-f).

O método de Van Loon, além

a
de

bastante laborioso e de submeter o paciente a duas moldagens -

maxiloiaciais, é mais um método experiment,J.l; torna-se,

por

- 15 isso, dificilmente praticável na

inf~ncia,

etapa da vida

mais

propÍcia à prática das correções ortodônticas 1 co-nformCl. DANTAS+i
SIMON * (1921) descreve-nos o primeiro método prático
de diagnóstico completando o trabalho de VAN LOON 167 (1915)
com

a projeção de mais um plano, o plano frontal (de Sirnon> ,

perpendicular ao plano de Frankfurt, que, partindo dos pontos
orbitais, passará normalmente pelos vértices (com pequena
riação) dos caninos superiores, direito e esquerdo.

Assim,

va
o

método de diagnóstico em três dimensões, a que denominou diagnóstico diferencial, tornou-se completo; as anomalias de posição verticais passaram a

s~r

estudadas em relação ao plano

ho

rizontal de Frankfurt; as sagitais, em relação ao plano fron tal de Sirnon; as transversais, em relação ao plano sagital mediano (rafe palatino). Simon desenvolveu seu método, valendo se de fotografias, tendo sido o primeiro a estabelecer as normas básicas, ainda hoje conhecidas por "fotografias fotostáticas".

O método de Sirnon. consiste no emprego de um aparelho o-

rientador por ele criado, que fixa a

cab~ça

em urna constante -

f

relação com respeito aos planos sagital, horizontal de
Frankfurt e orbital.

Compõe-se de urna

c~rnara

fotográfica mon-

tada sobre sÓlida base ou tripé, munida de régua horizontal,na
extremidade da qual se encontra o dispositivo orientador.

A

régua assegura sempre a mesma distância entre a face e a objetiva.

O dispositivo orientador garante sempre a mesma posição

da cabeça e compõe-se de urna pequena plataforma de rnadeira,corn
abertura central correspondendo à saliência do nariz e com urna

*

SIMON, P. W. - 1921 - Systernatic Diagnosis of Dental
Anornalies.
Boston Mas.

Versão Americana.

The Stratford Cornpany.

apud Dantas, A. P. -Do diagnÓstico morfolÓgico

ântero-posterior em ortodontia.S.Paulo,l959 ITese Cátedr~

- 16 limina perpendicular para servir de gu1a ao plano sagital.

A

borda da plataforma horizontal toca os pontos orbitais e a lâmi
na vertical toca no násio.

As fotografias assim obtidas

rigorosamente comparáveis.

O aparelho para o m~todo fotostáti-

co de Simon foi aperfeiçoado por FISCHER

58

sao

(1952).

Desde a descoberta dos Raios X, várias t~cnicas

sur

giram para a apreciaçâo dos tecidos duros e moles do perfil fa
cial.

Em 1922, esboçava-se uma nova técnica antropométrica p~

la radiologia: a cefalometria radiolÓgica, com PACCINI

*

(1922)

na Itália, que publicou um trabalho sobre "Radiografias Antropométricas do Crânio", e CARREA

·l: :•e

(1922), na Argentina, que

a

presentou um método para relacionar a face ao crinio, usando radiografias extrabucais.

DREYFUS

53

(1923), SIMON

147

(1926), IZARD

78

(1927)
......,,. ...,.
ANDRESENHAA(l930) apresentaram métodos nos quais traçavam alguns planos do tecido mole, antes do advento da radiografia ce
falométrica.

BERGLUND

'l:*i;~~

empregou radiografias da cabeça na ten-

tativa de relacionar as partes moles com as duras.

*
**

PACCINI, apud CASTELINNO, A et alli La cefalometria en
diagn6stico ortodoncico. Rosário, La medica, 1956. p. 13

el

CARREA, J. V. - apud KROGMAN W.M. & SASSOUNI, V. A syllabus
in roentgenographic cephalometry ., Philadelphia, Library of
Congress, 1957, p. 245.

*"d' ANDRESEN, apud KROGMAN,

W. r1. & SASSOUNI, V. A syllabus

roentgenographic cephalometry - Philadelphia, Library
Congress,

****

in
of

1957.

BERGLUND apud ALLEN, J.W. - Historical aspects
of
roentgenographic
cephalometry Amer. J. Orthodont, 49 (6):
451 - 9

June

1963.

- 17 MC COWEN

93

(1923) citou em relatórios, radiografias -

de perfil, que ele usara na sua ClÍnica Ortodôntica, a

fim

de

mostrar a relação entre os tecidos mole e duro, e notar as alte
raç6es do perfil em decorr~ncia do tratamento.

BRANDHORST 24 (1926) relatou um metodo
de superpor

fo

tografias de modelos gnatostáticos em fotografias da face.

HELLM.AN

71

<1927) prognosticou os métodos usados

na
11

cefalometria de hoje, utilizando medidas antropomêtricas

1n

vivo".

O advento da Radiografia Cefalométrica,

com

BROADBENT 27 (1931) nos Estados Unidos, e HOFRATH * (1931)

na

Alemanha, permitiu a muitos pesquisadores o desenvolvimento de

Lewis

inúmeros trabalhos, conforme comenta
De acordo com ALLEN

3

89

(1950).

(1963) o tema predominante

todas as técnicas primitivas da radiografia do perfil,

em

do mo-

do como foi utilizada na odontologia, era o da relação entre o
tecido duro e o tecido mole. FreqUentemente, o aparelho era ajustado para proporcionar melhor exame do tecido mole, assumin
do importância secundária a estrutura do esqueleto. Em compar~
.
çao com a tecn1ca
de BROADBENT 27 ( 1931 ) , esses processos parecem relativamente grosseiros e imprecisos, difÍceis de qualifi
car como de natureza "cefalomêtrica", mesmo sendo os filmes usados para diagnóstico. Broadbent apresentou a unidade por ele
usada para a tomada de telerradiografia, na Western Reserve

*

HOFRATH apud LEWIS,A.B.orthodontic
67-73 -

concepts,

jan. 1950

The impact
Angle

of

cephalometry

Orthodont.,

20

(l)

on

- 18

Lt

r

;·

h

,.
'

_j

r·

Fig.

3

Cefalostato conjugado ao aparel h o

Raios X, para a tomada de radiografias cefalométricas.

de
Esta

postura da cabeça também pode ser utilizada na tomada de fotografias.

- 19 University) em Cleveland, EE.UU., e que denominou "BroadbentBolton Roentgenographic Cephalometer". Este novo método de pe~
quisa eliminava as desvantagens da cefalometria antropolÓgica
até então praticada.

As pesquisas de

B~OADBENT 26 (1937),ini -

cialmente aplicadas ao estudo do crescimento e desenvolvimento
da cabeça humana, passaram cada vez mais a ser usadas na inter
pretação das irregularidades dentofaciais , uma vez que a ela~
sificação de Angle e os métodos antropolÓgicos j~ não preen
chiam totalmente os objetivos do

diagnóstico.

No mesmo ano de 19 31) HOF?ATH

~':

publicou na li teratu-

ra alem~ um artigo intitulado ''import~ncia das telerradiogra fias para o diagnóstico das anomalias da manàÍbula" e seu méto
do para radiografias padronizadas da cabeça diferia

do

Broadbent nos seguintes pontos: pouco fazia referência a

de
uma

vista frontal; a trajetória do raio central não ficava fixa em
relação ~ cabeça; não sugeria plano algum para a superposição
de filmes subseqUentes e dava import~ncia consider~vel ao re gistro do tecido mole.

Desde então, muitos pesquisadores

de

senvolveram tr'abalhos através das telerradiog!'afias.

8?
KORKHAUS " (19 34) ,na Alemanha, defendeu o uso

das

radiografias cefalomêtricas na ortopedia funcional dos maxilares, afirmando que esta técnica se tornaria o elemento de dia&
nóstico mais importante em Or.todontia, por ser o melhor método
na determinação das relações

maxilofaciais.

Depois dos trabalhos de BRODIE

31

(1941)) muitos auto

res passaram a usar a cefalometria radiolÓgica no diagnóstico,
:': HOFRATH apud LEWIS, A. B. - The impact o f cephalometry
orthodontic concepts, Angle
Jan.

1950.

Orthodont.,

20

on

(1): 67 - 73-

- 20

procurando analisar os problemas inerentes aos vários tipos en
centrados nas tr~s classes de Angle.

MARGOLIS

97

(1941), por meio de uma composição entre

a fotografia e a radiografia cefalométrica do mesmo paciente ,o~
teve, em conjunto, o perfil mole e o perfil duro relacionados.

CARREA

~':

Cl942) emprega um fio de chumbo para delimi~e

tar o perfil, obtendo, com lsso, radiografias cujo estudo
torna mais fácil.
FOMON

60

(1943) idealizou um instrumento especial es-

teriliz5vel, o rin6metro, que reune caracter!sticas de um compasso, de um transferidor, fita métrica e um goni6metro.

Cons

ta de: a) Coluna vertical que serve para levar uma série de r~
ças transversais dotadas de um sulco vertical de um lado, onde
se adaptam outras peças laterais menores.

Esta coluna tem uma

graduação marcada em sua superfÍcie a fim de tomar a distância
entre as peças transversias em direção vertical; b) Corrediças
que servem para manter peças transversais em diferentes pontos
de altura da coluna e para permitir o deslocamento horizontal
destas peças por deslizamento ao longo de suas respectivas
rediças.

co~

Cada uma destas peças deslizam ao longo da coluna

'

mediante superfÍcies de fricção que ficam no sulco da mesma. A
posição de cada uma das peças, ao longo da coluna, pode se

mu

dar simplesmente, por pressão sobre a mesma contra a coluna,
pois este movimento afrouxa a superfÍcL_ de fricção e permite
que a peça corrediça se coloque na altura desejada.
não se faz pressão, a peça fica fixa em seu lugar.

Enquanto
A parte

perior de cada peça fica livre e vai provida de um Índice

*

CARREA, U. apud MONTI - Tratado de Ortodoncia
Ed. Ateneu- Buenos Aires - 1942.

s~

qLc

- 21 permite a leitura do número da escala em que se encontra cadapeça com respeito ~ corrediça correspondente; c) - Peças ou r~
guas horizontais que podem deslizar ao longo das corrediças
posiç~o

que levam uma escala para medir a
da face com relação a uma mesma

.,

1_

•

,

lr-; r1a

e

horizontal do perfil
..

""I

·;ert 1.ca1_; d) - Disposi t_h

vo unido a cada uma das

horizontais

com objetivo de medir a relação com a vertical, dos diferentes
planos do perfil da face, por rr,eio de charneiras.

Dois destes

dispositivos têm charneiras -!~an:bêm na parte média para uma aco
modação a todas as formas de perfis faciais sem inc6modo
gum;

é)

-

al

Um apoio para o menta, situado na parte mais infe

rior da coluna.

.Embora este suporte seja cleslizê:vel em plano

horizontal, fica sempre fixo em relaç~o ~ coluna para ma1or co
modidade do indivÍduo e, portani:o, ser've de base para todas as
medidas tomadas em posição vertical; f) - Uma base suporte, do
tipo de contrapeso, serve para manter a coluna vertical e

pe~

mitir desloc~-la em direção vertical, por meio de um pino; g)Um transferidor deslizâvel ao longo de um prolongamento vertical fixo ~ coluna.

A corrediça correspondente leva o transfe-

ridor quando pode deslizar sobre ela em direç~o horizontal.De~
te modo, o transferidor pode ser aplicado a qualquer dos disp2
sitivos das partes das réguas para poder medir sua inclinaçãocom relação

à vertical. Fomon

comenta que os recentes progre~

sos da fotografia e da iluminação, têm feito com que a repre sentação gráfica das deformidades faciais, por melo de m~todos
fotográficos, esteja ao alcance de todos.

Detalhes dos apare-

lhos e técnicas são descritos pelos seus fabricantes.

Ao con-

siderar o método de Simon, afirma que sua exatidão dificilmente é alcançada por outros métodos, e permite obter fotografiasque podem ser projetadas nas mesmas condições de focalização .
Estas fotografias não só servem para a análise das linhas

fa

ciais e de suas proporções, como também permitem obter fotogr~

- 22 -

Fig. 4 - Rinômetro: aparelho em que se reúnem com passos, réguas graduadas, fitas métricas e os goniômetros ne cessários para o diagnóstico de deformações nasais e comprova·
ção dos resultados operatórios. FOMON 60 (1943).

-

Fig. 5- Aplicação do rinômetro. FOMON, S.

60

23 -

(1943)
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Escalas do rinômetro com suas porçoes -

transversais aplicadas para medir
do nariz. FOMON, s. 60 (1943).

os

diferentes

Índices -

- 25 fias dos pacientes nas mesmas condições, antes e depois do
tarnento.

tr~

Os modelos., conforme Fomon , são superiores às foto-

grafias, desde que oferecem registro tridimensional, reprodu zindo o original em forma e tamanho, porque: 1) Permitem o

es

tudo da deformidade para planejar detalhes de uma intervenção
cirúrgica, se fôr o caso corno espessura do implante; 2) São de
inestimável valor para registrar os progressos conseguidos nas
operações em várias etapas e para servir de guia para futuros
procedimentos; 3) Constituem auxiliar eficaz para o ensino; 4)
Finalmente, servem de base para a execução de aparelhos prot~ticos.

NEGER

109

(1948) apresentou um trabalho que ve1o sim-

plificar bastante a técnica fotográfica,

pois elimina a nece_;:~

sidade da utilização da dist~ncia padro~izada entre a objetiv2
e o paciente.

Este processo pode fornecer fotos em qualquer -

escala de comparação.

Ele mede a dist~ncia entre dois pontos

antropométricos,na face do paciente, e registra o valor para ~
tilizá-l.a na ocasião da revelação.

Para isto, quando o ampli~

dor projeta a imagem a ser revelada, um compasso marcará a di~
t~ncia entre os dois pontos antropomêtricos.

Quando se deseja

a foto do tamanho natura~a dist~ncia entre os pontos tem

que

ser a mesma que no prÓprio indivÍduo.

BRODIE

29

(1949~ em um de seus trabalhos 1 afirma que a

radiografia cefalométrica é indicada em qualquer situação

em

que fôr desejável estudar o pac.iente durante certo perÍodo

de

tempo; tal intervalo pode ser questão de segundos ou de anos .

O grande número de trabalhos que a literatura já

a

presentava 1 relativos à cefalometria radiolÓgica aplicada às es
87
truturas esqueleletais e dentais da face, levou KOSKI
C1951)

- 26 a criticar as análises cefalométrico-radiográficas mais usadasnos Últimos anos, nodiagnóstico das maloclusões do complexo den
tofacial e afirmar que os melhores métodos sio aqueles cuja
principal import~ncia está na composiç~o relativa das estrutu ras faciais e que, em nenhum caso, o diagnÓstico pode ser basea
do exclusivamente em dados cefalométricos.

LUNDSTROM

91

(1955), ao estudar o significado clini-

co da análise radiográfica de perfil, diz que, para formular

o

prognóstico,sio de grande valor observações em série do caso, a
fim de verificar tendências para melhora c;m piora :tas relações
maxilares, antes de iniciar o tratamento.
ca

é

A análise radiográfi:_

importante {!ão só para a. escolha do tratamento, mas também

para verificar o seu

FISCHER

58

resul~ado.

(1952), em seu livro"Clinical Orthodontics~

.

~

ao citar métodos de diagnÓstico e documentaçio, apresenta: l)Os
modelos de gesso com recortes de modo a representar planos

fa

ciais, dando detalhes de sua confecção, junto ao paeiente e

no

laboratório; 2) Os modelos seccionados de modo a permitir mediçio no modelo do ~ngulo formado pelos incisivos e os planos
face; 3) O aparelho para fixação da cabeça, empregado

à

da

unidade

fotográfica; 4) A radiografia cefalométrica e a radiografia

da

mandÍbula com os requisitos d~::.~. anterior.

Em 1957, um grupo de pesquisadores reuniu-se
Estados Unidos, em Cleveland, na

Fundaç~o

nos

3olton, para discutir

o estado atual das radiografias cefalom~tricas.

