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OLIVEIRA, JULIANA.  Avaliação cefalométrica do tecido mole em jovens com 
oclusão normal: aplicação da análise de ARNETT et al. 
 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo aplicar e avaliar a Análise Cefalométrica do 

Tecido Mole proposta por ARNETT et al. em jovens brasileiros, determinando 

seus valores médios e comparando com os dos autores. A amostra compôs-se 

de 60 indivíduos, sendo 24 do sexo masculino e 36 do sexo feminino. Todos 

brasileiros, leucodermas e portadores de oclusão normal natural, apresentando 

um mínimo de quatro das seis chaves de oclusão de ANDREWS. A utilização da 

posição natural da cabeça e da linha vertical verdadeira no momento da obtenção 

das telerradiografias compuseram a metodologia do trabalho. Avaliaram-se os 

fatores dentários e os esqueléticos, as espessuras do tecido mole, os 

comprimentos faciais, as projeções do tecido mole em relação à Linha Vertical 

Verdadeira e a harmonia intramandibular, a intermaxilar e a facial total. Os 

resultados demonstraram que os valores médios da amostra estudada 

apresentaram diferenças em relação aos valores normativos de ARNETT et al. na 

maioria das variáveis e quando comparados entre si, verificou-se que os 

americanos apresentaram altura facial maior, perfil facial mais reto e nariz mais 

proeminente que os brasileiros, tanto para o sexo masculino como para o 

feminino. O sexo masculino apresentou altura facial e espessura dos tecidos 

moles maior que o sexo feminino, porem, lábios superior e inferior menos 

protruídos em relação à Linha Vertical Verdadeira. 

 



 

 

OLIVEIRA, JULIANA. Cephalometric Evaluation of the soft tissues in youth with 

normal occlusion: application of the analysis by ARNETT et al. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was applies Cephalometric soft tissue analysis 

proposed by ARNETT et al. in Brazilian youths, determining their medium values 

and comparing with the authors. The sample was compounded by 60 subjects, 

being 24 males and 36 females. All of them were Brazilians, leukoderms with 

natural normal occlusion, presenting four out of the six keys to ANDREWS’s 

occlusion. The natural head position and the true vertical line were used at the 

moment of the lateral cephalograms and the profile photographs take, these made 

up the methodology for the study. The Cephalometric soft tissue analysis was 

performed evaluating the dentoskeletal factors, soft tissue structures, facial 

lengths, true vertical line projections and the harmony intramandibular, intrajaw 

and total face. The results demonstrated that the medium values of the studied 

sample presented differences in relation to the normative values of ARNETT et al. 

in most of the variables. As facial height when compared, they allowed to 

conclude that the Americans present larger facial height, straighter facial profile 

and more prominent nose than the Brazilians, so much in the masculine sex as in 

the feminine. The masculine sex presents facial height and thickness of the larger 

soft fabrics than the feminine sex, however, upper lip and inferior less protruded in 

relation to true vertical line. 
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                                                                            1.INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

Os padrões de harmonia facial foram, historicamente, definidos pela 

primeira vez por artistas. Na Grécia Antiga, a percepção da beleza baseava-se 

em princípios ou critérios que descreviam as proporções ideais e a relação 

equilibrada da anatomia humana. A importância dos lábios e do mento na 

qualificação do perfil facial e no conceito de beleza ressurgiu durante o período 

renascentista e foram formulados e difundidos princípios neoclássicos até o final 

do século 19 e início do século 2038. Contudo de acordo com Suguino, a 

habilidade em se reconhecer uma face bela é inata; porém, traduzí-la em metas 

terapêuticas objetivas e definidas torna-se a tarefa mais árdua55. 

 Com a introdução da radiografia cefalométrica, a maioria dos ortodontistas 

habituou-se a visualizar as discrepâncias esqueléticas como a maior limitação ao 

tratamento das anomalias dentofaciais. No entanto, no que diz respeito à estética 

da face, são os tecidos moles que na realidade determinam os resultados do 

tratamento. Posteriormente, com a avaliação cefalométrica como um meio auxiliar 

de diagnóstico ortodôntico, voltou-se a atenção em quantificar a harmonia facial 

por meio de valores cefalométricos normativos, avaliando-se tanto as alterações 

esqueléticas quanto à do perfil tegumentar. A preocupação com o perfil mole 

facial culminou na década de 50, com a introdução de medidas do perfil na 

avaliação cefalométrica, sendo rapidamente reconhecidas como um importante 

fator auxiliar no planejamento ortodôntico9,40,41. Desde então, os profissionais de 

Ortodontia e Ortopedia facial, além de se preocuparem com o alinhamento dos 

dentes e equilíbrio funcional, também o faze m com a busca de harmonia de toda 



 

a face do paciente procurando pelos mais diversos meios a perfeição de formas, 

onde o belo tem aparência agradável, perfeita e desperta prazer estético1,4. 

Logo, várias análises foram desenvolvidas na tentativa de qualificar e 

quantificar o perfil facial estético, utilizando cada vez mais, diferentes análises da 

estética facial para planejar o tratamento ortodôntico, juntamente com a análise 

da oclusão do paciente1,4,18,26,40,47. 

As análises cefalométricas do tecido mole utilizam, em sua maioria, 

normas e padrões gerados em diversos países, a partir de populações 

específicas. Por este motivo, julgou-se interessante verificar na atual pesquisa a 

compatibilidade dos valores normativos propostos pela análise de Arnett et al6. 

em uma população, composta por jovens brasileiros leucodermas, apresentando 

oclusão normal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    2.REVISÃO DA LITERATURA  
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
 
 
 

Em 1907, ANGLE3 considerou que para obter melhor equilíbrio, harmonia 

e proporções da boca em relação às outras estruturas faciais, seria necessário a 

presença de todos os dentes e que cada dente deveria ocupar a sua posição 

ideal, em oclusão normal. Estudou o perfil tegumentar da face e considerou a 

boca como o mais importante fator na composição facial, sendo que a sua forma 

e beleza dependem da relação oclusal dos dentes e estabelecem a harmonia da 

relação com os demais componentes da face. Ressaltou também que, embora as 

faces humanas fossem parecidas, elas eram diferentes e mesmo que linhas e 

regras fossem utilizadas por artistas para detectar variações da normalidade, 

nenhuma linha ou medida seria aplicada universalmente. 

Por outro lado, CASE15, em 1921, postulava que a oclusão normal não 

resultaria sempre na correção das deformidades dentofaciais. A única base 

verdadeira de diagnóstico e tratamento seria a harmonia dentofacial, isto é, a 

harmonia nas relações oclusais com propósitos de mastigação e harmonia na 

área dentofacial. Isso incluiria a oclusão normal dos dentes como um dos maiores 

objetivos, com exceção dos casos raros onde extrações fossem necessárias para 

corrigir ou prevenir deformidades dentofaciais o que levaria a uma oclusão 

mastigatória adequada com interdigitação das cúspides vestibulares mais 

precisas possível. 



 

Em 1924, CARREA14 foi quem primeiramente estudou as características 

faciais em radiografias. Para isto, adaptou um fio de chumbo ao perfil facial e 

obteve as radiografias posteriormente, onde o contorno do perfil aparecia de 

forma radiopaca no cefalograma. 

No ano de 1944, TWEED56 despertou para este assunto, apontando a 

relação entre a beleza da face com a inclinação dos incisivos inferiores e 

afirmando que um bom posicionamento dos incisivos inferiores no osso basal 

seria o guia ideal para se alcançar o equilíbrio e a harmonia facial. Ressaltou 

também que, o conceito de normalidade é indispensável ao ortodontista e definiu  

o “normal” como “o balanço e harmonia de proporções consideradas pela maioria 

de nós como mais agradáveis na face humana”. 

Pioneiro na introdução da análise cefalométrica aplicada ao diagnóstico 

ortodôntico, DOWNS19, em 1948, realizou um estudo para determinar a variação 

do padrão esquelético e dentário em pacientes com oclusões excelentes. O grupo 

estudado foi composto por 20 pacientes com idades entre 12 e 17 anos divididos 

igualmente com relação ao sexo e traçados foram feitos sobre as radiografias 

laterais da cabeça obtidas de acordo com a técnica descrita por Broadbent. Após 

a análise dos dados, o autor concluiu que: 1. existe um padrão facial que 

representa a média dos indivíduos que possuem oclusões excelentes; 2. existe 

um desvio-padrão dentro deste padrão facial encontrado, porém estes valores 

ainda mantêm harmonia na face; 3. desvios excessivos da norma remetem a  

indivíduos com desarmonias em certas áreas; 4. os padrões esqueléticos podem 

ser ilustrados por figuras esquemáticas; 5. a relação entre os dentes e a base 

óssea pode levar a um correto diagnóstico, locali zando a etiologia e indicando o 

sentido em que os dentes devem ser movimentados no tratamento; 6. o estudo 

de casos seriados, por este método, permite a expressão das alterações ântero-

posteriores e verticais induzidas pelo tratamento ou em seu período de 

contenção, ou mesmo os efeitos causados pelo crescimento; e 7. o método foi 

testado durante três anos na prática clínica do autor e em algumas instituições de 

ensino. Finalizou comentando que as dez figuras utilizadas para descrever as 

relações esqueléticas e dentárias não deveriam ser lidas isoladamente, pois o 



 

que importaria seria a maneira que elas se complementam e suas correlações 

com o tipo, função e estética. 

RIEDEL42, em 1950, objetivando diferenciar o perfil harmônico do 

desarmônico e analisar os tecidos esqueléticos e dentários dos perfis 

selecionados, estudou a relação entre a estética e o tratamento ortodôntico. Para 

tanto, utilizou telerradiografias, fotografias e modelos de gesso de dois grupos de 

pacientes. O primeiro foi composto por crianças e adultos com oclusão normal e o 

segundo por casos tratados ortodonticamente. No total, 24 contornos do perfil 

foram obtidos e submetidos à análise de 72 ortodontistas para que classificassem 

os perfis como bons, regulares ou desarmônicos. Sete contornos foram 

considerados desarmônicos, onze foram considerados regulares e seis 

considerados bons. Os sete perfis desarmônicos foram comparados aos seis 

bons e foi observado que o equilíbrio facial, a harmonia ou a proporção foram 

relacionados, de alguma forma, aos tecidos duros e aos dentes. O contorno do 

tegumento foi fortemente influenciado pela relação maxilomandibular no sentido 

antero-posterior, pelo grau de convexidade facial e pela relação dos dentes 

anteriores com a face e suas respectivas bases ósseas. 

Em 1953, STEINER50 escreveu um artigo no qual procurou desmistificar o 

uso da cefalometria, sugerindo medidas de outros autores e algumas medidas 

próprias. Utilizando as linhas NA, NB e longo eixo dos incisivos superiores e 

inferiores determinou que as medidas angulares ideais para os incisivos 

superiores e inferiores em relação às suas respectivas bases ósseas deveriam 

ser 1.NA= 22° e 1.NB= 25°. 

Utilizando-se de uma amostra de 125 jovens do sexo feminino entre 12 e 

18 anos, selecionadas em uma escola de Nova York, com excelente oclusão 

dentária e perfil facial ortognático, LUSTERMAN33 et al., em 1955, obteve 

modelos, fotografias de frente e perfil, assim como radiografias da face para 

estudar os padrões faciais esqueléticos, tegumentares e as características 

oclusais. O autor sugeriu que a classificação, o diagnóstico e o plano de 

tratamento estão intimamente relacionados com a estética facial. 