Realizou-se

.
.
.
.. .
.
.
fi
121
entao,
o ,, PrJ.meJ.ro
SJ.mposJ.o
de ce f alometrla
ra d.10 1...
ogJ.ca

(1958) cujos principais objetivos foram:

estabelecer zonas

co

muns de crescimento crânio facial, orgar~izar um glossário sobre
pontos e planos de fefer~ncia, diversas medidas e seus valores,

- 27 -

estudar o significado de várias medidas obtidas para a interpr~
tação do crescimento crâniofacial e discutir a realidade dos
drÕes em uso, na técnica das análises cefalométricas.

p~

Os resul

tados deste simpósio foram compilados por KROG~AN & SASSOUNI 88
(1957), no "Syllabus in roentgenographic cephalometry".

Foi posto em destaque, por vários autores entre

os

quais SASSOUNI 140 (1958), que "o clÍnico pode obter, com aradiografia cefalométrica, o que não obteria tão fácil e acuradamente com os outros elementos de diagnóstico.

Todavia, ela nao

poderá orientar exatamente o que fazer, mas, pelo menos,

nos

acautelará contra o uso de certos tipos de tratamento e, por eliminação, sugerP o mais apropriado".

Com maior número de participantes, realizou-se
1959, na Fundação Bolton, em Cleveland, nos Estados-Unidos,

em
o

"Segundo SimpÓsio de pesquisa em cefalometria radiolÓgica", cujos trabalhos foram publicados por SALZMANN 137 (1961), em um li
vro intitulado "Roentgenographic Cephalometrics".
FOMON 61 (1960)

pos em evid~ncia a importância

de

que o perfil seja examinad(; de ambos os lados, porque as duas metades da face não são exatamente simátricas e, em alguns indi
vÍduos, elas variam em grau considerável.
RICKETTS 125 (1960), referindo-se ao uso abusivo
análise cefalométrica, afirmou que "a análise quantitativa

da
da

radiografia cefalométrica constitui apenas uma parte de toda
sua aplicação clÍnica; a análise cefc:~lométrica nao e uma fÓrmula para o tratamento, mas sim um método que descreve as condi ções existentes".

No ano seguinte, este autor 122 (1961),

ao

apresentar um trabalho, usou o "plano estético" que une a ponta
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Fig. 7 - Modelo seccionado de gesso. FISCHER, B. 58 (1952)
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do narJ.z ao mente mole, a fir:1 de estudar as relações dos lábios
e suas anormalidades

funcion~is.

A maioria dos dentistas

con

sultados considerou que os lábios não devem ultrapassar esta li
nha, para a boa estética facial.

Ressaltou a importância

que

se deve dar as modificações das estruturas craniofaciais provocadas pelo crescimento e desenvolvimento.

O a11tor conclui

seu

pensamento, afirmando que a síntese cefalométrica deverá prever
as modificações da estrutura esquelética em conjunção com o movimento dos dentes.

Afirmou que a cefalometria, entre as técni

cas disponiveis que auxiliam o diagnóstico e o plano de trata mente ortod8ntico, i o mais excelente hoje para esse fim.
GRABE-R- 66 (1961) afirmou que, quando desejamos conhecer a interrelaçio Óssea, a telerradiografia traz-nos muitas
vantagens em relação i iotografia, na qual as partes moles mascaram a configuração das duras.
BARNETT 15 (1962) assinalou o fato de que o uso de apenas uma ou duas medições cefalométricas em diagnóstico,

pode

resultar bem desorientadora.

A interpretação clÍnica das irregulariclajes dentofaciais, na opinião de ANDERSON 7 (1963), encontrou, na cefalometria radiolÓgica, elemento de real valor_, que permite ao clínico
apreciar melhor a Inaloclusão e avaliar a tendência do crescimen
to facial.
CASTRO 41

.

(196~),

em seu trabalho sobre prognatismo -

mandibular - mandibuloplastia pela técnica de Smith, valorizou
o uso em conjunto, de vários métodos, quando afirmou: "Devemos
lançar mão do exame radiológico, podendo ser incluÍdas certas
mensurações cefalométrico-radiográficas, fotografias, máscara-

-

verificar o
dÔntico

c~·.1~

11:~.

se pode obter de

cor!'.L~.· ..,·.jos

G

fornece-nos
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t"''·:":amen-co cil"'G:rgico c ·:.:·rt9..

} -_-:::os

capaze~;

de assq;urar

:Jma operação r_o.creta 11 •

ra_iogr~fi~ cefalom~tri-

algum tempo para ser r
ortodontis~as,

como se constata

-

n.

-

·-.::

pel~

1ecido pela maioria
afirmação

dcs

ARAGJO 9

1e

(1964): "Se lembrarHtOS que estas raJiografias foram introduzi das no cen~rio ortodÔntico internacional por Broadbent em 1931~
e aplicadas ao diagnóstico por Brodie em 1940, podemos facilmen
te calcular o gr~nde lapso de tempo para que elas chegassem ati:
cada

nós) despertando, como acontece ultimamente, u'n interesse
vez maior.

D'J.as d~cadas· se passaram sem que a Ol"'todontia brasj

~.eira, si tua.da num verdadeiro err.pirismo; utilizasse tamb~m este

grande clemen-co do diagnóstico ortod6ntico.
bora em outros pa!ses
cas

c

E isto porque, e~-

a t~cnica da~ radiograf~as cefalom~tri -

os m~toC:.os de análises iam sendo desenvolvidos cada

ve::.

ma1s, teimávamos em desconhecer o valer e a utilidade da tE;le.rradiografia em ortodontia''. Atualmente, alguns trabalhos de autores brasi~eiros como os de DANTAS 48 (l959), ARAÚJOlO,ll(l9641969), RUMEL 135 (1964), FREITAs 63 (1966), INTERLANDI 76 Cl967),
8
PFAFF 115 (1967), SOUZA 14 (1967), MACHAD0 95 (1969), THOMAZINHO lS 8
(1970), VALE~TE:Gs(l970), Fto 57 Cl97l), VIGORIT0 168 (1972), SCAN~
VINiltf 2 (1972), ,;LONS0 4 (1972), MONTEIRo 102 Cl972) constituem cc:
trit\:ição diretd ou ir.direta .:w estudo do perfil mole, já que este depende de. tal; tos fatores correlacior.&dos.

c0n~~derou

os m~todos

~

~

.

.

Ltl_._.::..zctGuS

uo.ra. obtenção do perfil mole, como recobr·ir as partes medic."1as
do pErfil facial com uma suLs-cãncia opaca aos Ralos

~'

revelar

-
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Js filmes em níveis e tempos diferentes, ou usar dois fillT'.es, p~
~a obter uma reproduç~o radiogràfica da linha do perfil e as re

lações da superfÍcie cutanea para com o esqueleto facial.

Após

ter examinado várias radiografias, tomou a média da linha limítrofe das partes duras e moles e construiu um filtro de alumí-nio. Essa placa de alum!nio que tem a forma aproximada do

per-

fil facial, e espessura de cerca de 6 mm é colocada junto

ao

chassis e a ele fixada por um elistico. Esta placa apresenta u~
bisel de mais ou menos 2 cms. Deste modo, como há nuança no ap~
recimento de resistência

à

passagem dos Raios X, de O a 100%, o

filtro (ou placa de aluminio), não será denunciado na radiografia. Evidentemente aquela parte do filme protegido pelo alu;nÍnio receberá

menos raios e, na revelaç~o, que será feita

qualquer particularidade, teremos

sem

a radiografia com os requi-

sitos a que nos propusemos inicialmente: contraste e detalhe,s_!
multineamente, de partes duras e moles.

PASTEUR

112 (1967), em seu trabalho sobre tratamento

da protru~aõ do lábio inferior em relação ao perfil facial, como
a maioria dos autores, deu importãncia ao uso simult~neo de

~

Vd

rios mêtodos quando citou para estu~o do caso: 1) exame clÍnico
2) estudo em fotografia;

3) cefalometria radiol6gica que nos pe~

mite interpretar a arquitetura Óssea da face em relação aos
cidos moles; 4) modelos dos dentes para estudo da oclusão

den

tal. O modelo corrigido serve também para confecção do arco ortodôntico que será utilizado para fixação no momento da inter--

-

- clrurglca.
.
.
vençao
AARONSON

1

(1967), em investigação cefalométrica

das

correções cirÚrgicas do prognatismo, mostra a impor'tânc.ia da ce
falometria radiolÓgica para estes casos.
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Fig. 9
chassis, mostrando,
63

Filtro já pronto, e colocado junto
nit i d ~ m~ nte,

ao

a zona de bisel. FREITAS,P.A.

(1966).
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(lS'G7) apresentou ur:: trabalho sobre o perfil

do tecido mole, no qual afirmou que ~ necess~rio o uso de combi
naç~o selecionada de m~todos cefalom~tricos junto com boa avali

aç~o cl!nica para determinar o tipo de perfil facial do pac1en-

te; mesmo assim, ser~ a subjetividade do operador que

ditará

com que tipo de padr~o ele opina estar tratando.

SOUZA

148

(1967), em seu trabalho sobre planejaffiento

da perfil0plastia pela fotcgr·a.fia cefalomé trica, admite q1.1e ,cor;;
o desenvolvimento da t~lerradiografia, o estudo dos m~todos

de

anâlise do perfil aplicados ~ fotografia passou para o segundo
~

plano. Admite que o esquema aplicado ~ fotografia apresenta
rias vantagens quando corr,parado ~s máscaras de gesso:
po para se tirar uma foto

é m!nimo, o mesmo

va

O tem-

1)

n~o acontecendo com

a m~scara, quando sao necess~rias v~rias horas para a execuç~o
de urr, bom ·trabalho. 2) f\ técnica de obtenç~o da máscara

exige u-

ma sêrie de cuidados, principalmente prática de quem executa o
serviço. Isto n~o deixa de ser desfavorável ao seu emprego.

3)

O preço de uma fotografia ~ pequeno quando comparado ao custo
da miscara, isto porque esta Gltima requer mais tempo, material
e pessoas especializadas para sua confecção. 4) Por meio de foto, tem-se idéia do conjunto, pois aparece toda a cabeça.
n~o acontece com a m~scara que se limita apenas ~ face.

5)

Isto
Na

fotografia hã a possibilidade de se empregarem os esquemas descritos, fazer relações entre os v~rios elementos da face e de-terminar os ângulos faciais. Na máscara, este estudo

se

torna

impossível. 6) Determinando as características da face do paciente pela fotografia, pode-se compará-la a algum padr~o o

que

permite orientar a cirurgia aplicando a regra das somat6rias.Na
m~scara, pode-se apenas medir o ângulo labial.

lado, como

é

7) Em perfil is~

o caso da máscara, não podemos medir os ângulos de

- 35 -

sejados, pois nao se sabe qual a

posiçio deste perfil em

ção ao todo. Segundo este autor, a ~áscara pode conduzir a
ros de programação de acordo com as variações de posição.
o ortodontista

CASE

lt

o

rela
erCita

(1921), que julgava necessário incluir o

pavilhão auricular na máscara para fazer a sua orientação

pelo

plano de Frankfurt.

SFERLI

150

(1968), em seu trabalho sobre padronização

fotográfica em cirurgia plástica e~ geral, projeta a importân-cia da padronização de m~todos que rege a conduta nos

diversos

campos da pesquisa cientÍfica, permiti;1do a avaliação objetiva
dos resultados comparados com Índices padrões, ou mesmo estabelecendo uma constante entre os di ver'sos dados entre si. Repre-senta como finalidades principais da documentação fotográfica
(em cirurgia plástica): l) Ide~tificação do paciente; 2) Comparação dos resultados pré e pós-operatórios; 3) Estudo pré-oper~
tório do paciente; 4) Recu:r·so r..édico le~al; 5) Comparação da ca
suística; 6) Estudo psicolÓgico do paciente; 7) Publicação

de

trabalhos ilustrados ou apresentação em sessões cientÍficas

ou

congressos; 8) Simplificação da exposição de razões no texto dos
trabalhos. Entre as técnicas fotográficas empregadas, citou: a)
diapositivos; b) fotografias; c) ampliações; d) sobreposição de
perfis. Este autor cita dados que podem ser seguidos conforme
as diferentes regiões a serem fotografadas.

40
DARUGE & AZEVEDO ~ (1969) apresentam a construção de

um cefalostato para obtenção de radiografias cefalométricas em
normas lateral e pÓstero-anterior e citam outros tipos de cefalostatos que surgiram após o de Broadbent.

FARINA

56

(1966)

comenta que, para medição de vários

-
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~ngulos, os cirurgi5es pl~sticos disp~em de aparelhos como o c~~

mado perfilÔmetro ou rinômetro, cu ainda, podem servir-se de co~
passos. Afirma que, evidentemente, com a prâtica, o cirurgião plástico pode dispensar o uso de tais instrumentos, valendo-se
mais de um esquema mental daquilo que se considera nariz ideal.

HAMULA 68 (1970), para avaliaçao pre- e pós-operatória

das alteraç5es faciais, realizou estudos atrav~s de fotografias,
~áscaras faciais de gesso e radiografias cefalométricas.

verificar a profundidade do sulco

W\~nt'olabial

no perfil

Para
antes

e depois da cirurgia, foram medidas as mudanças ocorridas em urr
pedacinho de chumbe que foi cuidadosamente colocado no local.

MC NEILL

94

. (1972) fez um estudo sobre a pred1çao ce-

falométrica para cirurgiá ortodôntica e destaca não

s6

a impor-

t~ncia do uso conjunto dos diversos meios, mas tamb~m a partici

pação integrada de diferentes profissionais, quando afirmou que
o diagnóstico e plano de tratamento para esta ~ntervenção, é m~
lhor efetuado com a participação do cirurgião e do ortodontist~
resultando em beneficio do paciente. Aconselha a utilização dos
diversos elementos citados para diagnóstico.

2. 4. ESTUDOS RELATIVOS AO PERFIL l"lOLE

Tentamos citar os principais estudos com os quais ti
vemos contato agrupando-os em itens conf~rme seu conte~do.

As-

à análise

me-

sim, o primeiro grupo inclui trabalhos relativos

-

trica, espessura, forma e função, influência da musculatura,po~
tura labial, relações com a constituição somática, raça,

hábi-

tos; o segundo grupo engloba os trabalhos que relacionam o perfil mole às estruturas

dentais

e Ósseas da cabeça; o terceiro

-
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:,:. upo ahran~:e os estudos relacionados a tratamento ortodÔntico,
~irGrgico e prot~tico, e o quarto grupo inclui trabalhos que re
Lo.cio~1am

perfil mole e crescimento.

?.4.1 ESTUDOS DE PERFIL MOLE SOB

HEL~~r1AN

...
1

,
....

tribuiç~es no campo

JH.Jle e
.La.

V~RIOS

ASPECTOS

(1927) desenvolveu estudos e deu suas

con

da craniometria e ~ cefalornetria de tecido

à avaliação quantitativa das relàçÕes faciais na ortodo!}_

J rnesmo a1..:tor.7° ( 19 32) mostrou diferenças em pacientes

~od6n~icos, notando que os do sexo feci~ino

or

passufam o perfil

rr'·is .;;rognata que os do sexo masculino da mesma idade.

Conforme citamos, DREYFUS 53 Cl923), SIMON
'7 '

~ ... '~.DI b
i.l-ht\

em 1927, AHDRESEN

147

em 1926,

)'f.:

em l930,já traçavam alguns planos do

tecido mole, antes do advento da radiografia cefalométrica.
Lreyfus, na Sufça e Izard, na França, introduziram um plano ver
tical anterior, em conjunto com a análise de Simon; através

de

uma perpendicular do tecido mole, no ponto násio (Dreyfus) e na
glabela (corresponde ao ponto mais anterior do osso frontal)
(Izard) também do tecido mole, ao plano horizontal de Frankfurt

Em casos normais, a perpendicular anterior intercepta o
superior e

é

lábio

tangente ao lábio inferior. Os lábios em repouso

cu contrafdos podem mudar o diagnÓstico. Andresen, da Noruega ,
construiu um diagrama, traçando o plano de Camper, do tragus

..a

base do nariz e uma perpendicular a ele, da borda posterior

da

asa do nariz, que se interceptam em um ponto denominado "ponto
central C". Na e Gn do perfil mole eram ligados ~ C, dando uma

:': ANDRESEN, apud KROGMAN, W. M. & SASSOUNI, V. roentgenographic cephalometry. Philadelphia,
Congress, 1957.