 

No mesmo ano, com a finalidade de estabelecer critérios para avaliar as 

mudanças do perfil facial, principalmente do contorno da boca, área mais afetada 

durante o tratamento ortodôntico, STONER52 selecionou duas amostras de 

fotografias de perfil. A primeira constituiu-se de 34 pacientes com excelente forma 

e harmonia facial, tratados por renomados ortodontistas; a segunda englobou 50 

pacientes de sua clínica nas fases pré e pós tratamento ortodôntico e com perfil 

facial satisfatório. O autor concluiu, após a comparação dos resultados, que o 

ortodontista pode modificar o contorno do perfil facial, embora com certas 

limitações mecânicas e anatômicas. 

DOWNS20, em 1956, descreveu um método cefalométrico para obtenção 

de boas imagens radiográficas, tanto das estruturas dentoesqueléticas, como dos 

tecidos moles da face. Realizou também uma análise comparativa de grupos de 

indivíduos de diferentes etnias, com oclusões normais e faces harmoniosas, 

encontrando diferenças significativas entre os grupos étnicos em relação ao 

padrão dentofacial. Concluiu que a relação entre as bases apicais, a convexidade 

do perfil esquelético, o padrão facial e a posição dos dentes anteriores possuem 

importante influência na estética facial. 

Com a finalidade de fornecer mais um recurso para a avaliação do perfil 

facial, HOLDAWAY23, em 1956, apresentou um trabalho onde analisou as 

alterações dos pontos A e B durante o tratamento ortodôntico por meio de 

análises cefalométricas e avaliações clínicas de casos tratados por ele e mais de 

75 casos tratados por outros ortodontistas. Foi constatado pelo autor, entre outras 

coisas, que os ângulos SNA e SNB, especialmente a diferença entre eles, seriam 

boas bases a serem utilizadas no planejamento do tratamento. Relatou também 

que amostras com faces normais mostraram variações nas bases ósseas e 

compensações nas posições dos incisivos. Recomendou que os objetivos do 

tratamento deveriam buscar a redução de ângulos ANB altos para valores que 

ficassem o mais próximo possível de 2°. Comentou ainda que boa harmonia 

facial poderia ser encontrada tanto em pessoas prognatas como retrognatas, 

contanto que as bases ósseas não excedessem os limites da compensação 

dentária. 



 

No ano seguinte e com a mesma preocupação, RIEDEL43 fez um estudo 

com o objetivo de determinar as relações dentofaciais presentes num grupo de 30 

mulheres de Seatle, com idades entre 17 anos e 9 meses e 21 anos e 5 meses, 

selecionadas por suas comunidades, com base na aparência, personalidade e 

equilíbrio. Após uma breve anamnese, foram feitas fotografias da face: de frente, 

perfil verdadeiro e outros tipos de poses. Telerradiografias no cefalostato de 

Broadbent-Bolton foram obtidas com os dentes em oclusão, com a mandíbula em 

posição de repouso, e com um anteparo entre os dentes para assegurar uma 

visão melhor do côndilo. Posteriormente, os traçados cefalométricos foram feitos 

a partir das telerradiografias laterais com os dentes em oclusão e obtidas várias 

medidas angulares e lineares. As médias de cada medida foram comparadas 

com padrões obtidos por outros investigadores, baseadas na oclusão normal. 

Vinte e uma meninas possuíam má oclusão de classe l, quatro meninas tinham 

má oclusão de classe II, divisão 1ª, duas meninas possuíam má oclusão de 

classe II, divisão 1ª com subdivisão e três meninas possuíam má oclusão de 

classe II, divisão 2ª. Doze meninas haviam perdido um ou mais dentes 

permanentes, exceto os terceiros molares. Entre os vários resultados 

encontrados para o padrão esquelético, ressaltou o valor do ângulo ANB (3,4°). 

Avaliando o padrão dentário, observou, entre outras medidas, que a média para a 

inclinação dos incisivos superiores em relação à linha NA foi de 17,68°, com 

variação entre 3° e 31,5°. A média para a inclinação dos incisivos inferiores em 

relação à linha NB foi de 23,25°, com variação entre 8,5° e 40,5°. Ressaltou que 

estas diferenças entre o grupo estudado e o grupo com oclusão normal devem 

ser vistas como diferenças compensatórias. Comentou que pelo fato da amostra 

estudada possuir protrusão maxilar, os incisivos superiores seriam mais 

verticalizados, de forma a manter uma relação normal com os incisivos inferiores. 

Baseados em seus achados, considerou que os tecidos moles do perfil seriam 

intimamente relacionados às estruturas dentárias e esqueléticas que compõem o 

perfil esquelético. Dentre as várias conclusões, ressaltou que o padrão 

esquelético do grupo estudado foi muito similar aos dos estudos anteriores feitos 

em oclusão normal, e que o padrão dentário do grupo estudado indicou 



 

inclinação axial relativamente maior dos incisivos inferiores a certos planos, 

sendo que os incisivos superiores se encontraram normal ou protruídos, mas com 

uma inclinação menor do que as encontradas em estudos anteriores. Por fim, 

comentou que os conceitos do público de estética facial aceitável estão, 

aparentemente, em boa concordância com padrões estabelecidos pelos 

ortodontistas, com base em oclusão normal. 

Para a avaliação do grau de protrusão ou de retrusão labial, RICKETTS41, 

em 1957, apresentou um estudo que abordou a estética facial, utilizando uma 

linha desenhada da ponta do nariz ao queixo como referência – o chamado plano 

estético. Os lábios superiores e inferiores foram estudados em relação a este 

plano e descrições foram feitas para o equilíbrio dos lábios e a harmonia facial 

em adultos e crianças. Os casos considerados pelos ortodontistas como sem 

harmonia ou desequilibrados foram aqueles nos quais os lábios estavam à frente 

do plano estético. As radiografias utilizadas determinaram o relacionamento dos 

dentes nos casos considerados com equilíbrio labial e harmonia facial. O autor 

concluiu que se deve primar por uma estética facial equilibrada ao final do 

tratamento ortodôntico e que a literatura sobre estética facial encontrada até o 

momento era vaga e pouco consistente. 

BURSTONE12, em 1958, apresentou um estudo realizado com o propósito 

de desenvolver um método para medir o perfil tegumentar de adultos jovens com 

faces boas ou aceitáveis, assim como explorar este método como um auxiliar no 

plano de tratamento, demonstrando as alterações do tegumento após o 

tratamento ortodôntico ou cirurgia plástica. O grupo constituiu-se de 40 faces 

aceitáveis, escolhidas por um grupo de três artistas do Instituto Herron de arte de 

Indianópolis, selecionadas por meio de fotografias de frente e perfil, com atenção 

especial ao perfil facial, sendo que a amostra deveria ser constituída por adultos 

jovens e caucasianos. Foi observado neste estudo que o tegumento que cobre os 

dentes e os ossos varia tanto, que o estudo do padrão dento -esquelético é 

inadequado para avaliar a desarmonia facial. 



 

SUBTELNY53, em 1959, ao estudar as relações entre o tegumento e as 

estruturas esqueléticas, ressaltou que a espessura do tegumento apresenta 

variações, podendo não refletir a real posição das estruturas dento-esqueléticas. 

Em 1961, SUBTELNY54 publicou um artigo sobre a interação dos tecidos 

moles o crescimento e as mudanças ocorridas com o tratamento ortodôntico. 

Enfatizou que as mudanças de crescimento, em conjunto com as alterações do 

perfil tegumentar, seriam expressas nas áreas do nariz, queixo e lábios, sendo 

que as mudanças nos tecidos moles que poderiam ser previstas se situariam na 

região dos lábios, principalmente na área do vermelhão. Correlacionou, ainda, a 

postura labial com a postura das estruturas dentárias e alveolares, dando 

importância a esta correlação, pelo fato do ortodontista ser capaz de modificar, de 

alguma forma, a posição dos dentes e das estruturas alveolares. 

Objetivando a obtenção de um método rápido para a avaliação do perfil 

facial tegumentar, STEINER51, em 1962, destacou que é fundamental a atenção 

aos tecidos moles da face na avaliação dos problemas ortodônticos e sugeriu o 

uso da linha “S” para a avaliação do perfil facial e do posicionamento dos lábios. 

Esta linha tangencia o mento mole e atravessa o ponto médio do S do nariz, 

representado pela borda inferior do nariz e pelo contorno externo do lábio 

superior. Segundo o autor, quando o perfil facial se encontra em situação de 

normalidade clínica, nos pacientes jovens, os lábios devem tocar a linha “S”. 

Quando os lábios se posicionam além da linha “S”, caracteriza-se um perfil 

convexo, e quando os lábios ficam aquém da linha, verifica-se um perfil côncavo. 

Em 1966, MERRIFIELD39 desenvolveu um guia para o ortodontista 

inexperiente alcançar a harmonia no tratamento ortodôntico. Utilizou para este 

estudo 120 telerradiografias divididas em três grupos: 40 com oclusão normal, 40 

casos tratados por Tweed e 40 casos tratados por ele. Estabeleceu uma tangente 

ao mento mole e ao lábio mais proeminente, estendendo-se até o Plano de 

Frankfurt, formando o ângulo Z na intersecção das duas linhas. Seu estudo 

determinou para pacientes adultos o valor de 80° para o ângulo Z e para 

pacientes entre 11 e 15 anos, o valor de 78°. Recomendou ainda que, em um 



 

perfil estético, a linha deveria tangenciar o lábio superior, estando o lábio inferior 

tangente ou ligeiramente atrás desta linha. 

Em 1967, BURSTONE13 avaliou a influência da postura labial na posição 

relaxada, isto é, pequeno afastamento labial sem contração muscular e na 

posição de selamento, no qual os lábios possuiriam contato anterior com o 

mínimo de contração, em indivíduos com oclusões excelentes e com más 

oclusões dentárias. Observou que em indivíduos normais, o selamento ocorre 

sem esforço, podendo estar alterado em indivíduos com más oclusões, onde a 

intensidade depende das alterações da sobremordida, sobressaliência, protrusão 

ou retrusão dentárias. Notou também que o espaço interlabial parece ser 

determinada por fatores que incluem altura facial anterior esquelética, protrusão 

dentária, comprimento labial e postura labial. No sentido ântero-posterior, os 

lábios foram avaliados a partir de uma linha que passa pelos pontos subnasal e 

pogônio mole, devendo o lábio superior estar, em média, 3,5 mm (± 1,4) à frente 

desta linha e o lábio inferior 2,2 mm (± 1,6) atrás desta linha. Ressaltou ainda, 

que a espessura labial seria um fator importante, podendo influenciar a postura, a 

protrusão ou a retrusão labiais. 

PECK; PECK40 em 1970, objetivando fazer uma análise em uma amostra 

obtida pelo julgamento do público geral em relação à face, utilizaram 52 adultos 

jovens, cada um selecionado de alguma maneira por um segmento da população 

geral como possuidores de qualidades da estética facial, as quais eram as mais 

agradáveis. A amostra incluiu modelos profissionais, vencedores de concursos de 

beleza e artistas reconhecidos pela sua atratividade facial. Cefalogramas e 

fotografias padronizadas foram feitas para cada indivíduo e as análises 

cefalométricas de Margolis, Downs e Steiner foram obtidas. Após a análise, os 

autores concluíram que o público geral admira um padrão dentofacial mais cheio 

e protrusivo do que os padrões cefalométricos utilizados rotineiramente 

permitiriam, e que não existe uma equação para beleza facial devido ao fato de 

que nenhum número ou artifício pode expressar totalmente a complexidade da 

estética facial. 



 

COX; VAN DER LINDEN16 (1971), em um estudo sobre a harmonia facial, 

utilizaram silhuetas de perfil faciais com a intenção de classificar a estética facial 

entre boa e ruim em pacientes adultos do sexo feminino e masculino, 

leucodermas, com idades variando entre 18 e 20 anos, sem a preocupação com 

o tipo de oclusão. Dez ortodontistas e dez leigos foram avaliadores e 

apresentaram grande concordância na avaliação dos perfis. Foram formados 

quatro grupos de 18 pessoas, distintos quanto ao gênero, compostos pelos perfis 

mais e menos atraentes da amostra. Os dois grupos com melhor estética facial 

apresentaram intervalos de variação maiores que as metas propostas na 

literatura ortodôntica, havendo um grande número de faces com boa harmonia e 

estética facial associada com más oclusões dentárias. Os autores concluíram que 

a análise feita com radiografias cefalométricas não forneceu uma avaliação 

estatisticamente diferente entre os dois grupos, e que as pessoas consideradas 

possuidoras de um perfil facial ruim possuíam faces convexas. 

FREITAS; MARTINS; HENRIQUES22, em 1979, desenvolveram um estudo 

cefalométrico em 62 jovens brasileiros de ambos os sexos, leucodermas, 

descendentes de mediterrâneos, com oclusão normal. Aplicaram a esta amostra 

as análises de Steiner, Burstone, Merrifield, Ricketts e Holdaway, comparando 

qual melhor representava o perfil de sua amostra. Concluíram que o perfil mole 

dos jovens do sexo masculino é mais convexo do que dos norte-americanos, e 

que o do sexo feminino apresenta valores similares. Verificaram também que as 

análises cefalométricas do perfil mole que mais se adequaram aos perfis 

estudados foram as análises de Burstone e de Steiner. 

Na década de 80 houve algumas mudanças na Ortodontia devido ao 

avanço da cirurgia ortognática. LEGAN; BURSTONE28, em 1980, desenvolveram 

uma análise cefalométrica simplificada para o tegumento, aplicada ao plano de 

tratamento para pacientes que necessitassem de cirurgia ortognática. As médias 

e desvios-padrão para as medidas usadas no tegumento foram obtidas de uma 

amostra de 40 pacientes adultos, de ambos os sexos, na faixa etária entre 20 e 

30 anos. Todos os pacientes não haviam sido tratados ortodonticamente, 

possuíam oclusão de classe I e proporções faciais consideradas normais. Os 



 

autores ressaltaram que , como a melhora facial seria um dos maiores objetivos 

dos procedimentos cirúrgicos, seria necessário que o tegumento fosse medido 

diretamente. Comentaram ainda que, variações no tegumento que cobre a face 

poderiam produzir conclusões enganosas, caso o diagnóstico e o planejamento 

fossem baseados em medidas dentárias e esqueléticas isoladas. Por fim, 

afirmaram que o tratamento utilizando os padrões cefalométricos dos tecidos 

duros não garantiria a melhora desejada na face. 

Ao considerar o perfil dos tecidos moles como parte importante da 

avaliação ortodôntica, HOLDAWAY24 em 1983, fez um estudo sobre a análise 

cefalométrica do tegumento e seu uso no planejamento do tratamento 

ortodôntico, ressaltando que somente a análise dos tecidos duros seria 

inadequada para o planejamento ortodôntico. Baseado em anos de observação 

de pacientes de seu consultório particular, utilizou 11 medidas para analisar sua 

amostra, sendo a maior parte delas tendo a linha H como referência, que é 

formado pela linha que passa pelo pogônio mole e o lábio superior. 

De modo similar, McNAMARA38, em 1984, declarou que um dos mais 

importantes componentes do diagnóstico e do plano de tratamento ortodônticos 

relaciona-se com a avaliação dos tecidos moles do indivíduo, e que, com a 

experiência clínica adquirida, o profissional iria conseguir facilmente identificar a 

face mais próxima do “ideal” desejado, aquela que apresenta a variação normal e 

a anormal ou sindrômica. Entretanto, a quantificação dessas impressões clínicas 

sobre o tratamento ortodôntico era muito menos precisa que aquela obtida por 

análises cefalométricas dos tecidos duros, empregadas com mais freqüência. 

Apesar de existir grande número de estudos que tratam do tecido mole da face, 

essas investigações têm sido limitadas à avaliação do perfil facial, sem conduto 

tratar de um estudo frontal da face. Para o autor, o uso da posição natural da 

cabeça parece ser o método ideal de orientação, entretanto, sua reprodutibilidade 

é difícil, devido às variações naturais de postura. Após muitos estudos, concluiu 

que o plano de Frankfurt desvia-se apenas 5° do plano obtido pela posição 

natural da cabeça e utilizou, por esta razão, esse plano em suas análises. O autor 

notou que existem diferenças óbvias entre indivíduos do sexo masculino e 



 

feminino, mas que, de 11 medidas estudadas, apenas três apresentaram 

dimorfismo sexual. Uma dessas medidas foi o ângulo formado pela linha Nperp 

(linha perpendicular ao plano de Frankfurt, que passa pelo ponto N) e lábio 

superior, mostrando que nos indivíduos do sexo feminino os lábios tendem a ser 

mais protrusivos do que nos indivíduos do sexo masculino. Os indivíduos do sexo 

masculino tendem a ter o ângulo frontonasal mais agudo, devido a uma maior 

proeminência da região da sobrancelha. O ângulo da ponta do nariz demonstrou-

se mais agudo nos indivíduos do sexo masculino, em comparação com indivíduos 

do sexo feminino. 

LUNDSTRÖM30, em 1991, complementando o interesse na posição natural 

da cabeça (PNC), apresentou uma comparação das vantagens e desvantagens 

da linha extracraniana horizontal (LEC) e das linhas de referências intracranianas 

(LRIC). Ressaltou que, ao se contrabalançar as vantagens e desvantagens entre 

a LEC e as LRIC como referência para as análises cefalométricas, a LEC parecia 

ser preferível, do ponto de vista biológico. Alertou ainda que, a avaliação estética 

não pode ser derivada de medidas ou análises estatísticas, assim como uma face 

harmônica ou desarmônica deveria ser, naturalmente, subjetivamente 

determinada. 

LUNDSTRÖM; LUNDSTRÖM31, em 1992, publicaram um artigo cujo 

propósito foi comparar a variabilidade de três linhas de referência (S-N, Ba-N e 

Po-Or) em posição natural da cabeça (PNC) e sua reprodutibilidade, para 

determinar a validade da linha horizontal passando pela sela, em PNC, como 

uma referência para a análise cefalométrica. A amostra utilizada neste estudo foi 

composta por fotografias e radiografias de 52 pacientes tratados 

ortodonticamente. Após a análise dos dados, uma grande variabilidade foi 

encontrada nas três linhas de referência, no que diz respeito à inclinação em 

relação a linha horizontal verdadeira (LHV), desenhada passando pela sela, com 

a cabeça em posição natural. A maior estabilidade da PNC recomendaria seu uso 

como base para a análise cefalométrica. 

CZARNECKI; NANDA; CURRIER17, em 1993, estudaram as percepções 

de profissionais da Odontologia a respeito de perfis faciais equilibrados. Para 



 

isso, desenvolveram uma série de perfis faciais baseados num perfil andrógeno 

ideal construído para ser avaliado por 545 profissionais da Odontologia. Os perfis 

foram apresentados como silhuetas pretas para evitar interferência no 

julgamento. Por meio da variação do tamanho dos lábios, nariz, mento, ângulo de 

convexidade facial e do ângulo facial, os autores esperavam obter as 

combinações mais aceitáveis, assim como as menos desejáveis. Os perfis foram 

apresentados em duas partes, e foi pedido aos avaliadores que os graduassem 

separadamente para homens e mulheres, de forma a avaliar se a percepção do 

avaliador sobre equilíbrio facial seria influenciada pelo sexo dos perfis faciais. Os 

dados foram computados e foi encontrado que nos homens um perfil facial mais 

reto era preferido, em comparação com o ligeiramente convexo das mulheres. 

Entre as várias combinações desfavoráveis, as piores foram aquelas onde as 

silhuetas se apresentavam com o queixo extremamente recessivo, ou onde as 

faces eram excessivamente convexas. Maior protrusão labial foi considerada 

aceitável para faces de homens e de mulheres, quando estes apresentavam 

narizes e queixos maiores. Sugeriram que os objetivos do tratamento ortodôntico 

deveriam ser voltados para se conseguir faces equilibradas e harmoniosas mais 

do que se atingir padrões dentários e normas esqueléticas. Ressaltaram que o 

tratamento de adolescentes também deveria levar em consideração as mudanças 

na espessura do tegumento do nariz, lábios e queixo. 

ARNETT; BERGMAN4, em 1993, descreveram uma análise facial clínica e 

discutiram as modificações do tecido mole associadas com tratamentos 

ortodônticos e orto-cirúrgicos das displasias e das más oclusões. A amostra 

constou de indivíduos examinados em posição natural da cabeça, com os lábios 

relaxados e com os côndilos em relação cêntrica. Selecionaram e analisaram 19 

fatores faciais-chave que oferecem maior confiabilidade de diagnóstico e plano de 

tratamento voltado para o tratamento ortodôntico e/ou cirúrgico. Chamaram a 

atenção para o fato de que somente as análises de modelo e a cefalometria, sem 

um exame dos tegumentos da face, não são adequadas para um tratamento 

integral da face. Três questões devem ser respondidas por intermédio dos 19 

fatores faciais tegumentares antes do tratamento: 1. quais as qualidades das 



 

características faciais existentes antes do tratamento; 2. de que forma a 

movimentação dentária ortodôntica afeta as características faciais (positiva ou 

negativa); e 3. como estes mesmos fatores se comportarão nos casos de 

tratamentos orto-cirúrgicos. A metodologia empregada pelos autores baseou-se 

em referências consideradas relevantes e ótimas para diagnosticar e tratar 

pacientes ortodônticos e ortodôntico-cirúrgicos. No trabalho, a telerradiografia não 

foi utilizada para avaliação de problemas esqueléticos, mas sim uma variante do 

VTO (objetivos visuais do tratamento) para estudo dos tegumentos. Para a 

proposição de normas clínicas, os autores utilizaram os estudos originais de 

Burstone (1958, 1967), Legan (1980), Farkas (1987), Powel (1984), Lehman 

(1987), UMKC (1986) e de Kolar (1987). 