A SJ:llabus in
Library

of

-
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reta ou um ângulo, por meio do qual o caso era estudado (násio
ponto

-- determinado pela palpação da sutura frontonasal; o

deve estar localizado na parte mais profunda da concavidade

e~

tre o nariz e a testa;e gnátio-- o ponto mais inferior do con
torno do mento; este ponto não corresponde ao ponto Ósseo

que

traz o mesmo nome; ~mais prÓximo do ponto cefalom~trico radio
gráfico mental).

FOMON

60

(1943) fornece os seguintes dados, de utili-

dade para o estudo fotográfico do perfil: as linhas que vão da
nar~z

raiz do nariz ao extremo anterior do menta, da raiz do
ao antitragus e desse ponto ao extremo do menta formam
triângulo mais ou menos equilátero em uma face normal.

um
(A dis
p~

tância do ângulo externo do olho à parte mais anterior do

é

vilhão auricular,

a mesma que separa o referido ângulo exter

no da comissura labial).

,~

SCHADOW

dividiu a face, dos supercílios ao mento,em

6 partes horizontais

de

larguras

iguais.

Na face ideal, de

acordo com seu cânone, três destes espaços deveriam ser ocupados pelo nariz, um espaço pelo lábio superior e os dois

res

tantes

for

ma

pelo

lábio

inferior

ou

menos

metade

mais

testa
devido

é

excluÍda.
~

a

mandÍbula

Se

o

e
do

mento.

comprimento

nariz

ser

Então

dá

curta,

da

impressão
o

o

nariz
face
de

encurtamento

se

a

longo,
do na

riz exageraria a deformidade. A ilusão do nariz corrprido é dispens~

*

SCHADOW, G. Polyclet oder von den
dem Geschlecht
Edition apud
radora.

und Alter
FOMON, S.

Buenos Aires,

Maasen

des

Menschen nach

Berlin, E Wasmuth, 1905, Tenth
Cirurgia plastica y. repa-

Labor,

1943.

-
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da se o comprimento mandibular, no sentido anteroposterior, fôr
restabelecido.

KORKHAUS

85 86
.
'
(1944-1959) publlcou trabalhos nos

quais localizou, ao longo do perfil mole, os pontos: glabela,
násio, subnasal (o ponto sobre a pele, onde a margem inferior
do septo nasal

é

confluente com o lábio superior -- correspon-

de a crista nasal), lábio superior (o ponto mais elevado do ver
melh~o do l~bio superior),

lábio inferior (o ponto mais abaixo

do vermelhão do lábio inferior), supramental (o ponto mais profundo da concavidade entre lábio inferior e pogônio, que
ponto mais anterior do contorno do mento)

é

o

e gnátio.

.
De acordo com BJORK * (1947), o grau de pr•ognatlsmo
das diferentes partes da face varia conforme as diferentes

ra-

ças. Em algumas raças, a parte nasal da face exibe grau mais a.
d o " prognatlsmo;
.
" em outras, os arcos alveolares sao escentuaao

pecialmente proeminentes ou então a mandÍbula pode ter a feiç~o
mais •prognática~ O "prognatismo" mandibular sofre certo aumento
durante o perÍodo de crescimento.

BRODIE

29

(1949) estudou os fatores musculares no

di~

gnóstico e no tratamento de maloclusões,exemplificando com casos que ilustram sua influência. Este autor

28

(1950) analisou

com profundidade a influência das funções musculares sobre o con
torno do tecido mole e a posição dos denLes. f de parecer

*

que,

BJORK, A. - The face in profile, Svensk tandlakare
tidskrift, vol

~'

n9 5B 1947 apud Taylor, J.H. - Soft tissue

analyses. Illinois, 1970.

- 40 pelo menos, qua·tro funções musculares influenciavam a dentadura
humana: postura, deglutição, mastigação e expressão facial. Referiu-se ã diferença encontrada nos músculos do menta, que,

em

algumas pessoas, eram fracos e relativamente pouco desenvolvi dos e, em outras, fortes e volumosos. Afirmou que as contrações
poderiam causar diferentes deformidades e que, quando a linha
de contacto dos labias era alta, uma dura massa de tecidos loca
lizava-se sobre os incisivos superiores. Ainda BRODIE 32 (1953)

-a

referiu-se à cobertura muscular como obstáculo em oposição
migração dos dentes para diante.

MUZJlO?,lOS (1949-1956)
m~todos

fez uma análise cr!tica dos

em uso para demonstrar as variações do perfil e conside

rou,corno valores normais, os que se aproximam do perfil reto, e
valores anormais, os que mostravam faces excessivamente côncavas ou convexas. Diz que existe correlação evidente entre a angularidade do perfil e a constituição somática geral.
BROWN & MC DOWELL 33 (1951), entre outras considera-ções para a cirurgia plástica do nariz, focalizaram os ângulos
frontonasal

e columelolabial , importantes em exame e avalia-

ção pré-operatória. O ângulo frontonasal

ou, mais precisamente,

nasofrontal, é um ângulo aberto inferiormente e delimitado

por

duas linhas retas: uma frontomental, que desce da fronte ao men
to, e outra paralela ao dorso do nariz. Este ângulo, cujo ideal
gira em torno de 34 e 35 graus, é considerado normal, quando fi
ca entre 30 e 40 graus, que sao os limites estéticos m!nimo e
máximo respectivamente. Este ângulo é também chamado ângulo

de

perfil estético, e não deve ser confundido com o ângulo de perfil anatômico ou antropolÓgico. Este é medido no crânio e resul
ta da intersecção de duas linhas: linha de perfil anatômico,que

- 41 vai da raiz do nariz ao ponto mais saliente do maxilar e do

pl~

no horizontal de Frankfurt (de Virchow). O ângulo columelolabial ~dado pela intersecçio de duas linhas: uma paralela~ columela e outra frontolabial, que desce da fronte ao lábio superior. Este ângulo, considerado normal, varia de 90 a 120 graus,
sendo maior na mulher do que no homem.

r: c:

ELSASSER~~

(1951) propôs medidas diretas para situar

as projeç6es sobre un e~xo de refer~ncia dos pontos násio, subnasal e pogônio, no tecido mole, e ao longo do eixo, para estimar a distância vertical do ponto násio ao subnasal e ao ponto
mais inferior do mento mole, através de um ortômetro facial por
ele idealizado.

TULLEY

159

~
(1956) mostra a grande importancia dos mus

culos que circundam a boca e sua influ~ncia na posição dos dentes.

RICKETTS

127

(1957) admitiu que os pontos mais

conve

nientes, aos quais podiam ser relacionados os lábios, eram

a

ponta do nariz e do mento. Foi traçada uma linha reta entre estes dois pontos, e os lábios inferior e superior foram medidos
em sentido anterior e posterior a esta linha, denominada "plano
estético"

(E) .

BURSTONE

35

(1959) estudou

um

grupo

selecionado por

artistas, fez medições de extensão horizontal e verticàl do tecido mole e, entre outras conclusões, verificou maior extensio
horizontal nas áreas inferiores ao nariz, nos homens. O Único ângulo de contorno, que exibe diferença significativa entre ado
lescentes e jovens adultos, era o do contorno facial total, com

-

42

-

,.,..,

tend~ncia a achatar-se com a idade. O mesmo autorJ'

lizou um trabalho sobre a postura

L"~l:ia.::..

(19G7), re!

a part.i.r de urr. crupe -

de jovens adultos e outro de adolescertes: onze casculinos e v1n
te e seis fe~~ninos caucasianos, co~ idade m~dia de 14 anos
7 meses

(es(.al~

de 13 anos e 4 meses a lS êtnos e :;els

~.eses),

e
se

lecibnados por· educadores, artistas, :cnas :le é:a:ôa, cor:1 a apar~ncia facial aceit~vel, e normalmente ~ encontrado pequ~no es-

paço vertical ou abertura interlabial entr~ os l~Jics ~~perior

o~

faciais esta abertura pode ser grande
Diz que o lábio inf€r:i o r

é

comple~2mente.

taltar·

corr.o u:r [~Ui a par'a c, ·~;;si : .c · amento

encontrou diferença si[nificati.va

e~.::

~c::: ~lr·~.:r:,:;r:

riores entre um grupo de "oclusão : ~~r::--·é :. " e
II Divisão l. As medições de prctru.saõ

U:Y\

t:c

la:;L:lÜ3 supe-

~;;-·J.rc-

<r-

C~lasse

·~~:..a::. v.::.·:<arr. p'd;:demente

em casos de desarmonias e maloclu:.. >

ALLSSANDRA E BARNETT

(1959)

cicharam que as medições

de tecido mole do l~bio superior e do s:tlco la~ial corresponde~
te, do sulco labial inferior e do rrento, ercm si[nificativamente mais espessas em homens do que em
no estético "E" de Ricketts

127

~ulheres,

sendo que o pla-

(1957) era rnais pr-:1xÜ:1amente

a-

tingido pelos l~bios masculinos qus pelos fenLnlnas.

BURSTONE E HAMULA

38

(1959), ao considerarem a varia-

çao de marcas anat5rnicas de perfil mole • ~ relaç~o ~ postura la
bial de 32 adolescentes com l~bios entreabertos (relaxados)

*

ALESSANDRA, P.

e

& BARNETT, J.W. - The integumental profile and

its supporting dentoskeletal framework, Master's Thesis,Univ.
of Texas, 1959 apud Taylor, J.H. - Soft tissues analyses.
Illinois, 1970.
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- 43 levemente fechados sobre radiografias cefalométricas do perfil ,
verificaram que, em plano horizontal, as marcas anatômicas

de

subnasal a mento não apresentaram modificações apreciáveis;

em

plano vertical o sulco labial superior desceu e as marcas do lábioinferior rovi.nentaram-se superiormente da posição de repouso à fechada.
SANTINI 138 (1961) acentuou a necessijade da aferição
do pogônio e incluiu o nariz em seu estudo.
SCHWARZ

144

(1961), além das considerações dento-es--

queletais, deu grande importância à espessura dos tecidos moles,
essencial na determinação da curva do perfil. Assinalou especial
mente as alterações produzidas sobre o perfil pelo espessamento
ao nível do ponto subnasal.
JACKSON 79 (1962) verificou que o grau de cobertura dos incisivos pelos lábios estava diretamente relacionado com

a

função, especialmente no caso de lábio inferior, que, segundo

o

autor, exercia influência controladora sobre a inclinação

dos

incisivos superiores.
STEINER 151 (1962) sugerl.u um plano do mento até a me
tade do "S" formado pela borda inferior do septo e lábio superior por oferecer uma rápida avaliação visual dos tecidos moles da face. Os lábios deveriam cair sobre esta linha.
MINK 101 (1963) fez um estudo a partir de um grupo de
adolescentes estudados por BURSTONE 36 (1958) constituído
de 15
caucasianos masculinos e 25 femininos com uma idade média de
anos e 8 meses, com faces estáveis e excelentes, escolhidas
uma comissão julgadora, e outro grupo de dentição mista de 14

23
por
m~

nl.nas e 11 meninos com uma idade média de 9 anos e 10 meses (escala de 8 anos e 3 meses a 11 anos e 10 meses) todos com oclusão
excelente e sem consideração da aparência facial. Por
muitas medições de

~ecido

meio

de

mole, sobre traçados cefalométricos la

- 44 terais, concluiu que a face inferior em indivÍduos do sexo feminino, era menos convexa do que em indivÍduos do sexo masculino!A
face inferior do grupo adolescente era menos convexa do

que

grupo que apresentava dentições mistas; os lábios do grupo

no
ado-

'

lescente eram mais espessos com medições menores de protrusão la
bial, e comprimentos labiais maiores.
HAMBLETON 67 (1963), ao estudar o revestimento de te~

cido mole da face e sua relação com os problemas ortodônticos,

firmou que, se o ortodontista quisér saber quais os objetivos que
pode alcançar, no que se refere ao tecido mole, precisa ter

co-

nhecimento do crescimento e do desenvolvimento desse tecido,além
das mudanças que irão ocorrer com o tratamento ortodôntico.
BACKLUND 12 (1963) estudou 371 crianças com idade
8 a 11 anos, divididas em 5 grupos

:POl"

de

"tt\t.\o de medições sobre ra

diografias cefalométricas de perfil e modelos de gesso, assim co
mo pela observação e medição dos tecidos moles. A finalidade des
te estudo foi verificar as modificações por crescimento nos teci
dos moles
peribucais e do esqueleto facial, a frequência dos há,
bitos bucais e a correlação destes fatores. Entre outras observa
ções do autor, destacamos o seguinte: a postura labial

era bem-

variável, enquanto a maioria das crianças não exibia modificação
marcante em comprimento labial;a respiração bucal associa-se com
baixa postura lingual e postura de boca aberta; não houve correlação significante entre comprimento labial e

" overjet "

e

nem entre postura labial e inclinação dos incisivos superiores.
PERKUN

116

(1964) apresentou um método para determin~

çao do ponto orbital sobre a fotografia do perfil. (Relacionando
supercilio

ao canto

externo

do olho, cuja

dist~ncia

deveria -

ser igual à da pupila ao orbital, na borda inferior da Órbita).

45A seguir, este autor

117

(1964) fêz um estudo em 50 fotografias

de perfil. Concluiu que: 1) a distância do tragus ao ponto orbi
tal ~ igual ~ distincia dele ao ponto em que a tangente i mandf
bula encontra perpendicularmente o plano de Sirnon; 2) a distância do tragus ao orbital ~ igual a distância da glabela ao lá-bio superior; 3) uma perpendicular ~ linha que une glabela e or
bital coincide com o ponto l~bio superior em 46 casos dos 50
considerados. Assim, de acordo com o autor, podemos determinar
se o lábio superior está ou não deslocado por qualquer anomalia

SOUZA

149

(1965) apresentou uma fÓrmula de perfil com

a aplicação de v~rios ângulos para ser estudada em fotografias
e diz que a mesma pode ser utilizada para descrever o perfil fa
cial de indivÍduos quando não se dispõe das fotografias. Há po~
sibilidade destas fÓrmulas fazerem parte elas fichas antropom~tricas, que traduzam as caracterfsticas raciais.

YAMAUCHI

e colaboradores

178

(1966) fizeram um estu-

do sobre o perfil facial mole de jovens adultos, relativo is di
ferenças em sexo (37 masculinos e 37 femininos com oclusão normal e perfil aceitável). Este estudo foi feito através de fotografias e, entre outras conclus~es, citamos: toda dimensão

em

profundidade e altura facial da amostra masculina foi maior

do

que na feminina e a diferença foi distintamente grande na parte
inferior da face.

BAUD

16

(1966) apresentou um

m~todo de medir o perfil

mole, representado por setores de círculo. O círculo era traçado com centro no tragus e com raio at~ a extremidade do nariz ;
partindo do tragus, eram traçadas quatro linhas passando

por

pontos do perfil e determinando a formação de três setores. Par
ticularmente Úteis em cirurgia estética, elas nos permitem, se-

- 46

gundo o autor, precisa avaliação dos procedimentos cirÚrgicos.

MERRIFIELD 100 (1966) traçou o angulo
"Z" formado pelo plano horizontal de Frankfurt

e por uma linha tangente

ao

pogônio mole e ao lábio mais projetado anteriormente. A linha
de perfil expressa a quantidade Je

~trusão

labial. Este autor

realizou um estudo no qual recorreu a métodos peculiares
m~did~s

para

de espessura do lábio superior, do inferior e do mento.

Entre suas afirmações,

destacamos: 1) a espessura

total

do

mento ê de máxima importância na avaliação do perfil e deve ser
igual ou pouco maior que a espessura do lábio superior; 2) a

p~

sição dos lábios pode ser julgada com precisão pela sua relação
com a linha do perfil, devendo o lábio superior estar tangente
a esta linha, e o inferior, tangente ou ligeiramente posterior.
SOUZA 148 (1967),em seu trabalho sobre planejamento
da perfiloplastia, estudou 104 fotografias, de tamanho natural,
do perfil facial direito de jovens brasileiras, brancas, de

17

a 25 anos de idade escolhidas ao acaso. Entre outras conclusões
diz que a fronte apresenta menor importância estética que o nariz e que o segmento mastigador; apresenta observações relati--vas ao nariz e à altura dos segmentos faciais.
FARINA 56 (1966), ao fazer considerações sobre anatomia artística do nariz, menciona, em geometria artística, medidas angulares tomadas em fotografias, entre elas o ângulo

fa--

cial de Camper, o ângulo columelolabial e o ângulo frontonasal.
Posteriormente, SUBTELNY 155 (1970) procedeu a um estudo realizado com o auxÍlio de cinerradiografias à velocidade
de 240 imagens por segundo, durante a produção de vocalizações

- 47 selecionadas e várias seqüências em deglutição. Relacionou forma e função e focalizou alguns tipos de maloclusão em que a lÍ~
gua e os lábios foram fatores causais da posição dos dentes.