Em 1994, KUYL; VERBEECK; DERMAUT27 fizeram um estudo com o 

objetivo de avaliar a importância do nível de treinamento em Ortodontia para se 

estimar a configuração esquelética pela inspeção visual do tegumento e avaliar a 

possível discrepância entre o perfil tegumentar e o esquelético. Para isto quatro 

grupos foram formados por 10 ortodontistas, 10 assistentes seniores, 10 

assistentes juniores e 10 dentistas que avaliaram padrões verticais e horizontais 

de uma série de 100 slides de pacientes. As avaliações eram repetidas após um 

mês. Análises cefalométricas convencionais e as análises estatísticas mostraram 

que os ortodontistas, independentemente do seu nível de treinamento, foram 

mais consistentes em avaliar o perfil tegumentar que os dentistas. As avaliações 

foram mais consistentes para o perfil sagital do que para o vertical. No plano 

sagital, a medida de Witts correspondeu melhor ao perfil tegumentar, enquanto 

que no plano vertical a análise de Steiner correspondeu melhor ao perfil 

tegumentar. 

McNAMARA; BRUDON37, em 1995, sugeriram a análise clínica e a 

utilização do cefalograma lateral para avaliar o tegumento da face, indicando o 

uso do ângulo nasolabial (média de 102° ± 8°) e a inclinação do lábio superior em 

relação à linha perpendicular ao plano de Frankfurt que passa pelo násio (média 

de 14° ± 8°). Analisando os tecidos duros para avaliar a posição ântero -posterior 

da maxila recomendaram a medida entre o ponto A e a linha perpendicular ao 



 

plano de Frankfurt passando pelo násio (adultos: ponto A 1 mm à frente da linha 

násio perpendicular; dentição mista: ponto A tangente à linha násio 

perpendicular). Para avaliar a posição ântero -posterior da mandíbula, 

determinaram a medida entre o ponto pogônio e a linha perpendicular ao plano 

de Frankfurt passando pelo násio (adultos: -2 mm a +4 mm; dentição mista: -8 

mm a -6mm). Em relação ao terço médio da face e ao comprimento mandibular, 

indicaram o uso da medida entre o condílio e o ponto A como comprimento 

efetivo do terço médio da face (média de 91 ± 4,3 para as mulheres e 99,8 ± 6,0 

para os homens) e a medida da  entre o condílio e o gnátio como o comprimento 

efetivo da mandíbula (média de 120,2 ± 5,3 para as mulheres e 132,3 ± 6,8 para 

os homens). 

LUDSTRÖM32 et al., em 1995, estudaram a precisão e a validade da 

orientação natural da cabeça (ONC) utilizando fotografias laterais de perfil 

recortadas em círculos, obtidas de 27 pacientes tratados ortodonticamente entre 

10 e 14 anos de idade. As fotografias foram feitas utilizando-se o método do 

espelho com os indivíduos na PNC e a vertical verdadeira obtida com uma linha 

de chumbo. A ONC foi definida como a posição da cabeça estimada por um 

clínico treinado, como a posição natural. De acordo com os autores, este 

procedimento deveria ser adotado quando a PNC registrada mostrasse flexão ou 

extensão anormal da cabeça. Os achados entre quatro avaliadores mostraram 

alta correlação na orientação dos perfis fotográficos na posição natural da cabeça 

(PNC). Além do mais, os investigadores mostraram boa correlação na orientação 

da cabeça, após três semanas de intervalo. As conclusões do trabalho foram que, 

pela grande variação das linhas intracranianas, a referência extracraniana S-HOR 

deveria substituir ou, no mínimo, suplementar a utilização das linhas 

intracranianas de referência para análises cefalométricas de pacientes com má 

oclusão. As fotografias na PNC seriam recomendadas, podendo ser ajustadas 

quando a cabeça se orientasse de forma “não natural”. A estimativa da ONC, feita 

por clínicos experientes, daria um valor adicional ao conceito de PNC. Clínicos e 

auxiliares poderiam ser treinados para fazer o julgamento crítico da orientação da 



 

cabeça, sempre que fosse indicado, para aumentar a confiabilidade da análise 

cefalométrica na prática clínica e na pesquisa. 

Nesse mesmo ano, EPKER21 advertiu que a avaliação cefalométrica não 

seria o fator mais importante para o diagnóstico, na determinação do tratamento 

cirúrgico. Explicou que o objetivo principal do tratamento seria tornar a aparência 

facial mais normal e não deixar o paciente com medidas cefalométricas normais. 

Recomendou uma análise cefalométrica que seria uma compilação de medidas 

de diferentes análises, dividindo-a em relação tegumentar, esquelética e dentária, 

na qual utilizou uma linha perpendicular ao plano de Frankfurt que passava pelo 

ponto subnasal (SnPerp), servindo de parâmetro para a relação esquelética e 

dentária. Para analisar a posição ântero -posterior do lábio superior, determinou a 

norma clínica de zero a ± 2 mm para a posição do lábio superior. Segundo o 

autor, quando o lábio se encontrasse à frente da linha SnPerp, o suporte do lábio 

superior seria excessivo, e quando o lábio se encontrasse atrás desta linha, o 

suporte do lábio seria insuficiente. Da mesma forma, para analisar a posição 

ântero-posterior do lábio inferior, determinou a norma clínica de -2 a ± 2 mm. Os 

valores abaixo da média desta medida indicariam retrusão do lábio inferior e 

valores acima da média desta medida indicariam protrusão do lábio inferior. Para 

analisar a posição do queixo, utilizou a linha SnPerp e o tegumento do queixo no 

nível do pogônio, estabelecendo a norma clínica de -4 a ± 2 mm para a posição 

do queixo. Estes, em conjunto com os outros valores, permitiriam decisões 

baseadas no equilíbrio estético do perfil entre lábios e queixo. 

Em 1996, SUGUINO55 et al. deram interessantes definições sobre como a 

estética facial engloba um largo campo dentro da ortodontia. Segundo os autores, 

os conceitos vigentes para diagnóstico e plano de tratamento remetem ao 

equilíbrio e harmonia dos traços faciais. O planejamento das mudanças estéticas 

faciais é difícil, especialmente quanto à sua integração com a correção da 

oclusão. Infelizmente, o tratamento da má oclusão nem sempre leva à correção 

ou mesmo à manutenção da estética facial. Algumas vezes, o entusiasmo de se 

alcançar um correto relacionamento dentário pode comprometer o equilíbrio 

facial. Isto pode acontecer em parte pela falta de atenção para a estética ou, 



 

simplesmente, pela falta de compreensão do que se deseja como um objetivo 

estético. Com o avanço e a popularidade dos procedimentos cirúrgicos e 

ortognáticos, a busca pelo equilíbrio facial recebeu maior destaque e resultou na 

intensificação da necessidade de se estudar as faces esteticamente equilibradas 

e a harmonia entre os diferentes elementos faciais. A autora sugeriu alguns itens 

a serem avaliados, a fim de obter resultados satisfatórios: avaliação facial, 

cefalométrica e clínica do tecido mole. Levou em consideração que o exame 

clínico é essencial, já que as radiografias, fotografias e modelos são incompletos. 

Com o intuito de comparar a estética facial dos adolescentes brasileiros 

leucodermas, RODRIGUES; CARVALHO45, em 1998, utilizaram uma amostra de 

60 telerradiografias em norma lateral de 60 jovens, 30 do sexo masculino e 30 do 

sexo feminino, na faixa etária de 12 a 18 anos, com oclusão normal, que nunca 

tiveram tratamento ortodôntico. Os autores utilizaram a análise de Epker e Fish 

(1986, apud RODRIGUES; CARVALHO, 1998) e concluíram que: 1. os brasileiros 

com oclusão normal, dentro das variáveis estudadas, apresentaram seus próprios 

padrões médios de normalidade; 2. ao compararem as variáveis do perfil dos 

tecidos moles dos grupos masculino e feminino, encontraram diferenças 

estatisticamente significantes para a variável SNperp -mento; 3. nas variáveis 

estudadas entre as faixas etárias, há uma diferença estatisticamente significante 

na faixa etária entre 12 a 14 anos; 4. os padrões médios de normalidade 

determinados neste trabalho diferem dos padrões propostos por Epker; Fish, em 

todas as variáveis horizontais, exceto na  interlabial. 

BERGMAN8, em 1999, realizou uma análise de tecidos moles, a partir de 18 

características faciais, independente de medidas esqueléticas. Afirmou que uma 

oclusão ótima não apresenta necessariamente uma harmonia facial. Um dos 

primeiros objetivos do tratamento ortodôntico, segundo o autor, seria o de 

preservar a atratividade facial. Seu trabalho discutiu diversas características 

faciais, reconhecidas como ótimas para os objetivos do tratamento. Considerou 

que a combinação da harmonia facial com a correção da má oclusão é difícil na 

planificação de um tratamento que ofereça beleza e equilíbrio facial. Sua 

metodologia baseou-se em chaves cefalométricas do tecido mole, relevantes 



 

para um ótimo resultado. As telerradiografias utilizadas na amostra foram feitas 

com o paciente em posição natural da cabeça, lábios relaxados e côndilos em 

relação cêntrica. Esta relação foi obtida por meio de um registro de mordida em 

cera. A análise de tecidos moles é realizada utilizando 13 referências localizadas 

no perfil facial, dois pontos na mucosa labial e borda do incisivo superior. Afirmou 

que vários fatores podem influenciar as características faciais: padrão dentário, 

espessura do tecido mole, etnia, origem cultural, sexo e idade. Recomendou que 

normas individuais devem ser praticadas pelos ortodontistas, levando em 

consideração características familiares ou etnias, de modo a harmonizar o perfil 

facial do paciente com a correção da má oclusão. 

Em 1999, ARNETT6 et al. apresentaram uma nova ferramenta de análise 

cefalométrica para o tegumento. Para isso, utilizaram 46 indivíduos adultos 

brancos (20 homens e 26 mulheres) nos quais foram colocados marcadores 

metálicos em estruturas chave da face, antes da execução das radiografias 

cefalométricas. Todos os indivíduos tinham oclusões Classe I e foram 

considerados pelos autores como razoavelmente equilibrados. A obtenção das 

radiografias foi em posição natural da cabeça, com os côndilos assentados na 

cavidade e os lábios relaxados. Foi estabelecida a linha vertical verdadeira 

passando pelo ponto subnasal e perpendicular à posição natural da cabeça, 

sendo que ela deveria ser posicionada à frente deste ponto, quando houvesse 

retrusão maxilar. As análises estatísticas revelaram, entre outras coisas, que 

homens e mulheres são estatisticamente semelhantes em algumas medidas, mas 

diferentes em outras. As médias dentoesqueléticas não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre homens e mulheres. Todas as medidas de 

espessura do tegumento foram maiores nos homens do que nas mulheres. A 

projeção nasal encontrada foi maior nos homens do que nas mulheres (17,4 ± 1,7 

para os homens e 16 ± 1,4 para as mulheres), porém, sem diferença estatística. 

As mulheres demonstraram maior protrusão labial (lábio superior com 3,7 ± 1,2 

nas mulheres e 3,3 ± 1,7 nos homens; lábio inferior com 1,9 ± 1,4 nas mulheres e 

1,0 ± 2,2 nos homens) também não significativo estatisticamente. As mulheres 

apresentaram maior exposição dos incisivos do que os homens, estatisticamente 



 

significativa (4,7 ± 1,6 nas mulheres e 3,9 ± 1,2 nos homens) e, também, maior 

espaço interlabial (3,3 ± 1,3 nas mulheres e 2,4 ± 1,1 nos homens), entretanto, 

sem diferença estatisticamente significante. A projeção do pogônio mole foi 

menor nos homens do que nas mulheres (-2,6 ± 1,9 nas mulheres e -3,5 ± 1,8 

nos homens), não significativo estatisticamente. Por fim, sugeriram o uso de 

valores padrões separados para homens e mulheres, em vista das diferenças 

encontradas entre os sexos. 

SPYROPOULOS; HALAZONETIS 49 (2001) fizeram um estudo com o 

propósito de avaliar a contribuição da forma do contorno do perfil tegumentar na 

atratividade da face. Foram utilizadas fotografias coloridas digitalizadas do perfil 

de 20 pacientes do sexo feminino, com média de idade de 11,6 anos. A média 

das 20 fotografias foi calculada e utilizada como template, para modificar as 

fotografias com métodos computadorizados. Três fotografias adicionais foram 

construídas com uma face - composta pela média das 20 fotografias – e três 

estilos de cabelo de três figuras originais. As fotografias foram impressas e 

mostradas para 10 leigos e 10 ortodontistas para que atribuíssem notas de 0 a 

10. Foi encontrada boa concordância entre os juízes, mas os ortodontistas se 

influenciaram mais pelo perfil do que as pessoas leigas. As três fotografias 

compostas a partir da média obtiveram as maiores notas. As fotografias 

modificadas receberam notas maiores que as originais, mostrando que a 

atratividade facial é influenciada pelo contorno do tegumento. Entretanto, a 

melhora das notas não foi suficiente para alcançar o nível das imagens 

compostas, especialmente para as faces julgadas como sendo não atrativas no 

início. Isto mostra que fatores além do contorno do perfil devem influenciar mais 

na estética facial. 

A estética da face tornou-se um dos principais objetivos do tratamento 

ortodôntico, juntamente com a obtenção de uma oclusão normal, a saúde dos 

tecidos periodontais e a estabilidade. Em 2002, VEDOVELHO FILHO57 et al. 

mencionaram que a análise do tecido facial é fundamental para o diagnóstico 

ortodôntico bem sucedido, devendo ser utilizada para identificar as características 

faciais positivas e negativas do perfil mole do indivíduo e, assim, determinar como 



 

deve ser a correção ortodôntica da má-oclusão dentária, visando a melhoria do 

padrão facial. A análise facial e os outros exames utilizados no diagnóstico 

ortodôntico devem ser usados como métodos complementares. Para uma análise 

facial confiável, a maioria dos autores valorizou o posicionamento natural da 

cabeça. Como referência horizontal, o plano de Frankfurt foi considerado 

confiável, com um desvio em torno de 7°, a partir do plano obtido pela posição 

natural da cabeça, com relativa facilidade na sua reprodutibilidade. 

RINO NETO; FREIRE MAIA; PAIVA44, em 2003, apresentaram um método de 

registro da posição natural da cabeça (PNC) para a obtenção de telerradiografias 

em norma lateral, utilizado na disciplina de cefalometria radiográfica do curso de 

Pós-Graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo. O método descrito é, basicamente, o seguinte: 1. O paciente, em 

posição ereta, com os pés afastados aproximadamente 10 cm, inclina a cabeça 

para frente e para trás, diminuindo a amplitude até sentir que foi alcançado o 

equilíbrio natural da cabeça; 2. Pede-se ao paciente para olhar na imagem 

refletida de seus olhos, utilizando um espelho oval, colocado à sua frente; 3. As 

olivas do cefalostato são introduzidas nos trágus cartilaginosos, mantendo leve 

contato com a pele, para evitar que o paciente eleve sua cabeça e pescoço 

quando elas são introduzidas; 4. Para a estabilização no plano vertical, a haste 

vertical anterior do cefalostato é adaptada suavemente na região do ponto násio, 

sobre os tecidos moles. Desta forma, são mantidos três pontos de contato 

mantendo a PNC; 5. A posição final é verificada por um profissional experiente e, 

se houver qualquer desvio na posição da cabeça, deve ser corrigido, orientando-

se o paciente para olhar a imagem de suas pupilas projetadas no espelho à sua 

frente, sem encostar no paciente, para não induzir qualquer posição; 6. A linha 

vertical verdadeira é obtida utilizando-se uma corrente metálica, unida a um 

prumo, posicionados próximos à margem anterior do chassi porta filme, de 

maneira que sua imagem apareça à frente dos contornos do perfil dos tecidos 

moles; 7. Obtenção da telerradiografia. 



 

ARNETT; MCLAUGHLIN7, em 2004, publicaram o livro Planejamento Facial e 

Dentário para Ortodontistas e Cirurgiões Bucomaxilofaciais, onde descreveram, 

passo a passo, a maneira como o planejamento de um caso deveria ser 

conduzido. Os autores discorreram sobre o exame clínico, a obtenção de 

registros, o diagnóstico, plano de tratamento para ATMs, planejamento do 

tratamento facial e ortodôntico. Foi dado destaque a ACTM, que neste livro é 

descrita em detalhes e por segmentos. Cada terço da face foi analisado, todos os 

pontos foram descritos e ilustrados para que a compreensão da ACTM se torne 

clara. As normas clínicas foram propostas separadamente para o sexo masculino 

e feminino. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              3.PROPOSIÇÃO 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSIÇÃO 
 
 
 
 
 
 Com o emprego da análise cefalométrica de tecidos moles de ARNETT et 

al6, este trabalho se propôs a: 

 

3.1. Determinar e comparar os valores cefalométricos médios 

característicos de indivíduos brasileiros com oclusão normal do sexo masculino e 

feminino; 

 

3.2. Comparar os valores encontrados nos indivíduos com oclusão normal 

com os valores normativos propostos por ARNETT et al.6  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            4.MATERIAL E MÉTODO 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODO 
 
 
 
 
 
 
 4.1. Amostra 

 

 

 

 Foram selecionados 60 indivíduos, sendo 24 do sexo masculino e 36 do 

sexo feminino, com média de idade para os homens de 15 anos e 9 meses e das 

mulheres 15 anos e 7 meses. Todos apresentaram, no mínimo, quatro das seis 

chaves de oclusão, conforme descrito por ANDREWS2 (1972). 

 

 

4.2. Seleção da amostra 

 

 

 Uma amostra de indivíduos brasileiros, leucodermas, descendentes de 

italianos, espanhóis, árabes e portugueses, com oclusão normal natural, sem 

tratamento ortodôntico prévio, foi criteriosamente selecionada pelos alunos do 

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP), no período de agosto de 2001 a junho de 2002. Foram examinados 

6.118 alunos de escolas particulares, estaduais e municipais da região do ABC 

Paulista, além de alunos do curso de Odontologia da Universidade Metodista de 

São Paulo, com faixa etária compreendida entre 12 e 21 anos. Todos os 



 

indivíduos concordaram em participar deste estudo, sendo que seus respectivos 

responsáveis foram informados, bem como devidamente orientados sobre os 

procedimentos a serem executados, assinando um termo de consentimento, 

conforme demonstrado nos anexos 1 e 2, respectivamente.  

 Desse total de indivíduos examinados, 68 foram selecionados por 

apresentarem, no mínimo, quatro das seis chaves de oclusão descritas por 

ANDREWS2 (1972).  

Sendo este um estudo retrospectivo, e a amostra pertencente ao curso de 

Pós-Graduação em Ortodontia da Universidade Metodista de São Paulo, oito 

telerradiografias foram descartadas por apresentarem distorções de imagem, 

restando 60 indivíduos selecionados compondo a amostra dessa dissertação. 

 A ocorrência da primeira das seis chaves de oclusão foi obrigatória. Na 

determinação da presença da primeira chave de oclusão, foi estabelecido que 

deveriam ser adotados obrigatoriamente, pelo menos seis dos sete fatores 

constituintes dessa chave. Os indivíduos não deveriam ter recebido tratamento 

ortodôntico em nenhuma fase da dentição, a qual deveria apresentar-se intacta ou 

com restaurações conservadoras e com os segundos molares permanentes 

irrompidos. Funcionalmente, avaliaram-se os movimentos de protrusão e de 

lateralidade em ambos os lados. Verificou-se também a ausência de 

interferências oclusais posteriores durante o movimento protrusivo e ausência de 

contatos no lado de balanceio, nos movimentos de lateralidade direita e esquerda. 

Durante o fechamento, os contatos posteriores deveriam ser simultâneos e 

bilaterais, apresentado também contatos nos caninos. 

  

 

4.3. Obtenção das telerradiografias cefalométricas 

 

 

 Para cada paciente da amostra foi obtida uma telerradiografia cefalométrica 

em norma lateral, realizada por um mesmo profissional técnico em Radiologia. As 

telerradiografias foram obtidas e reveladas de acordo com as normas 

preconizadas pela disciplina de Radiologia e Ortodontia da UMESP. Foi utilizada 

a vertical verdadeira e o paciente com posição natural da cabeça, PNC, de acordo 



 

com MARTELLI FILHO e MALTAGLIATI35 em 2004, que preconizou que o 

paciente devia posicionar-se em pé, no cefalostato, com os pés levemente 

afastados, aproximadamente 10 cm, olhando a imagem dos próprios olhos 

refletida em um espelho medindo 70 cm de altura por 40 cm de largura, fixado à 

sua frente. O indivíduo apresentava-se em máxima intercuspidação. Com um 

peso de 1 Kg em cada uma das mãos, foi orientado para que em posição 

relaxada, os úmeros permanecessem abaixados e não houvesse sobreposição 

destes com a coluna vertebral na radiografia obtida. Foram observados todos os 

cuidados necessários com constantes orientações ao indivíduo para limitar 

mudanças na posição da coluna vertebral enquanto era posicionado ao 

cefalostato. As olivas auriculares foram suavemente posicionadas na orelha 

externa para estabilizar a cabeça no sentido látero-lateral e melhorar a qualidade 

radiográfica e não foi utilizado o posicionador Násio. Foi ajustado um fio de aço 

com 0,5 mm de diâmetro com um peso de 1Kg suspenso na extremidade, de 

maneira que sua imagem aparecesse à frente do perfil do paciente servindo como 

uma linha de referência extracraniana denominada Vertical Verdadeira. Foram 

utilizadas todas as medidas necessárias de proteção ao paciente e operador. O 

aparelho de raios X utilizado foi o Rothograph Plus, modelo MR05 85 Kvp-10mA e 

o processamento foi realizado em processadora automática, marca BEM, modelo 

Runzamatic 130, e o filme radiográfico foi o Kodak. 

 

 

4.4. Elaboração do Traçado Cefalométrico 

 

 

 As telerradiografias em norma lateral foram traçadas manualmente 

utilizando a Análise Cefalométrica de Tecidos Moles, de ARNETT et al6. (1999). 

Alguns pontos de referência dos tecidos moles preconizados por ARNETT et al.6 

foram excluídos da análise, pois o autor, em suas tomadas radiográficas 

posicionou marcadores metálicos no lado direito da face indicando as seguintes 

estruturas: contorno da rima orbitária, subpupila, base alar e ponto pescoço-

garganta. Como este procedimento não fez parte do método de padronização de 



 

obtenção das telerradiografias da UMESP, optou-se pela exclusão dos pontos 

referidos.  