PECK

& PECK 113 (1970) realizaram estudos cefalométri

cos de 52 jovens adultos que incluíam modelos profissionais,ve~
cederas em concurso de beleza e estrela5ativas notadas pela

a-

tração facial, com o objetivo principal de estabelecerem valo-res médios para análise dos tecidos moles, proposta pelos autores. Baseando-se em investigaç5es realizadas no campo da soc1ologia e psicologia

procurara~

demonstrar a semelhança do gosto

popular na área da preferência estética. Julgaram evidente a se
guinte conclusão: "o pÚblico em geral admira um padrão dentofacial mais cheio e protrusivo do que as normas cefalométricas
costumeiras gostariam de permitir".

2. 4. 2.

O PERFIL MOLE EM RELAÇÃO ÀS E2,TRUTURAS lSSSEAS E
DENTAIS

BJORK

~t

(1947) afirma que a primeira tentativa da de-

terminação métrica foi feita por Camper em 1768. Prop5s um méto
do de medir o ~ngulo facial, formado por uma linha traçada atra
vês do orifÍcio auricular e da asa do narlz e uma s~gunda linha
unindo o ponto mais proeminente sobre a testa com a margem

al-

veolar do maxilar.

*

BJORK, A. - The face in profile, Svensk tandlakare tidskrift,
vol. .:±.2_, n9 SB 1947 apud Taylor, J.H. - Soft tissue analyses.
Illinois, 1970.
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l+ 8 ( l ~J:l S) desenvc<>:'eu ·1ma avaliação para diaE_

traçado cefalom~trico atual. Observou o ~ngulo do~ ner1t~s co~ o
posiç~o

plano oclusal, a

relativa do plano

cia aos maxilares, a relação a.nguJ.ar do:::

oclu~al

-.

coE refer~n-

pontos

var~os

r!sticos do perfil com refer~ncia aos planos or~ital e ncrizon-

base do crinio. P~b~ico~
algun~.;

locali?ou

(1941.,,

1~53)

ç~ais

pontos ac Jont,;c cio 1 12rri.~ t.cl;:.

uDa relação entre o cc:;, tor:.:.c .Jc teY

ferior

rela~iv~me~te ~

e a posição dcs ossos faciais

tal de Frankfurt

::asal

cor:-: o osso

cor~o

.J

infE.::::'ÍOl"' da :::.::.c-::: e a in-

fat:-'r- pri:-·:i.;:.al

paY..::. a p2.anifica-

ç~o

do tratarrento e a a~~enç~o do equiliorio e da har~onia faci

al.

...
ll;2
Logo apos, ele
(1945) relacionou o incisivo inferior com

1.-1
'f' urt. ,_,- n:esm::- .;;.utor· 160 c--···6)
·
o p l ano h.orJ.::or.tc.
ce F. raDJ<
.l::iL: ·
rea 1·~.

1

4"

•

•

.,

zou pesquJ.sa c ...l.nJ.ca v1suaJ,

depoi~

substanciaja

..

est~tica tacial.

Im 65% desta se
-

espinhal
prõstio;

...

na

..

pr'<~maxlla,

~nto

..

cefalorre~rica-

po:;to A -

.
....
.
ent:.'e a esp:tr,ha nasal anterJ.or

e

su

o

.

H - naf; lO: situa-se na oarte mals anterior da su

tura naso:'r0r;tal

st~prc:.:rr~t~rltal:

·-----------·--Die

Kieferor'thopt.:id:i.:~,

~\uswert:ung

ces fePrll'on-cger:bildes

Deu:.Y.:ile z.:o}:n. ~

>:und - u.' l<ieferh. ".
4 )
,_._J

451-9,

June lSG3.

ln

.
'

(6)

715-

-
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situado na parte mais profunda da concavidade supramental,

en-

tre o infradental

e o pogônio.) variou de 3 a O e uma esmagad2

ra maioria das pessoas possuía tendência de crescimento favorável. O primeiro ângulo IMPA (formado pelo eixo longitudinal

do

incisivo inferior e plano mandibular -- Go Me -- ponto Go - gonio:

local~za-se

no contorno do ângulo gÔnico, no limite exter-

no mais inferior e posterior da curvatura gônica; ponto Me

-me~

tal: situa-se no limite mais inferior da curva da sÍnfise da man
dÍbula, no ponto em que as linhas externas das imagens das corticais vestibulare lingual se

encontr~n)

do triângulo facial de

Tweed, tão conhecido pelos ortodontistas para diagnóstico,

foi

estabelecido após pesquisa clÍnica que durou um perÍodo de apr~
ximadamente 12 anos. O ângulo FMA (formado pelo plano mandibu-lar e plano horizontal de Frankfurt

-- ponto Po - pório: loca-

liza-se no ponto médio da borda superior do

mea.~o

" ..

a~u~·nco

ex

terno, que corresponde nas radiografias laterais ao ponto médio
do contorno superior das imagens das olivas metálicas do cefa-lostato; ponto Or - orbital: situado na parte mais inferior

da

borda inferior orbital esquerda e direita) apresentava variação
normal de 16 a 35 com média de 25. A extração de dentes era mais
necessária em pacientes com FMA que variava acima de 30. O terceiro ângulo FMIA (formado pelo plano horizontal de Frankfurt e
pelo eixo longitudinal do incisivo inferior) do triângulo deveria ser de 65, baseando-se em estética facial satisfatória.

DOWNs

52 51
,
(1948-1956) relatou um padrão facial defi

nido para pessoas com oclusões excelentes. Achou desvios marcan
tes de ambos os lados da média, dizendo serem os mesmos var~a-
çoes que é preciso levar em conta ao apreciar o equilÍbrio e

a

harmonia da face. Disse Downs que, embora haja grande variação
entre indivÍduos, os possuidores de saÚde bucal Ótima, equilÍ--

50-

brio funcional e estética, exibem certas características de peE
fil em comum.

RIEDEL

129

(1950) considerou, em cefalogramas late--

rais, pontos Ósseos, e do incisivo superior mais labial, conto~
nos de perfil do tecido mole (com lábios relaxados), em crian-ças com dentição mista com "oclusão normal", maloclusões de
Classe I, e de Classe II, Divisão 1, e adultos com oclusões nor
mais. Os perfis foram classificados em bom, regular

e deficien

te, po~ virias grupos de ortodontistas. As opiniões expressas
resultaram notavelmente unifcrrríeS. Riedel declarou que a relação das bases apicais maxilar e mandibular no sentido anteropo!
terior, o grau de convexidade do padrão esqueletal da face e
relação dos dentes anteriores para com a face e com suas
tivas bases apicais

t~m

marcante

ir1flu~ncia

a

respe~

sobre o perfil

do

tecido mole. Em outro trabalho, o mesmo autor 128 (1957) estudou
a estética facial das Princesas de Seafair de Seattle e
que

conclui

, quando os eixos dos incisivos se interceptassem prÓxi-

mos ao plano AP (do ponto A ao Pogõnio -

ponto Pg - pogõnio :

corresponde ao ponto mais anterior do mento Ósseo), as pessoas
em questio teriam com maior probabilidade bom equil!brio faciaL
Linhas retas foram traçadas sobre os contornos do perfil mole.
Em nenhuma

ocasião~

o mente, os lábios superior e inferior e

nariz se dispunham ao longo de uma só reta, ao contrário
conceitos artísticos. fez também várias medições

o
dos

em milÍ:11e-

tros da espessura do tecido mole. Levou em consideração quatro
níveis: espessura do lábio superior com relação ao incisivo coE
respondente; espessura do lábio inferior com relação ao incisivo correspondente e ao incisivo superior; espessura ao nível do
ponto A. Declarou que o perfil de tecido mole esti intimamente
~elacionado

com as estruturas esqueletaís e dentais que

com

. ~ d.t:.:

í. ..

estética facial está aparent..;u~.;;:nte dt; acordo :.:orr. rivr'n!as estab~·lecidas por ortodontistas.

BAU.H

18

(1951) co.rnpal'OU o

paara.o

igualmente divididos por sexos. A3 crianças entre 11 e 14 ano3
de idade, com "oclusão nor'mal", apresentara.m em gt:·ral a face
mais convexa, os incisivos superiores menos

ver~icais

c uma ddr.

tadura mais protru{da em idace menor. Verificou também que,

H

mesmo grupo etârL.·, o perfil do sexo masculino era menos convi;xo que o feminino.

comportamento dos tEocidos moles qua.ndo classificou os

Ül"LOres

que produzem variaç~es ou anormalidades n~ relaçao dos arcos ce~
tais. Nestes trabalhos, os lábios foram analisados corno fato.::-~:~
determinantes da posição dos incisivos.

dos dentes com a est~ti;a facial, concluiu que as ffiodific~ç6es
do perfil por meio ortod~ntico dependem n~o

s6 dos dentes

ant~-

riores, mas princi,?almente do ~r<o:scirr:rof'l.to ela mandÍbula durant~
o tratamento. Entre os objetivos apresE:mtados por este

(1959) figurava o alcance de resultados est~ticos melhores pocsí veis dental e facial -

julgados não só em repouso mas tamb•Ín

em açao.
1 1 '"\
.t~I\...:OL .... u (l955) 2te-:-~uot·. ;-nediclc:u; c.n: radiogr'arias ce .. c

lométricar> relacionando os lábios com

03

incisivos. C mêtccCJ ( n

pl"'egado consistiu em estender linhas paralelas ao plano oclus,tl,
em casos de "oclusÕe;S r:ormai:::-.'' c: rna.loclusões Dara a verificaç;~c

- 52.-

da altura m~dia do libio inferior em relaçao co~ o incisivo superior.
HAUSSER 69 (1956) estudou as re:l..açces dos tecidos mole e duro da face em radiografias cefalom~tricas de 50 crianças
com oclusio normal. Constatou que o

l~bio inferi~~ n~o

era

tio

proeminente como o superior, sendo a média de inc15.nação nos menines mais acentuada que nas menlnas, e que u contorno do per-fil de tecido mole depende da

consist~ncia

ao

~esmo

e da estru-

tura do perfil duro.
RICKETTS 127 (1957) selecionou 40 faces es~~ticas

a

cei táveis e chegou a algumas conclusões sobi..'e a relação do inci
sivo inferior, com o plano AP, relação inter-incisal e afirmou
que os incisivos superiores e inferiores contribuem i est~tica
facial. Evidenciou que a oclusio normal dos dentes não constitui
necessariamente crit~rio de beleza da face.
DAUGAARD - JENSEN 50 (1957) afirmou que, devido ao des
conhecimento da relação entre tecidos moles e duros, muitas vezes o resultado ortodSntico,com respeito i apar~ncia facial,nio
foi o previsto.
No estudo de POULTON 118 (1957), fotografias faciais
laterais de 28 meninos e 37 meninas de 8 a 12 anos foram classi
ficadas por ortodontistas (10 membros do corpo ortodôntico da U
niversid~de

da Califórmia) com respeito à estética facial. Cada

um deles colocou as fotografias em ordem decrescente, segundo
sua
e as

prefer~ncia,

contudo somente as oito primeiras fotografias

oito Últimas de cada sexo

foram aproveitadas na pesquis~

e nas radiografias cefalom~tricas correspondentes foram medidos

- 53 -

ângulos recomendados por diversas análises. Os ângules preferidos pelo autor, para estudos de correlação em estética facial
de acordo com os resultados deste

estudo~são

SNA (formado pelas

linhas SN e NA--S: centro da sela túrcica), o ângulo de conve
xidade NAP (formado pelas linhas NA e AP), a relação do incisi-

uo inferior com o plano mandibular.
BURSTONE 36 (1958) descreveu a morfologia média e variações aceitáveis, baseando-se no estudo de 15 caucasianos mas
culinos e 25 femininos com uma idade média de 23 anos e 8 meses
(escala de 16 anos e 5 meses a 35 anos e 3 meses) com faces

a-

ceitáveis e excelentes, escolhidas por uma comissão julgadora.
Usou vários pontos do perfil mole. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre masculinos e femininos em inclinação
ou ângulo de contorno desta amostra. A cobertura de tecido mole
sobre dentes e ossos varia tanto, que um estudo do padrão dent9_
esqueletal pode resultar inadequado para avaliar a desarmonia
do perfil. Realizou um estudo já citaào através de indivÍduos
selecionados por artistas, quando este autor 35 (1959) concluiu
que nem sempre existe uma relação direta entre tecidos moles

e

duros.

BOWKER & MEREDITH 23 (1959)

fizeram um estudo compar!

tivo, com o objetivo principal de estabelecer um método métrico
para descrever o perfil mole da face, por meio de 12 medições
diferentes,tomadas da linha do perfil ao plano NPg (formado pela união dos pontos N e Pg) a partir do estudo de 48 crianças.
Verifica:•'am variações do perfil mole entre 5 e 14 anos.

.
. d'1v1~d uos d e
NEGER 108 (1959) real1zou
estudos em 48 1n

9 a 16 anos com oclusão normal, e introduziu um método de avali
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- 54m.:melra quan-:i tati va, sobre uma fotografia de

ar o perfil de

perfil ou radiografia cefalométrica.

Os lábios superior

e

in

ferior e o mente foram relacionados com o ponto násio do perfilmole e também com o plano horizonta.l de Frankfurt através de

6

ângulos significa:--1tes. Concl~liu que o perfil reto não é necessariamente acompanhado <:i e c c:: Jsã.c nor;nal; não

e

possível depender-

de análise dento-esquelet~i pard informação exata sobre as modificações em perfil de teciGo mole, que ocorrem durante o tratamente.

SARNAs
por meio de

139

(1959) e~tudou variaç5es no perfil facial -

telerradiograf1~s

~e

descendentes jovens adultos mas

culinos da mesma famÍlia,~, entre outras conclusões. verificou
que a profundidade da curvatura do lábio inferior e o "overbite"
estão

intimamente correlacionadas.

No

" overjet "

, a posi

ção dos incisivos pode ter certa influência na variabilidade do
lábio inferior.

SUBTELNY

154

(1959) realizou estudos em traçados de ra

diografias cefalométricas laterais de 30 indivÍduos em idade
3 meses a 18 anos (igual ~~mero de masculinos e femininos)

de
com

o objetivo ·cte definir o perfil de tecido mole numa base longitudinal, e determinar se o tecido mole era intimamente relacionado
com o perfil esqueletal subjacente.

Relatou que o perfil facial

5sseo tendia a tornar-se n~nos convexo com a idade, e o perfil de tecido mole (inclusive o nariz externo) aumentava em convex1dade ao progredir em crescimento.

As modificações em tecido

mo

le não eram análogas às do perfil esqueletal, a postura labial
estava intimamente relacionada com as estruturas subjacentes.

SALZMAN

136

(1960) indicou que certas medidas do esqu~

leto poderiam ser influenciadas pelos tecidos moles.
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BARNETT

15

(1962), estudando,a partir de uma amostra-

de portadores de oclusão normal, 90 medições sobre radiografias
cefalométricas de perfil, incluindo medições usadas por Downs ,
Riedel, Burstone, Tweed, Steiner e outros, concluiu que o con ceito da relação molar de Classe I nao significa necessariamente

a presença de um padrão esqueletal e facial normal; e que à

medida em que a porção esqueletal da face cresce para diante,os
dentes e processos alveolares tendem a verticalizar-se "em chamadas protrusões bimaxilares", o que pode justificar a melhoraestética que muitas vezes ocorre com a idade.
RANKIN 120 (1962), ao comparar dois grupos de crianças com idade de 12 anos (34 meninos e 32 meninas), todas elas
possuindo oclusão normal, não encontrou nenhuma diferença signi
ficativa em medições de tecido mole nos dois sexos.

Seu método

envolveu a medição da altura e profundidade do perfil de tecido
mole, segundo o plano facial násio-pogônio.

Combina~do

os da -

dos e dividindo-os em dois grupos com base em harmonia e desarmonia do perfil, avaliados por ortodontistas e artistas, verifi
cou que a relação horizontal de

~ontos

do perfil mole revelou -

diferença acentuada entre os grupos considerados.

YAMAUCHI

177

(1967) fez um estudo para examinar a

adaptabilidade de várias categorias de medidas angulares em relação à avaliação de 4 grupos.

Fotografias de 82 mulheres jap~

nesas de 18 a 25 anos de idade,. apresentando oclusão normal

e

40, maloclusão, divididas em 4 grupos, conforme a classificação
de Angle.

Foram medidos

estatísticas.

42

ângulos e submetidos a análises -

Concluiu: 1) o grupo de Classe II, Divisão 2,não

diferiu do grupo normal na expressão métrica de perfil, mas

os

outros grupos de maloclusão eram muito diferentes do normal
2) em todas as medidas do perfil do grupo da Classe I, a aparên
AIRLIOTF<. 'A

-

Sb

cia era muito próxima ao da Classe II, Divisão I, exceto a

lr<

clinação do lábio superior;

dE·

pode mostrar as categorias

3)

paci~

medições em que estas expressaram na análise do perfil,

tes com Classe I e Classe II, Divisão 1, e pacientes com Clae·
se III.

P.ICK1~TTs 124 (1968),ao aplicar seu plano estético,(pl~;
no E) citou 9 fatores que deveriam
se do perfil.

an2~

ser considerados na

l

Um deles mostrava que os lábios poderiam ser i··

fluenciados pelos dentes, ou que, inversamente, os dentes pc . '.
riam ser influenciados pelos lábios.

FRANTZ

(1968) apresentou uma avaliação cefalom~tri-

62

ca de 48 adultos com oclusões excelentes sem tratamentos ort;
dÔnticos, e equilÍbrio facial satisfatório.

Considerou a

nha AB (une o ponto A ao ponto B) como referência para relac ~:.
nar os incisivos, superior à APg (une o ponto A ao ponto Pg)

'.JILLIANs

170

(136::!) diz que o que tornou tão valiosa-

a contribuiç~o de Tweed para a análise cefalométrica foi a

s•

gestão de que existia

uma

j

incisivo

tecido

nha

AP

inferior
( une

ra

avaliação

te

autor)

o
do

para

estética facial,
deve

ficar

e

ponto

correlação

A

~quilÍbrio

melhor
a

ao

ponto

do

incisal

o

Defendeu
Pg)

dos lábios.

perfil

bor~a

coincidindo

mole.

entre

tecido

ângulo
o

como critério
De acordo
mole

do incisivo

ou levemente para

valor da 1

tr~s

com

~-

e
inferior

da linha

AJ

MACHAD0

95

(1969), em seu trabalho de pesquisa

perfis dos "tipos" brasileiros, brancos,

masculinos,

sobre

•.::xdrninou

2 674 estudantes no Estado da Guanabara. Entre eles, selecionou
2 249 com
Classe
relaç~es

aus~ncia cong~nita,

biprotrusio, Classe

I

de Angle,

II de Angle, diastema pronunciado, Classe III de

P~gle,

articulares cruzadas, perda de dente, sobretudo o pri-

meiro molar, relações articulares de tópo, relações

articulct.~.-·es

em "openbi te", relações articulares em "overbi te", rela.,;ões articulares em "overj et", protrusão maxilar, protrusão manditt.lal',
causa nao classificada e com "oclusão normal" e "oclusão
lente".

Os objetivos da pesquisa:

exce-

oferecer dados autinticoa de

orientação no que toca ·aos alcances da reabilitação ortoJ;)Il-:. ice;
levantar elementos informativos sobre os brasileiros, com vis-tas a uma avaliação das suas condições de oclusão, e, se
vel, apurar o que são os "tipos" nacionais quanto ao "nonnaJ. 11
(individual) e "excelente", na conformidade de padrÕes e cor.ceL
tos convencionais. Selecionou 64 casos de perfis bem proporcionados, concluindo que se deve vincular cada caso às

condiç~es d~

seu tipo facial submetido à consideração das influencias genealÓgicas individualmente.

YOGOZAWA179 ( 1969) estudou as relaçoes
entre a estru

tura esqueletal e o perfil molé, especialmente em torno da boca
através de telerradiografia de perfil de 50 adultos japoneses masculinos, com oclusão normal e 50 com protrusio maxilar. Entre outras

conclus~es

res, horizontais

do autor, citamos: pelas medições linea--

e verticais, baseadas na linha AB ficou ev1-

dente um alto grau de relação entre perfil de tecido mole e

o

esqueletal subjacente. Apresentou, também, outras conclusões re
lativas ao estudo dinâmico destas estruturas.

Cde Holna.way -

.. .
.
'
lab1o
super2orJ,
em 9·E

de Tik!r:to

ses adultos, com ocl.u:õ. i:io norm~tl, ou C.J.as'-'e I de Angle, e 36 e~>-·

tudantes de odontolo,r.;ia, j ulz::u.do::.; cc..•:n to:.s p(;;nfi~;. C m~;te;.dc

do mole.

LeU

\Jffi

a.ceitáv~ü p.:;rc;. pu.c:i.í:ntes com

gle. Os valores

ide~is

e

pelo autor, pos;;;ibilitm·,

nclut:;ão nol'mal e Clabse I de
•

~

•

acel~OV~la

l

~1~a

-

2val1aç~o,

stnt uGo como guia clÍnico em planf ··

F~o 57 (1971) fe·~

1-

um estudo ccfalomêtric~> d(,J_ ..... .Lgt;.L1U

relaç~es entre a escru~ura dento-osquel5tica e o

perfil

da face inferior em um rruoo
de 82 indiv!duos leucodermas
....
~.,.....

"oclusio normal'' dos

L:..n •

quais 39 eram do

cdr1

sexo masculino e 42

dl

feminino, brasileiros nascidos na cidade de Bauru ou limitrofo3,
com idade de 12 a 14 anos e

fraç~o,

~)

e concluiu o seguinte:

as variações de inclinação do lábio sup<?rior náo c.companhat'i:?Jn t.E'
pcsiç~o

mudanças verificadas na

dos incisivos superiores; 2)

a

nos dois sexos: no feminino, esteve mais relacionada ~s varia-ções da posição clento-·,:;squclética subjacente; no masculino, re-·
cebeu influ~ncias dAs variaç5cs d~ sua pr5pria espessura;
inclinaçio do mento mole
mente ósseo no

r> ~xo

est~

a

3)

rrais relacionada ao contorno

J)

fcn1inino, sendo alterada no masculino por

modificações signific<:..ntes da espessura dos tecidos moles;
variações da rel.:,,çZo

,-ntcropocterio~.,

....

.

.,.

entre a.s bases apicais
.

demonstra.ram corre.srondnnc1a estat1st1ca
correlacionadas com as variações da
5)

linh~

.

~

aprt~c:~.ave

1

rld.-}

ao serem.

dos limites faciais

a altura do 9G~fil do l~bio inferior e do manto mole, corr~-

-

E9 -

lacionou-se melhor que o ~ábio superior à altura do complexo
dente-esquelético correspondente.
COX e VAN DER LINDEN 47 (1971)

estudaram a harmonia·

facial por meio de fotografias, para diferenciar entre aparên-cias faciais boas e pobres, em 174 jovens de 18 a 20 anos de idade. As fotografias foram avaliadas por 10 ortodOntistas e

10

leigos. Acordo extraordinário foi verificado nas variações

dos

20 juízes. Análises de tecidos moles e medidas esqueletais pela
cefalometria radiolÓgica mostraram que, em

ambos os sexos,

as

pessoas com equilÍbrio pobre têm face mais convexa que as

com

equilÍbrio facial bom. Ds grupos de homens com equilÍbrio pobre
mostram posição mais anterior dos incisivos superiores e

mfe~

res . As variações nos grupos com boa estética facial eram maio
res do que as geralmente aceitas. Numerosas faces com boa apa-~

rência ou equilíbrio facial eram associadas com maloclusões.

muito conhecido nos meios ortodônticos, o fato de que a oclusão
"normal" não é sempre associada ao bom ajustamento facial. Este
estudo mostrou que a boa estética facial pode ser associada com
màloclusões, assim como oclusões_ normais. Isto implica em que o
tratamento

dental

pode. melhorar a oclusão, com sacrifÍcio

da

estética facial em certos casos.

2. 4. 3. O PERFI L MOLE EM· RELAÇÃO AO TRATAMENTO ORTODÔNTICO,

CIRORGICO E PROT~TICO

ROSASPINI

133

(1939) realizou estudos sobre os lábios,

considerando que a beleza facial exige proporcionalidade e harmonia das diferentes partes e que a variedade na conformação dos
lábios

torna quase impossível a sua classificação. Em uma

das

conclusões, afirma que o tratamento ortodôntico corrige a pro---
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núncia das palavras e, sobretudo, a posição e forma dos lábios.

TWEED

161

(1953) estabeleceu como objetivos de trata -

mento ortodôntico: 1) o equilÍbrio e harmonia das linhas

fa

ciais; 2) a estabilidade dos arcos dentais após o tratamento;3)
tecidos bucais saudáveis; 4) eficiente mecanismo da mastigação.
GOLDSTEIN 64 (1953), ao apresentar documentação de casos tratados ortodonticamente, procurou demonstrar a

tend~ncia~

de, uma vez concluÍdo o tratamento, a retornarem os incisivos e
o lábio inferior às antigas proporções faciais, de acordo

com

o padrão morfogenético.
STONER 152 (1955), a partir da observação de 34 fotografias de perfil de faces, que exibiam excelente forma e equi
lÍbrio, com os componentes de tecido mole em repouso, especificamente o músculo mental

e orbicular

da

boca

, realizou me-

dições angulares que, também, podem ser aplicadas em radiogra fias laterais da cabeça.

Concluiu que a modificação no contorno

dos lábios, parece ocorrer como conseqüência do grande movimcnto dos incisivos.
STONER e colaboradores 153 (1956), em estudo de 57

pa

cientes tratados por. Tweed, verificaram certas modificações

do

tecido mole ocorridas durante o tratamento ortodôntico e assina
laram que os incisivos inferiores têm relação definida com a es
tética facial, embora esta possa ser indireta.

Quatro modifica

ções principais teriam sido responsáveis pela melhora na aparê!:_
cia do perfil mole: 1) redução na proeminência dos lábios;

2)

redução na curvatura do lábio inferior; 3) aumento na dimensão
vertical; 4) certo grau de projeção do menta para baixo.

- 61 HOLDAWAY

75

troduzidos por RIEDEL

(1956)
130

estudou os ângulos SNA e SNB, in -

(1952), e as suas diferenças.

uma

Em

de suas conclusões, declarou que os casos de faces "normais"
apresentavam variações na orientação das bases

apic~is,

acompa-

nhadas, no entanto, de variações compensatórias na inclinação dos dentes.LINDQUIST 90 (1958) estudou a influência do incisivo
inferior no tratamento e na estética, por meio de fotografias e
telerradiografias de perfil, antes e depois do tratamento.

Emi

te o parecer de que qualquer método de posicionar os incisivos
deve levar em consideração o mento e a discrepância de bases

a

picais; métodos que empregam leituras angulares e não levam

em

consideração o mento (como o FMIA de Tweed) reduzem a utilidade
de seus resultados; os incisivos inferiores têm relação definida com a estética facial.

BASH

,'c

(1958) comparou as modificações quantitativas -

em tecido mole, em 37 casos tratados de acordo com a teoria

de

Tweed, com as modificações ocorridas em 37 casos tratados

pela

Universidade de Washington, cujo método usa uma linha de

base

conectando as partes de tecido mole da glabela e do pogônio. Em
ambos os grupos, houve significativo "endireitamen·to" do perfil.
BURSTONE 35 (1959) considerou que o tratamento ortodôn
tico sem o conhecimento e aplicação individual de informações relativas ao perfil dos tecidos moles pode aumentar a desarmo nia facial ou substituir um tipo de desarmonia por outro. Afir-

*

BASH, V.P. -A quantitative method of describing the soft
tissue profile unpublished Master's thesis, University
of
Washington, 1958 apud Rudee, D. A. - Proporcional profile
changes concurrent with orthodontic therapy. Amer.
J.
Orthodont, 50 (6): 421-34, June- 1964.
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mou que, devido à variação da espessura dos tecidos que recobrem
os ossos da face, nem sempre existe relação direta entre os tecidos moles e duros.

WYLIE

175

(1959), discutindo um trabalho de LINDQUIST

(1958), anunciou os seguintes objetivos que o ortodontista

90

deve

ter em mente: "1) o estabelecimento da melhor função que seja
possível obter, considerando-se

não meramente dentes, mas tam -

bém tecidos de suporte, músculos e estruturas de articulação; 2)
o estabelecimento da melhor saúde e longevidade possíveis

para

estes tecidos; 3) a obtenção do melhor resultado estético dental
e facial possíveis, julgado não somente em

repouso, mas em

ação".
RICKETTs 126 (1960) estudou

mil casos ortod6nticos -

em que apresenta relações labiais com o plano "E" por ele esco lhido, e dos incisivos com o plano AP, e outras. Verifica, tam bém, as anormalidades funcionais dos lábios relacionando-as

a

hábitos viciosos de grande repercussão no perfil.

KING

81

(1960) verificot: que a retração do incisivo

su

perior foi acompanhada da retração do lábio superior em ambos os
sexos, ao estudar as modificações ocorridas após tratamentos

de

casos de Classe II, Divisão I.

- estudos em uma amostra de 60 paBLOOM 22 (1961), apos

cientes brancos, americanos, por meio de telerradiografias tomadas antes e depois do tratamento ortodôntico, diz que existe

re

lação definida entre o suporte dento-esqueletal e o perfil de te
cido mole em torno da boca.
mente dos incisivos pode

Sabendo das modificações que o movi,

causar, torna-se possível predizer

as
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modificações peribucais em tecido mole em relação ao movimento dental anterior.

No seu estudo,

verifica

que, com mudanças

dos incisivos superiores, o lábio inferior e o sulco labial inferior também mudaram; as alterações destes mesmos elementos ocorreram com mudança do incisivo inferior; e a mudança do
de

"overbite "

grau

também modificou a posição dos lábios.

MENIUs 99 (1952), como outros autores, também admitiu.
que o tratamento ortodôntico pode produzir alterações desejá veis, ou nao, no tecido mole.
ALTEMUS 5 (1963) comparou a massa de tecido mole

do;:

perfis de dois grupos de crianças norte-americanas (Negro e Cat. .
casiano).

O grupo caucasiano era o grupo de adolescentes

de

Burstone: 37 crianças americanas caucasianas, sendo 11 meninose 26 meninas, em idade de 13 anos e 4 meses e 15 anos e 6 meses.
O grupo negro constou de 25 crianças do sexo feminino e 25

do

masculino em idade de 12 a 16 anos, todos com oclusão normal
forma facial aceitável.

e

ApÓs efetuar medidas lineares da altu-

ra e profundidade dos tecidos moles, verificou entre outras

CO!:~_

clusões, que existe grande variabilidade em cobertura de tecido
mole na face dos indivÍduos, e que é preciso julgar cada indivi
duo pela harmonia e pelo equilÍbrio de sua face, no plano

de

tratamento.
MATSUNAGA 98 (1963) utilizou telerradiografias de perfil antes e depois do tratamento ortodôntico em 48 crianças

ca~

casianas com maloclusão de Classe II, Dividão 1, a fim de estudar as modificações de tecido mole e duro, após o tratamento or
todôntico.

Entre outras conclusões, diz que as medições,

ao

serem comparadas com as de oclusão normal, revelaram dentaduras
e lábios menos protrusivos; as relações lábios e incisivos,

de

BIBLIOTECA
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monstram baixas correlações entre lábio superior e incisivo

in

ferior e entre lábio inferior e incisivo superior; valores

de

correlação moderados em modificações do lábio inferior e incisi
vo

inf~rior·e

rior.

modificações do lábio superior e incisivo supe

As modificações, porém, nem sempre resultaram proporcio-

nadas.
RUDEE 134 (1964) analisou modificações anteroposter•iores em certas estruturas esqueletais e de tecido mole através -.
de radiografias cefalométricas de 85 casos tratados. Relacionou
certos valores e deçlarou que, embora os movimentos dentais

e

labiais resultantes do tratamento ortodôntico influenciem o

pe~

f.il facial ,devemos nos ocupai' igualmente do fator cresciment·o ,
já que este afeta a proeminência do nariz e do mento.