 

 

4.5. Estruturas Anatômicas  

 

 

 As estruturas anatômicas foram desenhadas manualmente, por um único 

operador, devidamente calibrado, que possibilitou a geração das medidas 

angulares e lineares (figura 4.1). São elas: 

 

• perfil tegumentar da região da glabela até o contorno do mento; 

• contorno anterior do osso frontal e dos ossos nasais; 

• contorno póstero-inferior das cavidades orbitárias; 

• mandíbula, incluindo o côndilo, ramo, base e a sínfise, em seus 

contornos interno e externo; 

• maxila, contorno do assoalho das fossas nasais, da espinha nasal 

anterior até a espinha nasal posterior, perfil anterior e o contorno do 

palato duro; 

• incisivos centrais superior e inferior. 

• primeiros molares superior e inferior. 

 

 



 

 
 

FIGURA 4.1. Desenho anatômico. 
 

 

4.6. Pontos Anatômicos 
 

 

 Seguindo os critérios descritos por ARNETT; McLAUGLHIN7 (2004), os 

pontos necessários para efetuar as medições, encontram-se descritos a 

seguir, representados na figura 4.2.: 

 

• Ponto PIS (ponta do incisivo superior): ponto médio da borda incisal do 

incisivo central superior. 

• Ponto PII (ponta do incisivo inferior): ponto médio da borda incisal do 

incisivo inferior. 



 

• Ponto Ls (lábio superior): ponto localizado na região mais inferior do 

lábio superior. 

• Ponto Li (lábio inferior): ponto localizado na porção mais superior do 

lábio inferior. 

• Ponto ALS (anterior do lábio superior): ponto localizado na região mais 

anterior do lábio superior. 

• Ponto ALI (anterior do lábio inferior): ponto localizado na região mais 

anterior do lábio inferior. 

• Ponto Pog (pogônio): ponto mais proeminente do mento ósseo. 

• Ponto Pog’(pogônio linha): ponto mais proeminente do mento do tecido 

mole. 

• Ponto Me (mentoniano): ponto mais inferior do contorno da sínfise 

mentoniana. 

• Ponto Me’ (mento linha): ponto do tecido tegumentar correspondente ao 

ponto mentoniano. 

• Ponto Sn (subnasal): ponto localizado na confluência entre a margem 

inferior da columela nasal e o lábio superior. 

• Ponto Gb’ (ponto glabela): ponto mais proeminente do tecido mole da 

testa. 

• Ponto Na’ (ponto násio): ponto mais profundo da região do násio mole. 

• Ponto A’ (ponto A’): projeção perpendicular à LVV do ponto A no tecido 

mole. 

• Ponto B’ (ponto B’): projeção perpendicular à LVV do ponto B no tecido 

mole. 

• Ponto PN (ponta nasal): ponto mais anterior do nariz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2. Pontos Cefalométricos. 

 

 

4.7. Grandezas Cefalométricas Lineares e Angulares: 

 

 

 A posição horizontal ou vertical dos pontos de referência do tecido mole e 

duro foi registrada com relação à linha vertical verdadeira (LVV). Para a 

realização de algumas medidas é necessário a obtenção de linhas e planos, 

conforme demonstrado na figura 4.3.: 

• LVV: linha que passa pelo ponto subnasal, perpendicular ao plano 

horizontal na posição natural da cabeça. 

• Longo eixo dos incisivos superior e inferior: linha unindo o ápice radicular 

à ponta da cúspide. 
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• Plano oclusal maxilar: linha passando pelo ponto de contato interoclusal 

mais mesial dos primeiros molares e ponta da cúspide do incisivo 

superior. 

• Plano oclusal mandibular: linha passando pelo ponto de contato 

interoclusal mais mesial dos primeiros molares e ponta da cúspide do 

incisivo inferior. 

 

 

 

 
 

FIGURA 4.3. a) longo eixo do incisivo superior; b) longo eixo do incisivo inferior; c) plano 

oclusal maxilar; d) plano oclusal mandibular; LVV. 

 

 As medidas foram calculadas nas seguintes áreas, representadas nas figuras 

que se seguem. 

 

• Fatores dentários e esqueléticos (figura 4.4.): 

a) Inclinação PIS: ângulo formado pelo longo eixo do incisivo central superior 

com o plano oclusal da maxila. 

b) Inclinação PII: ângulo formado pelo longo eixo do incisivo central inferior 

com o plano oclusal da mandíbula. 
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c) PIS – PII (overjet ou sobressaliência): distância horizontal entre as 

bordas incisais superior (PIS) e inferior (PII), medida do segmento de reta 

formado pela projeção perpendicular dos pontos à LVV. 

d) PIS – PII (overbite ou sobremordida): distância vertical entre as bordas 

incisais inferior (PII) e superior (PIS), medida do segmento de reta formado 

pela projeção perpendicular dos pontos à LVV. 

e) Altura posterior: ângulo formado entre o plano oclusal da maxila e a LVV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.4. a) ângulo formado pelo incisivo superior em relação ao plano oclusal maxilar; b) 

ângulo formado pelo incisivo inferior em relação ao plano oclusal mandibular; c) overjet; d) 

overbite; e) plano oclusal da maxila em relação a LVV. 

 

 

 

• Componentes do tecido mole (figura 4.5.): 

a) Pog –Pog’ (espessura do Pogônio`): entre os pontos pogônio e pogônio 

do tecido mole. 

b) Me – Me’ (espessura do Mentoniano`): entre os pontos mento e mento do 

tecido mole. 
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c) COL-Sn-ALS (ângulo nasolabial): ângulo formado pelos pontos subnasal, 

anterior do lábio superior e a intersecção da base nasal.  

  

  

FIGURA 4.5. a)  Pog-Pog`; b) distância Me-Me`; c) ângulo nasolabial. 

 

• Comprimento facial (figura 4.6): 

a) PIS – ILS (exposição do incisivo superior): entre a ponta do incisivo 

superior a porção inferior do lábio superior paralela à LVV. 

b) PII – Me’ (altura anterior da mandíbula): da ponta do incisivo inferior ao 

ponto mento do tecido mole paralela à LVV. 

c) Sn – ILS (altura/comprimento do lábio): entre o ponto subnasal e inferior 

do lábio superior paralela à LVV. 

d) ILS – SLI (espaço interlabial): do ponto inferior do lábio superior ao 

superior do lábio inferior paralela à LVV. 

e) SLI – Me’ (altura/comprimento do lábio inferior): do ponto superior do 

lábio inferior ao mento do tecido mole paralela à LVV. 

f) Sn – Me’ (altura/comprimento do terço inferior da face): do ponto 

subnasal ao mento do tecido mole paralela à LVV. 

g) Na’ – Me’ (altura/comprimento total da face): entre o ponto násio e mento 

do tecido mole paralela à LVV. 

h) Sn – PIS (altura/comprimento da maxila): do ponto subnasal a ponta do 

incisivo superior paralela à LVV.  
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FIGURA 4.6. a) distância PIS-ILS (exposição do incisivo superior); b) distância PII-Me` (altura 

anterior da mandíbula); c) distância Sn-ILS (altura/comprimento lábio superior); d) distância ILS 

– SLI (espaço interlabial); e) distância SLI – Me’ (altura/comprimento lábio inferior); f) distância 

Sn-Me` (altura/comprimento 1/3 inferior); g) distância Na`-Me` (altura/comprimento total da 

face); h) distância Sn-PIS (altura/comprimento da maxila). 

 

 

• Projeções à LVV (figura 4.7): 

 

a) Gb’ – LVV:  do ponto glabela do tecido mole à LVV. 

b) Pn – LVV: da ponta do nariz à LVV. 

c) A’ – LVV: do ponto A do tecido mole à LVV. 

d) ALS – LVV: do ponto anterior do lábio superior à LVV. 

e) ALI – LVV: do ponto anterior do lábio inferior à LVV. 

f) B’ – LVV: do ponto B do tecido mole à LVV. 

g) Pog’ – LVV: do pogônio mole à LVV. 
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h) PIS - LVV: entre ponta do incisivo superior à LVV. 

i) PII – LVV: entre ponta do incisivo inferior à LVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
FIGURA 4.7. Projeções em relação à LVV: a) glabela a LVV; b) ponta do nariz a LVV; c) ponto 

A` a LVV; d) porção mais anterior do lábio superior a LVV; e) porção mais anterior do lábio 

inferior a LVV; f) ponto B` a LVV; g) pogônio a LVV; h) borda incisal do incisivo superior a LVV; 

i) borda incisal do incisivo inferior a LVV.  
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• Harmonia Intramandibular (figura 4.8.): 

a) PII – Pog’: distância horizontal medida da ponta do incisivo inferior ao 

pogônio do tecido mole. 

b) ALI – Pog’: distância horizontal medida da anterior do lábio inferior ao 

pogônio do tecido mole. 

c) B’ – Pog’: distância horizontal medida do ponto B’ ao pogônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.8. Relação das estruturas intramandibulares: a) PII-Pog`; b) ALI-Pog`; c) B -̀Pog`. 

 

 

 

 

• Harmonia Intermaxilar  (figura 4 .9.):  

a) Sn – Pog’: distância horizontal medida do ponto subnasal ao pogônio mole. 

b) B’ – A’: distância horizontal medida entre os pontos A’ e B’. 

c) ALI – ALS: distância horizontal medida da anterior do lábio superior a 

anterior do lábio inferior. 
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FIGURA 4.9. Relações de equilíbrio entre os maxilares: a) Sn-Pog`; b) B -̀A`; c) ALI-ALS. 

 

 

 

 

 

• Harmonia Facial Total (figura 4.10.): 

a) Gb’ – Sn – Pog’: ângulo facial. 

b) Gb’ – A’:  do ponto glabela do tecido mole ao ponto A do tecido mole 

perpendicular à LVV. 

c) Gb’ – Pog’:  do ponto glabela do tecido mole ao pogônio mole 

perpendicular à LVV. 
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FIGURA 4.10. Harmonia facial total: a) ângulo facial (Gb -̀Sn-Pog`); b) relação Gb`-A`; c) 

relação Gb -̀Pog`. 

 

 

 

4.8. Valores normativos da ACTM proposto por ARNETT et al. 

 

 Os valores da ACTM para homens e para mulheres, proposto por ARNETT 

et al.6 (1999), utilizados na amostra selecionada, serão demonstrados na 

tabela, conforme consta no apêndice 1. 

 

4.9. Erro intra examinador 

 

 

 Escolhidas aleatoriamente, 12 telerradiografias (4 do sexo masculino e 8 do 

sexo feminino) foram novamente traçadas e medidas, após um prazo de 30 
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      (c) 
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Sn 
    A` 

  Pog` 

    • 
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    • 



 

dias. Este número correspondeu a 20% do tamanho da amostra. Para verificar 

o erro sistemático intra examinador foi utilizado o teste “t” pareado e na 

determinação do erro casual utilizou-se o cálculo de erro proposto por 

Dahlberg25 (1983). 

n
erro d

2

2∑
=             

onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições 

          n = número de radiografias retraçadas 

 

4.9.1. Método Estatístico 

 

 

Os dados foram descritos por meio dos parâmetros de média e desvio 

padrão. Na comparação dos grupos masculino e feminino foi utilizado o teste “t” 

de Student. Em todos os testes foi adotado nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          5.RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir da aplicação da 

ACTM, proposta por ARNETT; McLAUGLHIN7, empregada na amostra. Para 

melhor compreendê-los, este capítulo está dividido de acordo com os itens 

avaliados.  