CHUDNOVSKI

L~

2

(1964) aplicou o cefalograma de Schuwarz-

modificado às radiografias cefalomêtricas, em 100 casos de malo
clusões e análises de efeitos de tratamento a 18 deles.

Rela -

cionou o maxilar à base draniana, analisou a posição dos dentes
sobre as bases Ósseas, tendo em vista a conduta da mandÍbula em
relação

ao maxilar e o efei~o desta posição sobre os lábios,e~

pecialmente o lábio inferior.

A observação do contato do lábio

inferior com o incisivo superior foi acrescida ao método

de

Schuwarz.

.
.
O estudo de EDDS 5 4 ( 1964). f 01. empreen d.1 d o na un1vers~
dade de Tufts, a fim de determinar a posição dos lábios em harmonia com a testa, o nariz e o mento.

Neste estudo, que incluiu

91 casos, as análises utilizadas eram as de Steiner, Ricketts e

a escala de perfil estético de Edds.

Os resultados da escala -

de perfil estitico, quando aplicada a indivÍduos antes e depois
do tratamento, variaram em proporção às limitações do indivÍduo
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à habilidade do ortodontista em produzir os resultados deseja dos, e ao conceito do ortodontista daquilo que constitui face estética.

SOUZA

149

(1965), cujo objetivo foi ampliar os conheci

mentes sobre harmonia e desarmonia do perfil facial para

aplic~

los no planejamento das perfiloplastias, por meio de fotogra
fias, reconheceu que estas não podem oferecer tantos dados como
as radiografias cefalométricas.

Citou o ângulo do nariz que

segundo BERSON * (1944), é formado pela linha que passa pelo de!!
te incisivo e pela linha do dorso nasal cruzando-se à altura da
raiz do nariz.

~

ideal quando mede de 30 a 35 graus.

também, o ângulo nasolabial

Citou

formado pela columela nasal e pelo

lábio superior.

Este ângulo seria ideal em torno de 90 graus ,

segundo Berson.

Estes ângulos, conforme Souza, têm valor rela-

tivo pela impossibilidade de visão do incisivo superior

pela

fotografia, devido às variações em espessura do lábio superior.
Avalia o prognatismo maxilar, a partir do que chama ângulo
sal, que resulta da intersecção de duas linhas: uma vertical
perpendicular ao plano de Frankf.urt

e

baixada da raiz do

riz, e outra unindo o subnasal à raiz do nariz.

na

'
na

Para haver

prognatismo do andar médio da face ou nasal, é preciso que o ân
gulo nasal seja positivo, isto é, que a vertical que passa pela
raiz do nariz fique em um plano posterior em relação à vertical
que passa pelo subnasal.
20

BIRCH e HUGGINS

(19S6), registravam a posição habi -

tual dos lábios e suas separaçoes, pela cefalometria radiolÓgi-

*

BERSON,M.I. -A new thinomether. Amer. J. Surg.63:148-149,
1944 apud SOUZA, A.M. - Programação da rinoplastia por meio de fotografias. Rev. lat. amer. Cirurg.
plast., 9 (2)
148-61, jun. 1965.
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ca antes e depois de completado o

tratamento~

incluindo seis me

ses de conten9ão, e aproximadamente depois de um perÍodo de nove meses da aplicação total do aparelho.

Os casos selecionados

clínica e cefalometricamente, com médias de idades de 11 anos e
6 meses, apresentavam relações normais das bases dentais

com

incisivos superiores inclinados para frente em relação ao
no maxilar.

pla-

A retração dos incisivos no tratamento dos diferen

tes pacientes foi conseguida com extração bilateral de dentes indicados, pelo uso de aparelhos m6veis ou fixos com ancoragemintermaxilar ou tração extrabucal conforme necessário.

Com

o

auxílio de um transparente quadr•iculado em milÍmetros para med~
ções da posição dos incisivos superiores, de lábios superior•

e

inferior, foram estudadas: 1) mudanças na posição dos incisivos
superiores; 2) mudanças verticais na posição dos lábios supe
rior e inferior;

3)

separação entre lábios superior e inferior.

Pelos métodos estatísticos nenhuma correlação pode ser demons trada para este grupo estudado.

A separação dos lábios

reduzida em 71% dos casos com uma média de 2,9 mm; em 11%
aumentada; em 18% permaneceu inalterada; nove meses depois,
71% somente 60% apresentavam a redução.

foi
foi
de

Atualmente, de acordo-

com este autor ainda não é possível prever, antes do tratamento,
em que grupo os pacientes cairão.
DANNELLY * (1966) estudou os efeitos da extração se riada sobre tecido mole em uma amostra de 66 casos.

Relacionou

pontos do perfil com o plano orbital e o horizontal rrankfurt.
Encontrou apenas. uma diferença significante e esta oc . . . ,..,reu

*

na

DANNELLY, W. -A cephalometric evaluation of serial
extraction in soft ·tis sue, Class I. Unpublished thesis,
St.
Louis University, 1966 apud
RINGENBERG, Q. M. - Influence of serial extraction on growth and development
of themaxilla
and
mandible
Amer. J. Orthodont.,
53 (1)
: 19 - 26, jan. 1967.
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relaçio dos l~bios com as linhas de refer~ncia.

No grupo

de

controle, quando o tratamento foi completado e as extraç5es

ha

viam sido realizadas,novamente

en

foi estabelecida semelhança

tre os perfis~, nos dois gru~os.
ORTCN l l '~ (1966) demonstrou, em seu trabalho,
portância da diminuição do "overj et 11
superfÍcie interna do lábio

infer~or

sivos superiores e inferiores.

a fim de impedir

a

im

que

a

entre no espaço dos inci-

Considerou tris casos em

que

houve deliberado movimento apical dos incisivos superiores

p~

ra a direçio labial, a fim de eliminar o citado espaço entre os incisivos.
R1NGENBERG 131 (1967), ao estudar a influ~ncia

da

extraçio seriada sobre o crescimento e desenvolvimento do maxi
lar e da mand!bula, teceu consideraç6es em relaçio ao padrio esqueletal, dental e de tecido mole.

Estudos dos resultados -

dos períocos totais de orientação e tratamento não apresentam
diferenças significantes entre os dois tipos

CARLSSON

&

ERICSON 39 ( 196 7)

de extraç5es.

estudaram as modifica-

çoes do perfil mole da face, subsequente a exodontias e pr6teses totais, por meio da cefalometria radiol6gica de 18 pacientes, em 7 ocasiões, durante o perÍodo de 4 anos.

Entre as con

clusôes deduzidas, ci·tamos: uma dentadura imediata fornece sus
tento aos lábios em aproximação daquele que é fornecido pelos
dentes naturais; a diferença entre perfil labial

cOm

e

sem

dentadura na boca, aumenta com o tempo, após a extração.
AARONSON 1 (1967) observou as radiografias cefalomêtricas de iG indivíduos adultos, antes e depois da cirurgia
mandibular.

Entre outras conclusões, afirmou que havia tendên
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cia do lábio superior deslocar-se levemente em sentido poste
rior, e do contorno do sulco labial superior ficar angulado

de

modo mais obtuso, após o procedimento cirúrgico; o lábio infe rior e o mento mole foram deslocados posteriormente em todos os
casos, em que houve tendência de um deslocamento para baixo;taP.
bém houve tendência do sulco labial inferior ficar angulado

de

modo mais agudo; em todos os casos, o lábio inferior e .o mento
mole assumiram estética melhor em relação ao resto do perfil mo
le.

IT O7 7 ( 196 8) fez um estudo

-

.

cefalometr~co

.

... f.

rad~ogra ~-

co do perfil de mulheres adultas japonesas com protrusão maxi lar, e as modificações do perfil em seqüência ao tratamento ortodôntico.

Um grupo era constituído de 31 pacientes, antes

do

tratamento e outro grupo, o de controle, de 38 pacientes com
oclusões normais.

Entre outras conclusões, verificou que

as

modificações que se seguiram ao tratamento, aparecem maiores
em profundidade do que em altura facial; o aspecto da protrusão
maxilar provém das relações posicionais desequilibradas do

na

riz, labio superior e área do menta.

CLEMENTs

43

'

44

'

45

(1969) fez um estudo tentando ava

liar a relação entre desenvolvimento nasal anormal, tratamento
ortodôntico e rinoplastia, com a finalidade de atingir o equilÍ
brio facial em 7 casos, e verificou que, em todos eles, ocorreu
crescimento nasal durante a terapia ortodôntica, ficando mais intenso o desequilÍbrio nasal.

Este autor aconselha aos orto -

dentistas que façam esclarecimentos aos

p~,is

do paciente.

conhecimento confortante de que a rinoplastia será feita em

O
um

futuro próximo, permite ao ortodontista levar os dentes a uma posição Ótima relativa ã estrutura ossea de suporte.

Este autor

afirma que a cirurgia rinoplástica pode contribuir para o esta-
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belecimento de harmonia facial, um dos objetivos principais

do

tratamento ortodôntico.
MULLER lOS (1969) fez urna comparaçao do perfil

mele

antes e depois do tratamento,tendo usado ás linhas de Rickettse Steiner como referência.

Suas principais conclusões foram: ~

estas linhas permitem avaliação rápida; seu uso, baseado em fatores posicionais 1

e

prático e seguro, e, revela informações que

se comparam com as obtidas na apreciação de fotografias;

cada

urna tem sua vantagem, a linha de Ricketts é mais adaptável, pe!:

..

mite mais interpretação pessoal, enquanto a linha de Steiner

e

em

provavelmente mais simples e mais exata para um dado caso;

pacientes jovens é difÍcil prognosticar a importância do cresc!
mente do mento e do nariz, assim como as alterações relacionadas; para pacientes com perfis retrusivos, a avaliação é duvid~
sa e a melhora de estética é, às vezes, limitada e freqüenteme~
te nao se relaciona com os movimentos dentais realizados.

HAMULA 68 (1970), empregando traçados cefalométricos,
demonstrou mudanças de posição dos lábios como resultado de intervenção cirÚrgica, pela comparação de duas técnicas cirúrgi cas, para alterar as inserções dos músculos labiais.

Entre

as

conclusões de estudo, citamos: 1) o su.lco mentolabial pode,

em

alguns casos, ser consistentemente, completamente reduzido

com

o método cirÚrgico estudado; 2) houve espessamento definido

do

sulco de tecido mole (média 2,4 mm) em direção horizontal, e,
do tecido mole na região do pogônio (média 2,8 rnm) em direção
horizontal; 3) a fenda interlabial não aumentou tanto como

se

esperava; 4) o lábio superior assumiu maior desempenho

para

aproximar os lábios no novo modelo funcional estabelecido;

5)

em média, houve pequena retrusão do lábio inferior;

6)

a maio -

ria das alterações cefalomêtricas pré e p5s-operat6rias no sul-

-
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co mentolabial e na área do menta foi ma1s horizontal do que em
direç~o

das

vertical; 7) em virtude da nova posição do lábio, e

alteraç~es

na região do pog5nio, a

em casos de modelo facial

retrogn~tico

est~tica

foi melhorada-

ou mento retra!do,

have~

do melhora também na área do sulco; 8) O aurr.ento na profundiàade do sulco é bom e notavelmente estivel) verificado ap6s um ano em comparação ~ décima semana ap5s a intervençio cir~rgica.

. - para o per f"11WERNER 169 ( 1970) apresentou aval1açao

de tecido mole usando o plano estético, linha AP e plano determinante do perfil.
terminar

Os objetivos de sua pesquisa foram: 1) de
alteraçio quantitativa no perfil de tecido -

Se

mole durante a fase de contençã.o no tratamento;

2)

verificar se

existe correlaçio estat!stica entre incisivo inferior relaciona
do à linha AP e equilÍbrio labial, conforme determinado

por

Ricketts em seu "Plano Est~tico", antes e depois do tratamento.
Estudou, pela cefalometria radiolÓgica, 30 pacientes do sexo fe
minino com Classe II, Divis~o I, de Angle, tratadas pela técnica de Begg.

Os pacientes estudados apresentaram alterações

ho

rizontais significantes no perfil de tecido mole, além daquelas
devidas à influência do crescimento durante o tratamento
tenção.

As alterações verticais foram menos evidentes

e con
e

nao

estatisticamente significantes durante a contenção.
QUINN, PICKRELL & ~~SSENGILL 119 (1971) apresentaram
p~

um trabalho sobre "tratamento do prognatismo mandibular em
cientes fissurados".

Consideraram dois casos de pacientes fis-

surados, desde os procedimentos para diagnóstico, tratamento
pós-tratamento.

e

A cefalometria radiolÓgica foi aplicada para o

estudo do perfil facial antes e depois do tratamento ortodôntico, acompanhado de cirurgia mandibular.

~

Os autores conclu1rarn-

que: 1) na maioria dos casos, o prognatismo com relação à fenda

- 71 labial pode ser tratado

meios ortod5nticos, se a con

dição f5r descoberta em tempo, se o diagnostico f5r correto e o
tratamento logo realizado; 2) nestes pacientes, é recomendávelque sejam aplicadas forças para atingir ou manter bases Ósseassaudáveis; 3)

forças ortodônticas e ortopédicas podem ser em -

pregadas na mandÍbula, após análise completa da face e estudo do crescimento; 4) todos os dentes, especialmente os decÍduos ,
devem ser mantidos na região da fenda, para permitir a expres são máxima do potencial genitico de crescimento do processo alveolar, a menos que ofereçam problema higiênico, irritem a lÍngua ou interfiram na fala; 5) estes pacientes devem ser logo

e~

caminhados aos odontopediatras para que sejam realizadas as r·es
taurações

dentais

necessirias, consideradas tão importantes -

como as realizações de outros especialistas participantes da

e

quipe para tratamento de fissurados.
SCHWAB 143 (1971~ ao realizar medições de tecido mole
em dois grupos de casos tratados com extrações, de quatro pri meiros premolares (o primeiro grupo), e de quatro segundos premolares (o segundo grupo), verificou, entre outras conclusões, que nao houve diferença significativa em retração labial entreos dois grupos.
BJORK, ELIASSON & WICTORIN 21 (1971) apresentaram

~

trabalho sobre as mudanças do perfil facial depois do tratamento cirúrgico da protrusão mandibular.

O estudo cefalométrico -

radiográfico, um ano após o tratamento citado, foi feito em
pacientes e 11 anos após em a·utros 10 pacientes tratados.

22
Foi

constatada uma alteração na posição do lábio inferior e no contorno do menta, correspondendo à alteração posicional dos den tese do osso subjacente.

O lábio superior tornou-se alongado e

apresentou pequena retroposição após tratamento.

Durante o pe-
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rÍodn de 10 anos, na~huma alteração de posição foi observada. O
resultado do tratamento parece ser relativamente permanente

du

rante esta longa observação de um perÍodo de um a onze anos

a

-

pos o tratamento.

BRANOFF

25

(1971) realizou um estudo cefalometrico ra

diográfico das alterações no perfil do tecido mole com relaçãoao tratamento ortodôntico em um grupo de 30 pacientes: 17 meninas e 13 meninos.

A ida.de antes do tratamento era de 8 anos

14 anos e 3 mes~s, com a idade média de 11 anos e 9 meses.

a
A~

dade, após tratamento, ia de 10 anos e 6 meses a 16 anos e 11 n:e
ses, com idade midia de 14 anos e 4 meses.

Apresentavam malo -

clusão Classe II, Divisão I e Classe I de Angle, e foram tratados com extraçaes de quatro primeiros premolares.

As alterações

na espessura do tecido mole e no comprimento labial foram

cor-

relacionadas com o movimento das estruturas duras, durante
tratamento.

Também foram avaliadas as alterações na. e.spessura,

durante o tratamento, como resultado do crescimento do nariz
do mento.

o

e

A linha "E" (de Ricketts) foi utilizada neste estudo.

O autor concluiu que as alterações-de perfis relacionados ao
tratamento ortodôntico são afetadas, tanto pelas alteraç6es

la

biais com relação ao movimento dental, como pelas alterações de
crescimento na_ espessura do tecido nasal e do mento, por isso são difÍceis de prever.
HERSHEY 73 (1972) realizou um estudo sobre mudança de
perfil de tecido mole pePiltuc.\1, depois da retração dos incisi vos, em 36 mulheres brancas.

Vinte pacientes tinham Classe I ,

quinze, Classe II e um, Classe III.