 

 

5.1. Característica da amostra 

 

 

 A amostra foi constituída de 24 indivíduos do sexo masculino e 36 do sexo 

feminino. A idade média dos homens foi 15 anos e 9 meses (dp = 2 anos) e das 

mulheres 15 anos e 7 meses (dp = 2 anos), sem diferença estatisticamente 

significante entre eles (t = 0,2628; p = 0,794). 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Erro do método 

 

 

 Os resultados das avaliações do erro sistemático, avaliado pelo teste “t” 

pareado, e do erro casual medido pela fórmula de Dahlberg estão mostrados nas 

tabelas a seguir: 

 

 
• Fatores dentários e esqueléticos: 

 

 
Tabela 5.1. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida Média Dp   média dp   t p   Erro 

IS – POMX 60,50 5,00  60,38 4,52  0,477 0,643ns  0,62 
PIS – PII 3,33 0,54  3,17 0,39  1,773 0,104ns  0,25 
II – POMD 64,79 3,86  65,08 3,29  1,000 0,339ns  0,71 
PIS – PII 3,50 0,93  3,38 0,93  1,393 0,191ns  0,23 
Altura posterior 98,17 2,62  98,25 2,70  0,561 0,586ns  0,35 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

 

• Componentes do tecido mole: 
 

 

Tabela 5.2. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida 

Média dp   média dp   
t p 

  
Erro 

POG – POG' 13,63 2,01  13,46 1,81  0,804 0,438ns  0,50 
Me – Me' 7,88 1,45  7,58 1,16  1,865 0,089ns  0,42 

Columela - SN -ALS 103,4
6 9,33  103,50 9,13  0,143 0,889ns  0,68 

ns – diferença estatisticamente não significante 
- diferença estatisticamente significante (p<0,05) 



 

 

 

• Comprimento Facial: 
 

 

Tabela 5.3. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida 

média Dp   média dp   
t p 

  
Erro 

exposição IS  3,58 1,38  3,42 1,20  1,773 0,104ns  0,25 
PII – Me' 49,04 3,19  49,29 2,88  1,149 0,275ns  0,54 
SN - inferior LS 23,75 1,36  23,58 1,24  0,804 0,438ns  0,50 
ILS – SLI 0,00 0,00  0,00 0,00  0,000 1,000ns  0,00 
SLI – Me' 49,21 3,85  49,08 3,50  0,638 0,536ns  0,47 
SN – Me' 72,83 4,53  72,83 4,15  0,000 1,000ns  0,48 
NA' – Me' 128,25 6,65  128,17 6,28  0,321 0,754ns  0,61 
SN – PIS 27,13 1,91  26,88 1,57  1,393 0,191ns  0,46 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 

 

• Projeções à LVV: 
 

 
Tabela 5.4. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida 

média Dp   média dp   
t p 

  
Erro 

PIS – LVV -11,58 2,44  -11,38 2,17  0,834 0,422ns  0,60 
PII – LVV -15,17 2,37  -15,00 1,94  0,573 0,578ns  0,69 
GB' – LVV -11,33 5,35  -11,17 5,04  1,076 0,305ns  0,38 
PN – LVV 13,54 1,78  13,29 1,53  1,593 0,139ns  0,41 
A' – LVV -1,25 1,22  -1,21 1,16  1,000 0,339ns  0,10 
ALS – LVV 2,75 2,29  2,75 2,19  0,000 1,000ns  0,38 
ALI – LVV 0,25 2,50  0,08 2,21  1,483 0,166ns  0,29 
B' – LVV -8,83 2,12  -8,54 1,89  3,023 0,012*  0,31 
POG' – LVV -6,25 2,84  -6,13 2,89  1,393 0,191ns  0,23 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
 



 

 
• Harmonia Intramandibular: 

 

 

Tabela 5.5. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     Medida 
média Dp   média dp   

t p 
  

Erro 

PII – POG' 8,96 3,42  8,71 3,20  2,171 0,053ns  0,32 
ALI - POG' 6,29 2,96  6,21 2,82  0,804 0,438ns  0,25 
B' – POG' 2,50 1,81   2,42 1,65   1,000 0,339ns   0,20 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

 
• Harmonia Intermaxilar: 

 

 

Tabela 5.6. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida 

média Dp   média dp   
t p 

  
Erro 

SN - POG' 6,25 2,84  6,29 2,66  0,321 0,754ns  0,31 
B' – A' 7,25 1,50  7,08 1,52  1,000 0,339ns  0,41 
ALI – ALS 2,58 1,08  2,50 0,85  0,804 0,438ns  0,25 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Harmonia Facial Total: 

 

 

Tabela 5.7. Média, desvio padrão das duas medições, e teste “t” pareado e erro 
de Dahlberg para avaliar o erro sistemático e o erro casual.  
 

1ª. Medição   2ª. Medição     
Medida média Dp   média dp   t p   Erro 

GB' – SN – POG' 164,46 5,47  164,00 5,53  1,287 0,224ns  0,90 
GB' - A' 10,00 5,32  9,92 4,91  0,484 0,638ns  0,41 
GB' - POG'  5,63 4,65  5,54 4,32  0,692 0,504ns  0,29 
ns – diferença estatisticamente não significante 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

 

5.3. Resultados entre os sexos masculino e feminino 

 

 

• Fatores dentários e esqueléticos 

 

 

Tabela 5.8. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   Variável 
média dp   média dp   

t p 

IS – POMX 61,88 4,66  60,69 4,13  1,030 0,307 ns 
PIS – PII 3,50 0,64  3,32 0,59  1,123 0,266 ns 
II – POMD 63,56 4,95  64,39 6,26  -0,543 0,589 ns 
PIS – PII 3,65 1,32  3,28 1,05  1,201 0,235 ns 
Altura posterior 94,92 7,59  95,97 5,50  -0,625 0,535 ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 

 

 

 



 

• Estruturas do tecido mole 

 

 

Tabela 5.9. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   Variável 
Média dp   média dp   

t p 

POG - POG' 14,96 2,13  12,92 1,95  3,835 <0,001* 
Me - Me' 8,54 1,85  7,96 1,71  1,251 0,216 ns 
Columela-SN-ALS 99,77 8,01  105,15 9,69  -2,253 0,028* 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 

 

• Comprimento Facial 

 

 

Tabela 5.10. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   Variável 
Média dp   média dp   

t p 

Exposição IS  2,81 1,63  3,40 1,74  -1,317 0,193 ns 
PII – Me' 52,90 3,51  47,90 3,21  5,691 <0,001* 
SN - inferior LS 23,85 2,60  22,31 2,20  2,487 0,016* 
ILS – SLI 0,29 0,64  0,39 0,96  -0,436 0,664 ns 
SLI – Me' 51,79 3,88  48,14 3,11  4,031 <0,001* 
SN – Me' 76,75 5,74  70,92 4,36  4,473 <0,001* 
NA' - Me' 133,17 7,04  125,10 5,33  5,050 <0,001* 
SN – PIS 27,48 3,28  25,96 2,11  2,192 0,032* 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Projeções à LVV 
 

 
Tabela 5.11. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   
Variável 

média dp   média dp   
T p 

PIS – LVV -12,81 3,05  -11,60 2,78  -1,597 0,116ns 
PII – LVV -16,96 3,19  -14,92 2,62  -2,708 0,009* 
GB' – LVV -9,67 3,58  -9,83 4,39  0,155 0,878 ns 
PN – LVV 15,31 2,29  14,31 2,33  1,651 0,104 ns 
A' – LVV -0,35 1,51  -1,39 1,35  2,767 0,008* 
ALS – LVV 3,52 1,96  2,22 1,86  2,590 0,012* 
ALI – LVV 0,17 2,62  -0,01 2,75  0,254 0,801 ns 
B' – LVV -10,15 3,01  -9,50 5,96  -0,490 0,626 ns 
POG' – LVV -7,50 3,44  -5,17 5,25  -1,919 0,060 ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 
• Harmonia Intramandibular 

 

 

Tabela 5.12. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   
Variável 

média dp   Média dp   
T p 

PII - POG' 9,44 3,49  8,75 3,53  0,743 0,461 ns 
ALI – POG' 7,42 2,40  6,25 3,01  1,592 0,117 ns 
B' - POG' 2,63 1,63   2,42 1,69   0,475 0,637 ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 

 

 

 



 

 

• Harmonia Intermaxilar 

 

 

Tabela 5.13. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   
Variável 

média dp   Média dp   
T p 

SN – POG' 7,44 3,50  6,03 3,30  1,583 0,119 ns 
B' – A' 8,56 2,54  6,72 2,43  2,819 0,007* 
ALI – ALS 3,21 1,61  2,39 1,47  2,038 0,046* 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 
• Harmonia Facial Total 

 

 

Tabela 5.14. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os sexos masculino e feminino na amostra estudada. 
 

Masculino   Feminino   
Variável 

média Dp   média dp   
t p 

GB' - SN - POG' 164,98 4,41  165,65 5,31  -0,514 0,609 ns 
GB' -  A' 8,54 3,73  8,17 4,31  0,348 0,729 ns 
GB' – POG'  3,67 3,57  5,47 4,26  -1,714 0,092 ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Resultados para o sexo masculino 
 

 

• Fatores dentários e esqueléticos 

 

 

Tabela 5.15. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

IS – POMX 61,88 4,66  57,8 3,0  3,371 0,002* 
PIS – PII 3,50 0,64  3,0 0,6  2,648 0,011* 
II – POMD 63,56 4,95  64,0 4,0  -0,318 0,752 ns 
PIS – PII 3,65 1,32  3,2 0,7  1,356 0,182 ns 
Altura posterior 94,92 7,59  95,0 1,4  -0,048 0,962 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

• Estruturas do tecido mole 

 

 

Tabela 5.16. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável média dp   média dp   T P 

POG - POG' 14,96 2,13  13,5 2,3  2,183 0,035* 
Me - Me' 8,54 1,85  8,8 1,3  -0,525 0,603 ns 
Columela –SN-ALS 99,77 8,01  106,4 7,7  -2,781 0,008* 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

 



 

• Comprimento Facial 

 

 

Tabela 5.17. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

Exposição IS  2,81 1,63  3,9 1,2  -2,471 0,018* 
PII – Me' 52,90 3,51  56,0 3,0  -3,118 0,003* 
SN – inferior LS 23,85 2,60  24,4 2,5  -0,706 0,484 ns 
ILS – SLI 0,29 0,64  2,4 1,1  -7,922 <0,001* 
SLI – Me' 51,79 3,88  54,3 2,4  -2,515 0,016* 
SN – Me' 76,75 5,74  81,1 4,7  -2,715 0,010* 
NA' - Me' 133,17 7,04  137,7 6,5  -2,202 0,033* 
SN – PIS 27,48 3,28  28,4 3,2  -0,938 0,353 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

• Projeções à LVV 

 

Tabela 5.18. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

PIS – LVV -12,81 3,05  -12,1 1,8  -0,919 0,363ns 
PII – LVV -16,96 3,19  -15,4 1,9  -1,916 0,062 ns 
GB' – LVV -9,67 3,58  -8,0 2,5  -1,753 0,087 ns 
PN – LVV 15,31 2,29  17,4 1,7  -3,370 0,002* 
A' – LVV -0,35 1,51  -0,3 1,0  -0,137 0,892 ns 
ALS – LVV 3,52 1,96  3,3 1,7  0,395 0,695 ns 
ALI – LVV 0,17 2,62  1,0 2,2  -1,127 0,266 ns 
B' – LVV -10,15 3,01  -7,1 1,6  -4,068 <0,001* 
POG' – LVV -7,50 3,44  -3,5 1,8  -4,688 <0,001* 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
 