Em 32 pacientes, o trata-

mento incluía extrações dos primeiros premolares; os 4 restan tes foram tratados sem extrações.

Este autor verificou que

o

aumento da retração do incisivo superior diminuiu a correlação-
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entre movimento dental e resposta labial; movimento total den taJ.. para direção lingual não n=sultou em total reposição lingual

do te

cido mole; a reaçã.o do perfil de tecido mole para retração

dos

incisivos não mostrou diferenças significantes entre indivÍduos
com Classe I e Classe II;

a verificação de que a morfologia

1~

bial teve pequeno efeito na reaçao de tecido mole ao tratamento
foi um pouco surpreendente; dos 15 pacientes, com Classe II,
lábio inferior era retraÍdo mais do que o superior em 8, o

o
que

indica que os resultados dos pacientes de Classe II não podem ser uniformemente satisfatórios, quanto a melhora do perfil;
mais satisfatÓrio foi o achado de que o sulco superior se movimentou mais posteriormente que o inferior em 12 dos 15 pacien tes do grupo de Classe II; o coeficiente de correlação obtido entre inci•ivo inferior e tecido mole foi decepcionante; para o
grupo inteiro a média do movimento posterior do incisivo supe rior foi 5,8 ~~, indicando substancial redução; a média de 0,3

rnm para o ponto A, indica que a numerosa documentação da

liter~

tura, mostrando grande redução no ponto A, pode não ser repre sentativa da resposta individual deste ponto para o tratamento;
regras indicando que uma dada quantidade de retração do incisivo produzirá certa quantidade de aumento labial são válidas

so

mente em sentido amplo e podem ter pequeno valor quando aplicadas ao paciente individualmente.

2.4.4. O PERFIL MOLE EH RELAÇÃO AO CRESCIMENTO

ApÓs

os estudos tão divulgados de BROADBENT-

26 (1937) e BRODIE 31 (1941 ) , surg1ram
.

vos ao crescimento facial.

~

.

var.~os

tra b a lh os re 1 atJ.. -

Entre eles, citaremos os que se

lacionam mais diretamente ao crescimento dos tecidos moles
face.

re
da

- 7 L~

SUBTELNY

154

(1959), ligando Na A, com registro

-

em

N, demonstrou que o nariz cresce par'a baixo e para diante durante toda a adolescência e continua a crescer durante a idade
dulta.

Ele diz que o crescimento do nariz

~

a

que causa definiti

vamente o espessamento do lábio superior sobre o ponto A. Noutro
trabalho, o autor 156 (1961) acentuou que as modificaç5es em
crescimento dentro do perfi} de tecido mole expressar-se-ao nas
~reas

do nariz) do mente e dos lábios e tende a permanecer rel~

ti vamente estável ern sua convexidade (sem o nariz).

A posiçã.o

dos lábios é relacionada com as estruturas alveolares e dentá rias subjacentes.
WYLIE 176 (1955), em seus estudos já citados, concluiu
que as modificaç5es do perfil por meio ortodôntico dependem
principalmente do crescimento da mandÍbula durante o tratamento.
LUNDSTROM 91 (1955), em seu estudo, chamou a atençao
para o grande valor das observações em série do caso, antes

de

iniciar o tratamento.
RICKETTS 125 (1960)

fez também estudos relativos

ao

crescimento do nariz, ele impor·tância no estudo do perfil.
O
mesmo autor 126 (1960) observou em modificaç5es de crescimento,
que a convexidade diminuiu consistentemente da idade da dentadu
ra decidua até ã idade da dentadura permanente completada;

os

lábios ficaram mais retraÍdos em relação ao plano estético;

a

relação do incisivo inferior com o plano AP tendia a ser seme lhante.

Ricketts recomenda

três planos de referência para uso

clÍnico de rotina: plano facial, plano AP e plano E. Em outro
estudo, este autor 123 (1960) declara em resumo o seguinte: 1) A
ponta do nariz avança distando de ANS, cerca de 1 mm por ano, na dentição mista em ambos os sexos,nas

meninas na puberdade ,
BIBLIOTECA
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sendo cerca de 2

O ~entorno

puberdate; 2)
n~o

na

por ano r,os ;;;.erllnos de narizes grandes,

ITJL

na

do l~bio s~perior n~o se modificar~,se

ocorrer cresciffientc, o~ se o incisivo surerior permanecerposiç~o

original.

ho~ver

Se

retraçao da ponta do incisivo do

-..

....

.

.

~aLlo

::o;

•a

·:~per~~r

Ol~tio

3)

2~ra

a··r'e~·.::1

para cada 3

. ,

Dlllmet~os

~

inferior auffienta pouco de espessura, por·-2:: se. CU!
retraç~o

tras corno result2dc da

"l.·'·-j_'_,,
..
,_;. 4 >...)
.. ~L

-

retraçao do dente cita

~e

,se~u"
~
t::

l·-1
. c.'l. .

c··e'

.._

J.

do incisivo superior. A

intimar'''' te a Yltodificação em posição

raiz ::i o incisj_vo

JtJl10!1; t: l
;

"

t

;ia

'· · • ••

Cl'~CL')

c]".,:,.rr,a a êF

.

~-

1~c::g.:ao

..

ençd :·: para as ·.:ar::. ar; o e s

CCI~i

-

a idade.

e
r e~:a

~imula~c,

\te.lLict:o,

t~.::m

com a convexidade e a ponta vcltada para talxo.

razao para essa
rior' r;c:r.o

al~eraç~o

I'E:~:oultado

, '7

8/\UV:.L'

(l~<

e o

encur~amento de

~m

]<rr<
. .cll<

g·r·upO
.

'

r~c.
-JÇ.

componente infe

U, ao <c::;st:..;.dar' a~ ~:iferençc.s

1' f,...:;
'rl..-r·".l\..'0"0
!<•• 'i" v
'--' t
~

de

idade

e

subsequentes ao tratamento -

ortod6ntico e o signific~do ~os mesr1os
cc;j,

f

de atrofia al './eol.::tr e perda de dentes.

dentc~aciais

TYent0
-.1. ·

':endência a alonga.mcr:to

.r;lanej amento do trata
-

~~c

:r.

CO!:s·t-l•
-;--,_i
:'~QR
••
--~" -,,

,-1e
-

~.' .~•

•

(~0

'-

c-::exO ffi.as·-

~

•

-

culino e ~~ 0o feminino, cu~os tra~amentos ortcd6nticos foram
cOEtpletr.'tdos

cor~.

êxito, relacionou a por:t

..... .

'jo nar1::: e do

J.

men~o

-

.

r::ole a ur:. ?lemo tangente a superr1c1e lablal do incisivo supe

rlor e verificou por

~ediç6es

horizontais que, a ponta do nariz

o pog3nio, o mente mole sofreram modificaç6es mais acentuadas para os de sexo masculino.
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SANTINI

138

(1961)

acen~uou a necessidade da aferiçio

do pog3nio e incluiu o nariz em seu estudo.

RITCHIE

132

(1962)

realizou seus estudos empregandos~

cefalograr..as em 3 3 meninof3 br a..'1cos, em idade de 9 a l2 anos,
lecionados pela sua excelente oclus~io
ortodôntico.

dental ,

sem tratamento-

Verificou estatisticamente e concluiu que o perfil

esqueletal , os padr6es de perfil dental, e o contorno de tecido mole eram significantemente mais convexos nos grupos de me nor idade.

Isso n~o foi devidc, segundo o autor, a marcante au

menta de espessura do tecido sobre a ~rea do ffiento, mas aparentemente foi causado principalmente por acentuado aumento em com
primento do nari~, ou reduç~o muito importante na ârea dos

1~

bios superior e inferior.

Os estudos de BACKLUND

12

(1963), ja citados, tambél~~-

contribufram para melhor conhecimento em relaç~o ao crescimento.

KOPKHAUS

84

(1964) deu grande importância à modifica-

çao durante o tempo, cujo efeito deve ser· antecipado no
menta do

plane]~

tratan~ntc.

~·:

HOLDAWAY

desenvolveu um métoclo

de analisar o per -

fil do tecido mole para determinar suas mucanças por cresciment0 e tratamento 1 e também como meio de di.agnóst i co.

Afirmou que

uma tangente do menta mole ao lábio superior cria um ângulo com
a linha NB (une ponto N ao ponto B) 1 que pode ser medido e

usa~o

para diagnóstico do tecido mole, o ângulo H.
Os resultados do estudo de EDDS

54

(1964) citado ante

,·: HOLDA\tJAY apud HA.HBLETCN,R.S. - The soft tissue cover1ng

of

the skeletal face as related to orthodontic problems. Amer.
J. Orthodont., 50

(6)

: iJ.OS-20, June - 196L!,
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riormente, indicaram que houve 6bvia necessidade de compensarmodificaç~es

em crescimento, particularmente do nariz.

'j

~~

'(

SUBTELNY & SAKUDA"'"'

lar·,

(l9E:6) estudaram a função museu-

malformação bucal e modificações por crescimento, e suge-

riram em ~ltima an~lise que a posição dos dentes e em certo
grau a configuração do tecido mole, sejam fortemente dependen tes da forma e da função do l~bio inferior.

A função e a forma

do mesmo parecem, entretanto, estar intimamente concatenadas
com a forma e o padrão de crescimento da mandibula.

59

(1959) realizou um estudo cefalométrico

do

perfil facial normal, utilizando an~lise dental, esqueletal

e

FISHHAN

de Tecidos moles em um grupo de 30 individuas, sendo 15 do sexo
masculino e lS do feminino.

As radiografias abrangiam a escala

de idade desde 3 meses at~ 18 anos.

Desta maneira foram feitas

medições e~ cada nrvel de idade em um total de 19 444.
outras afirmativas deste autor, destacamos:

Entre

todos os pontos do

perfil mole expressaram modificações horizontais semelhantes
acs seus pontos esqueletais correspondentes; os pontos
fil mole no menta

expressara~

modificações verticais semelhan -

tes aos correspondentes do esqueleto, mas os pontos de tecido mole correspondentes aos do maxilar excediam as modificações ho
rizontais e verticais esqueletais correspondentes.

CLEMENTs
crescimentc

c.

43 44 45
,
'
(1969) contribuiu para o estudo

o""'

.se\J ~rabalho já citado anteriormente.

Neste mesmo ano, HULLER
trabalho

do

105

(1969) também apresentou urr

referido no item anterior, do qual constam observa -

ções relativas ao crescimento.
BIBLIOTECA
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..... m,r:-nCinAnC nJ:" ~Ãn PAIII n

-

PECK

,'1!

PECK

114

(1972) estudaram a est6tica e o enve-

J.:heci;r,erJ.to facial. através de fotografias.

descrito

n~danças

78 -

Cnamam a atenção

P.:::

de tecido mole na face, que acontecem antes-

e duran tJ:! a anoles ::.:êLcia, poucos estudo c; es c:r·e·.;em sobre estasmudanças depois Ja
ral.

adolesc~ncia,

devido ao envelhecimento

nat~

Mudanças com a idade foram observadas em perfil: o l~bio

"''1p--~-.r··,-,
C L - ,) .c

._. '·~

f.. l.CO''
.
· L<

pl-·no
C!' • •

~l·gnl.fl·c-,J-·t.,.,.,E~"·t.;,·
t:>
I
C-. , • 1.::: J" .l l
'~ '

C''

la-"l"n
inferior
•
c~
~

::ao

s6 ficou plano significantemente, como diminuiu na dimensão
vertlcal;

Jepress~c

·todas a::; idad<?.S.

alargamento nas comissuras labiais,

Todas estas mudanças foram razo~veis ~ luz

que tendem a cair.
dos

c:.onLecir;,entos

cirrtento da pele.

no perfi]. facial, tomando lugar e~

;la~
.•.:>

'-~,

L-ar•a~~p~r
.._ ._ -· 1.. ......0
...~

t~ras·
..~- ..,_,
....

~·l·~~ol(~)gl·r~~
1 _ .:) l.
..•
... a::>

).

rlo
......

en\1e·.·L1~~
I._
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l. I.

H1

do mesmo, quando se estuda a ma:Loc1us~1c
roborada pelos diversos

t1Utor~c~.;

:intpcrtânc ia esta -~c~r-

>

"
(1907) que pos

CCJLJCJ:

e.1 e s ·.~-·c: t"t() u

a · <~ orts c i erl ti za.

·.::::·:· <le::? tac:c,u.
".J. ;:;

C)

fd.

to

~-

au~0r~s cujas opiniões têm

.
sido un.:1n nnc~~ em :ceconhecer o valor desta;
~

-[Uando ar·r'·-~sentou um trabalho sobre ''con~:;ideração da face

no

d iagm) s ti co ortodôn ti co"~ e fez wn ape l.o

em

1

aC)S

'.:J.Ue

trabalham

ortodontia para darem atenção ~ face do paciente, aplicando

se;_: coni;ecimento de tal forma que l.hes :1ee...r.1 certeza

··~T)EI
12 0 (1950), ao afirmar aue as
F"' --l .t..~
~~ .:
-l

L

relaç~es
,

r:\e

dentais e esquele
-

~

tais t&m marcante influ~ncia soure o tec1do mole;
l

(1953) ao citar os 4 ob-J"etivos do
)

trdtarnento~-

ter cumprl:_

1 -~..--· . l
1~ELD

,,

L~NDSTROM

6l
91

(1955), quando assegurou que ''o contcl'ne> do tecido mole

-

e sua

-

.
alJundancia rep:ceser.tam importante papel na apYec:Laçao
do per fil, em particular, o tamanho e forma do nariz e o

volu~e

e
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5J
comprimento dos lablos"; DO'..JNS
(1956), que se referiu aos te

ciclos moles corno "um importante fator para a consideração

do

perfil por influir sobre a estética e sobre a dentadura 11 ;
DAUGAARD-LTENSEN

50

(1957), quando insistiu em que o progresso-

na técnica de tratamento deveria ser acompar;haclo de igual progresso no setor• do estudo da estêt ica facial; BURSTONE

36

( 19 S 8 )J

ao afirmar que o estudo apenas dos componentes esqueletais

fo~

nece tão somente conjecturas acerca das configuraç6es do tecido mole, e que os antrop6logos j~ perceberam a futilidade

de

acertadamente predizer se uma forma facial pelo seus traços es
queletais, pois o ortodontista não precisa fazer tais predi
ç6es; ele pode medir o contorno tegumentar diretamente; ainda

~JE3 5
~
E·~uR0,TQ.
,

. l'

.

c 9)
( 1g
. ·::;
~

,

.
·ao d.
· 1 zer' ·=1ue a var:ta.r;ao,
na co b er t ura d o te

cido mole, pode constituir fator importan~e na an~lise de
sos, visto que influencia a forma e a estética faciais

ca

e

o

equil{brio muscular do complexo orbicular da boca, e assim

a

estabilidade do segmento dental inferior, e acreditou que a
conscientização de variação deveria constituir parte integrante de qualquer

an~lise de casos ortod6nticos;

NEGER

108

Cl959) ,

ao relatar que urna an~lise do perfil facial, que se limita
mediç6es das

estr~turas

esqueletais e dentais, parece que

a
nao

se conformaria com as normas da exatid~o cient{fica quando fos
se requerido um assessoramento do perfil do tecido mole ;
SALZHANNl.JC;

ClCJbO), ao aficmar que cert:as medidas do esqueleto

poderiam ser influenciadas pelo tecido mole, e que os tr~s com

-

.
ponentes necessar1os
em urna an~lise cefalométrica, são a an~lj

-

. ha
se do esqueleto, o perfil e a a.rl,Jl i•c;c~ ia rientadura, que Jd
r:.')
136
viam sido propostos por• DOWN:3 ,, (1948); ainda SALZMAJIJN
(1960),
dO

asseverar que certos cri tér:i.os angulares esqueletais, a soma

Ja tonicidade do tecido mole e a postura da musculatura faciaJ
podem influenciar nA apreciação do perfil; SUBTELNY

156

(1951),

ao comentar que e o teci do me) Le que, primariamente, determina
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a aparência facial de qualquer indivÍduo e, consequentemente,
uma antecipação inteligente das modificações do tecido mole , que podem ocorrer em conseqüência do tratamento, somente pode ajudar; ALESSANDRA

2

(1962), ao acentuar a importância da avalia

ção do tecido mole no diagnóstico ortodôntico e no plano de tra
tamento; HAMBLETON

67

(1963), ao afirmar que o ortodontista pre-

cisa ter conhecimento do crescimento e do desenvolvimento do te
cido mole, além das mudanças que irão ocorrer com o tratamento
ortodôntico, se quiser saber quais os objetivos que ele pode al
cançar; novamente KORKHAUs

84

(1964), ao atribuir grande impor -

tância ao mento em sua integração na face e sua posição, transmitindo grande significado; o valor do estudo de perfil da posi
ção de repouso para a pos1çao de contato oclusal foi
destaque por VIEGAS

167

posto

em

(1965), para diagnóstico diferencial

en

tre verdadeira e pseudo-mésio-oclusão, especialmente
de radiografias; BAUM

19

através -

(1966) deu grande importância às modifi

cações durante o tempo, cujo efeito deveria ser antecipado

no

planejamento de tratamento, o que corrobora o valor dos estudos
de perfil mole; YAMAUCHI

177

(1967), ao assegurar que a aparen-

cia facial é bem afetada pelo tratamento ortodôntico; YOGOSAWA179 (1969), ao assegurar a existência de alto grau de correla -

çao entre perfil de tecido mole e esqueletal subjacente;

e

COX & VAN DER LINDEN 47 (1971), ao chamarem a atençao
para o fa-

to de que muitos aspectos que têm seu lugar na avaliação da beleza, não podem ser revelados em radiografias.

Enfim, todos os

autores são unânimes em atribuir importância para o perfil mole
em estudos de maloclusão.

- 82 3.2. DADOS DO PERFIL MOLE PARA O ESTABELECIMENTO

DE PRIORIDADES

Após evidenc~ada a importância do perfil de tecido mole, lembramos que, para a

organizaç~c

de programas, assim como a utilização de

e 1esenvolvimento

pe~saal

~uxiliar

ao

máximo, é necessário conhecer a real situação dé, comunidade

.

sob o aspecto focal1zado, segundo VIEGAS

*

(1972),

.

Espec1al -

-

mente aqui no Brasil, onde a distribuição dos profissionais
desproporcional às necessidades, agravando-se

gioes,
de acordo com VIEGAS ** (1972),

certas

re

devemos :azer um levan-

tamento para conhecer a situação e através de
serão estabelecidas as prioridades.

<:'lll

e

32us

resultados,

Consideramc3 indispensá -

ve1s "dados do perfil mole" para o estabelecimento de

priorid~

des, conforme prevenção das deformidades dentofaciais, já

que

estes dados são importantes em Ortodontia e principalmente poE
que estão envolvidos em problemas de etiologia das maloclusões.
Esta nossa consideração está de acordo com a conclusão a que chegou o grupo do V WORKSHOP de Michigan em Ortodontia

172

(1958), de que sendo impossível tratar todos os casos de defor
midades acentuadas, o tipo de programa de saÚde pÚblica

ma1s

necessário deveria ser de natureza preventiva.

..

Considerando, conforme um dos requisitos para um lndice com referência às deformidades dentofaciais, de acordo
com JAMISON e MC MILLAN

*
1:*

***

VIEGAS,A.R.
VIEGAS , I.
JA~ISON,H.C.

*,

que o método de exame deve possibi-

Anotação de aula - 1972

"

"

"

- 1972

& MAC MILLAN,R.S. - An index of malocclusion

for use in multiphasic screening and epidemiological
investigation. University of Michigan •. School of Public
Health.Processed. apud VIEGAS, A.R. Manual de odontologia sa
nitária. S.Paulo Faculdade de Higiene e Saúde PÚblica da Uni
versidade de São Paulo, 1965 V. 4

- 83 litar rapidez na execuçao, mesmo quando realizado por

examinad~

res sem instrução especializada em diagnóstico ortodôntico, entre os métodos citados em nosso trabalho para o estudo do perfi]
elegemos o do exame visual.

3. 3. IMPORTÂNCIA

DOS LÁBIOS

Entre os dados do perfil, sem nunca perder a visao do todo, destacamos a importância dos lábios para o presente trabalho, corroborada pelos estudos dos seguintes autores: ROSASPINr

133

(1939),quando concluiu que o tratamento ortodônti-

co pode corrigir a posição e a forma dos lábios; BRODIE

29

Cl949),

quando afirmou que as relações da lÍngua e dos lábios são de
grande interesse ao ortodontista, e, no ano seguinte

28

(1950),

que quatro funções musculares influenciam a dentadura humana:
postura, deglutição, mastigação e expressão facial, e referiu . tarde 32 ( 1953 ) a~ cobertura muscular como obstaculo
se mals
oposição

em

à migração dos dentes para diante; STONER152 (1955)

quando concluiu que a modificação do contorno dos lábios pode ocorrer como conseqüência do grande movimento dos incisivos
TULLEY

159

(1956), quando mostrou a grande influência dos múscu-

los que circundam a boca e sua consequência na posição dos dentes; BURSTONE 35 (1959), quando se referiu ao equilÍbrio museular do complexo orbicular da boca e a' estabilidade do segmento
dental inferior; SUBTELNY

154

(1959), quando verificou que

a

postura labial era intimamente relacionada com as estruturas
subjacentes; SARNAS

139

(1959), quando concluiu que a

de da curvatura do lábio inferior e
mente correlacionadas; RICKETTs

122

11

overbite

11

profundid~

estão intima

(1961), quando relacionou a-

normalidades funcionais dos lábios e hábitos viciosos e verifi-

- 84 - no perf1l;
.
cou grande repercussao
KING 81 (1960), quando

con

cluiu que a retração do incisivo superior foi acompanhada de re
- d o 1..
. super1or;
.
..
traçao
ab1o
Su BTELNY 156 (1961), quando ver1f1cou
que a.posição dos lábios é relacionada com as estruturas alveolares e dentais

subjacentes; BLOOM 22 (1961), quando verificou

que existe uma relação definida entre o suporte dento-esquele tal e de tecido mole em torno da

boca; JACKSON

79

(1962),

que

afirmou que o lábio inferior tem influência controlada sobre

o

.
. •
.
1nc1s1vo
super1or;
BACKLUND 12 ( 1963 ) , quando assegurou que a

respiração

bucal se associa com baixa posição lingual e postura-

de boca aberta; LUSTERMAN

92

(1963) quando disse que um estudo -

de médias aritméticas assinalou que a mais importante caracte rística dizia respeito às relações dos tecidos

nos

moles

quais foram considerados o volume e a inclinação dos lábios;
VIEGAs

167

(1965), quando afirmou que os respiradores bucais

a-

presentam alta incidência de maloclusões e, ao referir-se

a

traspasse vertical excessivo, indicou sua correção, a fim

de

evitar prejuízos para o lado dos tecidos moles e estruturas

de

suporte dos dentes, e ainda quando, ao citar o hábito de morder
o lábio, assegurou que o mesmo é visto freqÜentemente ~uando e~
tamos em presença de trespasse horizontal ou vertical excessivo;
BIRCH

20

(1966), quando realizou uma pesquisa cefalométriea

das

mudanças na separação dos lábios, em seguida ~ retração dos inci
sivos superiores, em pacientes com Classe II Divisão 1, e afirmou que estes pacientes procuraram o ortodontista, não só

para

correção dos dentes, mas também desta desagradável aparência 1~
bial; SUBTELNY e SAKUDA

157

(1966), quando afirmaram que a posi

çao dos dentes em certo grau e a configuração dos tecidos moles
sao fortemente dependentes da forma e da função do lábio infe
.
. que o l a.. b 10
.
.
r1or;
BURSTONE 3 7 ( 1967 ) , quan d o conclu1u
super1or
e..

como um gu1a para o posicionamento do incisivo superior;
RICKETTS 124 ( 1968), quando assegurou

q~e

.. .
.
os lab1os
p od er1am

-

ser influenciados pelos
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dentes ou inversamente, os dentes po-

deria.m ser influenciados pelos l2l:::ios; SUBTELNY

155 (1970),

quando concluiu que a lÍngua e liÍbios em função foram fatores-·
.
d as pos1çoes
. d os oentes;
'
~Eo 57 (1971), quan d o a f'1rmoucausa1s
r~·

que a inclinaç~o do l~bio inferior ~ mais relacionada com es truturas dento-esqueletais sub~acentes em indivíduos do sexo feminino; BUCHIN

34

(1971), quando, em seu estudo, salientou

a

importância dos l~bios e ou·tr'.:1:: partes de perfil de tecido mo-·
le, e desenvolvimento manc1 ib~.i. L1.r, na decisão final, diante dos
casos limítrofes, para a ~~cisão de extrair, ou não, quatro
primeiros premolares, no perÍodo da dentição mista, a fim de e
vitar

"over>bite"

acentuado,

concavidade do perfil e perda -

de ancoragem; HERSHEY 73 (1972), quando estudou as alteraçoes-

do tecido mole peribucal de)ois da retração dos incisivos

e

verificou que o aumento da retração do incisivo superior diminuiu a correlação entre movimento dental e resposta labial.
~ linhas ou planos de perfil mole usados nas an~li

ses

cefalom~tricas, de RICKE~Ts 122 (1961), STEINER 151 (1962) ,

HOLDAWAY:': e MERRIFIELD 100 (1966)

tamb~m confirmam o valor atri

buÍdo aos l~bios, j~ que todas estas linhas ou planos citados
apresentam relaçBes com os l~bios.
Finalmente, os problemas relativos a h~bitos labiais
constituem importantes causas das maloclus6es e, de acordo com
a Equação apresentada por MOYERS

104

(1959), as CAUSAS, atuando

certo TEMPO sobre TECIDOS, produzem RESULTADOS.
Um Índice com estes dados relativos aos l~bios, esta
r1a enquadraJo em

um

dos

tipos

de Índices

citados

por

:': HOLDAWAY apud l·J.t\MBLETON, R. S. - The soft t issue covering
of
the skeletal face as relatec! to orthodontic proble:r:1s .Amer. J.
Orthodont., 50
(6) : 405-20, June
1964.

-
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it

GRAINGER , que julgamos de grande interesse, considerando a si
tuação em nossa comunidade: os Índices que assinalem

maloclu-

sões incipientes ou em potencial, necessários para conduzir
programas preventivos de saÚde pÚblica.

finalmente ao encerrarmos, vamos suger1r as bases
ra elaboração de um novo Índice, para levantamento

p~

de maloclu

sões, em um exame de perfil dos lábios.

3.3.1. Com a musculatura em repouso, os lábios podem

estar juntos ou separados.

Para os indivÍduos de postura

de

lábios separados, ou seja, "boca entreaberta" por respiração bucal ou outra causa, podemos prevenir deslocamentos indesejáveis dos dentes como vestibuloversão dos incisivos superiorese inferiores, linguoversão dos inferiores, arco dental em

for

ma de V, e outros.

3.3.2. No relacionamento antero-posterior

do

lábio

super1or com o inferior: se o superior está mais para trás

ou

o inferior deslocado anteriormente, podemos, detectar casos in
cipientes de classe III,

vestibuloversões dos incisivos

infe

riores, linguoversões dos superiores e outras alterações; se o
inferior estiver mais para trás ou o superior

deslocado

riormente, ou o sulco mentolabial muito profundo,

podemos

Indexing

GRAINGER, R.M. -

Organization. Expert
Standardization

of

malocclusion. in World

Committee
reporting

on
of

Dental

Health-

Health:

dental diseases

conditions. 19 p. apud VIEGAS, A.R. - Manual

fa

interce~

zer prevençao interferindo por medidas ortodônticas,

*

ante

de

and

Odontolo -

gia Sanitária, São Paulo, Faculdade de Higiene e SaÚde PÚbli
ca da Universidade de São Paulo

1965 - V. 4.

- 87tadoras, impedindo desse modo, o agravamento de um "overbite"
"overjet'', vestibuloveFsio dos superiores, linguoversio dos inferiores e suas conseqUências.

...

3.3.3. A verificação da presença de hábitos viciosos
muito Útil, a fim de que possamos detectar deslocamento dos
tes, impedindo seu agravamento, ou

possib~litando

e

den-

a volta à posi-

ção normal, muitas vezes pela simples eliminação desses hábitos.
Os deslocamentos mais comuns que ocorrem como consequências dos hábitos viciosos são os diastemas, vestÍbulo ou linguoversões,
torsiversões, além de outros.
Num estudo-piloto que fizemos a fim de verificar se

es

tas sugestões seriam Úteis, pudemos constatar que, em um total de
429 crianças examinadas, de 7 a 11 anos, do sexo masculino,

165

apresentavam estas alterações labiais citadas, e as 264 restantes
apresentavam os lábios em posições corretas. Dos 165 (com alterações labiais) apenas 9 eram ainda de oclusão normal. Dos 264 (com
lábios em posições corretas), 209 apresentavam oclusão normal
leves desvios.

ou

Este resultado corresponde a 5,4% de oclusão nor-

mal no primeiro grupo (com alterações labiais) e 79,1% de oclusão
normal no segundo grupo (com lábios em posições corretas),o

que,

realmente, vem a favor de nossa proposição.

Pudemos verificar nos casos em que os lábios
tuiam fator etiolÓgico das maloclusões,

que,

de da criança, mais agravadas as maloclusões.

quanto maior a id~
Isto evidencia

grande benefício que poderá ser oferecido

as

minadas tão

isto é,

logo

sete anos de idade.

ingressem

na

escola,

Este benefÍcio

tas vezes, sem aplicação

poderá

de aparelhos,

de educação em saÚde pÚblica.

consti

crianças,

ser

aos

se
seis

prestado,

simplesmente

por

o
exa
e

mui
meio
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CAPÍTULO

4

CONCLUSOES

Com base nas consideraç6es anteriores, parece-nos
cito

lÍ
....

ad~itir:

4.1. - ~oportuna a elaboração de novo Índice

para

levantamento de maloclus6es com dados relativos ao perfil mole.

4.2. - Dentre eles, os mais importantes sao os refe rentes aos lábios, especialmente em seu relacionamento antero posterior, em repouso (entreabertos ou juntos), assim como
presença de hábitos viciosos, relacionando-os sempre
facial.

ao

a
todo

- 89 -
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su~::.\:ARY

The soft profile and its in,ortance as den~a:-iacial
leformities indicator.
After studying severa! pa?ers o~ ~alocclusio~ .
we
~ound out -c~:.at those inciices rep:reser..t mai:lly the in~::. vid-u;:.l de~~tal
~ositions and its relations~ips.
The third buc.:...l :1eal th p:·cb:..em, ma:~cclusio~,cause3
pamages to th~ facial profile and aesthetics, wt::.ch ~n ..... _........ , ;;.ay
~ffect h e a:.. "t:-••
-che:re
The reason of this study was: to fin~ out :i:.:
fs or ttere is not advantage to acd data to the malocclusion
indice~, a~d if ~nere is, which ones are more significant.
We reviewed several papers up to t~e present
da~e.
about t~e ~3ft profile; such as: concepts ort equilibrium
and
1armony. :n-...;·::hods and technics to study the soft pro file, and i ts
;tudy i:.·urr. different views, the soft p::ofile .and its relationship
:o the bane ~~d dental structure, the soft profile in relationship
:o pros·~~1e·c.:.c and surgical dental treatme:ut, anó. the soft profile
.n relatio~s~ip to growing.
In the discussion,
.. we stressed the prc.:O:i:.e ÍJ-n:?ortance,
he sof~ p:~~ile data for the choice o~ -che priority proble~s and
he import~~=e of the lips.
In a trial study, we examined 429 male chi:.C:ren ,from
to 1:. ye_::s of age, from which lóS children ?r~sented changes of
he lips pc~~ure and the remair..ing 264 children ?Tesented normal
ips postu~~. :n the first gro~;. only 5.4% presented nor~~l
:clusicn and in the second group 79.:.S presented nor~al occlusion
r very slight abnormalities, thus iné:icating the i::l:_Jortance
of
lis st~dy.
7he end results oi tnis s"Cudy are:
1. It is necessary ""Cte establishment of a

~ew

index
of

.th da:a .~lated to the soft proiile for the detection
.locc:: ~s i.:;:l..
:he most important C:ata are :re:.a~~~ te the
pec. ia.ly :.·.:s forward and backward r~:.atio:.·.. sni?s at res·~ (ope:.~d
cl,ls.;;d) as well as the presence of faul ty habi ts, always rel~..-dng
e lipv te tne remaining of the i~ce.
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