 

• Harmonia Intramandibular 

 

 

Tabela 5.19. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

PII - POG' 9,44 3,49  11,9 2,8  -2,545 0,015* 
ALI - POG' 7,42 2,40  4,4 2,5  4,075 <0,001* 
B' - POG' 2,63 1,63  3,6 1,3  -2,161 0,036* 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

• Harmonia Intermaxilar 

 

 

Tabela 5.20. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

SN - POG' 7,44 3,50  4,0 1,7  4,014 <0,001* 
A' – B' 8,56 2,54  6,8 1,5  2,727 0,009* 
ALS – ALI 3,21 1,61  2,3 1,2  2,087 0,043* 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Harmonia Facial Total 

 

 

Tabela 5.21. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação 
entre os dados da amostra (n=24) e das medidas de Arnett (n=20), para o sexo 
masculino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
T P 

GB' - SN - POG' 164,98 4,41  169,4 3,2  -3,737 0,001* 
GB' - A' 8,54 3,73  7,8 2,8  0,733 0,468 ns 
GB' - POG'  3,67 3,57  4,6 2,2  -1,018 0,315 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
 

 

5.5. Resultados para o sexo feminino 

 

 

• Fatores dentários e esqueléticos 

 

 

Tabela 5.22. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável Média dp   média dp   t p 

IS – POMX 60,69 4,13  56,8 2,5  4,269 <0,001* 
PIS – PII 3,32 0,59  3,2 0,4  0,897 0,374 ns 
II – POMD 64,39 6,26  64,3 3,2  0,066 0,947 ns 
PIS – PII 3,28 1,05  3,2 0,7  0,329 0,743 ns 
Altura posterior 95,97 5,50  95,6 1,8  0,332 0,741 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 
 
 
 



 

• Estruturas do tecido mole 

 

 
Tabela 5.23. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   Variável 
Média dp   média dp   

t p 

POG - POG' 12,92 1,95  11,8 1,5  2,445 0,017* 
Me - Me' 7,96 1,71  7,4 1,6  1,302 0,198 ns 
Columela-SN-ALS 105,15 9,69  103,5 6,8  0,746 0,459 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 
• Comprimento Facial 

 

 
Tabela 5.24. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
t P 

Exposição IS  3,40 1,74  4,7 1,6  -2,991 0,004* 
PII – Me' 47,90 3,21  48,6 2,4  -0,935 0,354 ns 
SN - inferior LS 22,31 2,20  21,0 1,9  2,442 0,018* 
ILS – SLI 0,39 0,96  3,3 1,3  -10,164 <0,001* 
SLI – Me' 48,14 3,11  46,9 2,3  1,717 0,091 ns 
SN – Me' 70,92 4,36  71,1 3,5  -0,177 0,860 ns 
Na' - Me' 125,10 5,33  124,6 4,7  0,381 0,705 ns 
SN – PIS 25,96 2,11  25,7 2,1  0,477 0,635 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

 

 

 



 

• Projeções à LVV 

 

 
Tabela 5.25. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   Variável 
média dp   média dp   

t P 

PIS – LVV -11,60 2,78  -9,2 2,2  -3,649 0,001* 
PII – LVV -14,92 2,62  -12,4 2,2  -3,985 <0,001* 
GB' – LVV -9,83 4,39  -8,5 2,4  -1,403 0,166 ns 
PN – LVV 14,31 2,33  16,0 1,4  -3,301 0,002* 
A' – LVV -1,39 1,35  -0,1 1,0  -4,111 <0,001* 
ALS – LVV 2,22 1,86  3,7 1,2  -3,541 0,001* 
ALI – LVV -0,01 2,75  1,9 1,4  -3,255 0,002* 
B' – LVV -9,50 5,96  -5,3 1,5  -3,506 0,001* 
POG' – LVV -5,17 5,25  -2,6 1,9  -2,380 0,020* 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

• Harmonia Intramandibular 

 

 
Tabela 5.26. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
t p 

PII - POG' 8,75 3,53  9,8 2,6  -1,285 0,204 ns 
ALI - POG' 6,25 3,01  4,5 2,1  2,550 0,013* 
B' - POG' 2,42 1,69   2,7 1,1   -0,748 0,457 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 
 
 
 
 
 



 

• Harmonia Intermaxilar 

 

 

Tabela 5.27. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   
Variável 

média dp   média dp   
t p 

SN - POG' 6,03 3,30  3,2 1,9  3,918 <0,001* 
B' – A' 6,72 2,43  5,2 1,6  2,782 0,007* 
ALI – ALS 2,39 1,47  1,8 1,0  1,767 0,082 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 

• Harmonia Facial Total 

 

 
Tabela 5.28. Média, desvio padrão e teste “t” de Student para comparação entre 
os dados da amostra (n=36) e das medidas de Arnett (n=26), para o sexo 
feminino. 
 

Amostra   Arnett   Variável 
Média dp   média dp   

t p 

GB'  - SN - POG' 165,65 5,31  169,3 3,4  -3,075 0,003* 
GB' -  A' 8,17 4,31  8,4 2,7  -0,243 0,809 ns 
GB' - POG'  5,47 4,26  5,9 2,3  -0,465 0,644 ns 
* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns – diferença estatisticamente não significante 
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A análise tegumentar facial era realizada de forma subjetiva por ANGLE3, 

em 1907, e por CASE15, em 1921, por meio de descrição das características 

faciais. Posteriormente, muitos foram os trabalhos publicados com vistas à 

avaliação do tegumento utili zando linhas e planos de referência do próprio 

paciente. Estes planos eram obtidos em radiografias cefalométricas laterais, 

levando em consideração a posição da cabeça obtida no cefalostato, orientada 

pelo plano de Frankfurt12,21,24,39,41,43. 

Alguns trabalhos publicados mostraram que os planos e linhas 

intracranianos apresentavam variações em relação à linha horizontal verdadeira, 

não sendo, desta forma, as referências mais indicadas para avaliações clínicas e 

científicas18,30. Para solucionar este problema, a posição natural da cabeça foi 

recomendada, em 1992, por LUNDSTRÖM; LUNDSTRÖM31, sendo sugerido que 

quando esta não fosse natural, os indivíduos deveriam ser orientados a 

reposicionar a cabeça, a qual seria a posição natural da cabeça 

orientada6,30,31,32,44. 

De acordo com ARNETT et al.6, em 1999, para a realização da análise 

cefalométrica de tecido mole (ACTM), o paciente deve ser examinado 

clinicamente na posição natural da cabeça (PNC), com os côndilos centrados na 

fossa articular (RC) e com os lábios relaxados. Para a realização do presente 

estudo não foi possível reproduzir na íntegra esta metodologia, uma vez que o 



 

Departamento de Ortodontia da Universidade Metodista de São Paulo preconiza 

que o paciente seja radiografado em Máxima Intercuspidação Habitual. Esta foi 

também a posição oclusal registrada nos estudos de LOPES29, SCHILCKMANN, 

RECHE et al. e MARTELLI FILHO; MALTAGLIATI35, que também avaliaram 

posições de tecido mole em relação a uma Linha Vertical Verdadeira. No 

presente estudo, as radiografias foram obtidas com os pacientes na posição 

natural da cabeça e lábios relaxados, e a linha vertical verdadeira foi utilizada 

como referência para a avaliação das medidas. 

O número de pacientes da amostra, num total de 60 indivíduos, está de 

acordo com vários trabalhos6,12,22,28,31,43,45,52 que avaliaram medidas 

cefalométricas em grupos étnicos diferentes, cujas amostras são de tamanho 

aproximado ao desta pesquisa. 

Para a avaliação da medição efetuada nas 60 telerradiografias que 

compõem a nossa amostra, 20% das telerradiografias num total de 12, foram 

escolhidas aleatoriamente, traçadas novamente após 30 dias. Após este trabalho, 

foram comparadas as grandezas cefalométricas obtidas na 1º medição e 2º 

medição, para a verificação do erro do método. Os testes t e de Dahlberg25 

demonstraram não haver diferenças estatisticamente significantes entre as 

medições nos dois tempos, portanto, confirmou a confiabilidade das medições 

iniciais. 

A discussão dos valores da ACTM encontrados na amostra deste estudo 

foi realizada, a seguir, de acordo com os ítens nos quais a análise foi subdividida 

pelos autores. 

 

 

1) FATORES DENTÁRIOS E ESQUELÉTICOS 

 

 

 Cinco medidas foram utilizadas para a avaliação dos fatores dentários e 

esqueléticos, as quais se encontram ilustradas na figura 4.4.: inclinação PIS; 

inclinação PII; overjet; overbite; altura posterior. Esses fatores exercem grande 



 

influência no perfil facial. Quando estiverem dentro da faixa de normalidade, 

geralmente produzirão base nasal, lábios, relações mentonianas e pontos A’ e B’ 

harmoniosos e equilibrados4,5,6,7. 

Analisando-se os valores médios encontrados no presente estudo entre a 

amostra do sexo masculino e feminino, não houve diferença estatisticamente 

significante para as variáveis dos fatores dentários e esqueléticos. 

Comparando-se os valores encontrados na amostra com os valores 

normativos da análise, algumas medidas tiveram diferença estatística como a 

inclinação dos incisivos superiores em relação ao plano oclusal maxilar (IS-

POMX), no sexo masculino o valor médio encontrado (61,88 ± 4,6) e no feminino 

(60,69 ± 4,1), os valores de ARNETT et al.6 são (57,8 ± 3) e (56,8 ±2,5) 

respectivamente. Isto nos permite concluir que os brasileiros tanto para o sexo 

feminino como para o sexo masculino, apresentam incisivos mais verticalizados. 

A sobressaliência (PIS-PII) encontrada nos homens da amostra estudada teve 

valor maior e estatisticamente significante (3,5 ± 0,6) comparando com ARNETT 

et al.6 (3,0 ± 0,6). As demais variáveis relacionadas aos fatores dentários e 

esqueléticos não tiveram diferença estatisticamente significante. 

 

 

2) ESTRUTURAS DO TECIDO MOLE 

 

 

A espessura de Pog a Pog’ e de Me a Me’ alteram o perfil facial. A 

espessura do tecido mole, em combinação com os fatores dentários e 

esqueléticos, controlam o equilíbrio estético do terço inferior da face. O ângulo 

nasolabial (COLUMELA-SN-ALS) é reflexo da posição dos incisivos superiores 

somada à espessura do tecido mole nesta região. Este ângulo é importante para 

o planejamento, caso sejam necessárias extrações dentárias4,5,6,7. 

Em relação à espessura do tecido mole de Pog a Pog’ e ao ângulo 

nasolabial, houve diferenças estatisticamente significantes entre homens e 

mulheres e entre os valores de ARNETT et al.6 quando comparados aos da 



 

amostra estudada. Na distância de Me a Me’ não houve diferença 

estatisticamente significante entre os valores preconizados pelos autores e nem 

quando comparados pelos sexos. Os valores encontrados por ARNETT et al.6 

para a distância de Pog a Pog’ é de 13,5 ± 2,3 para o sexo masculino e 11,8 ± 1,5 

para o feminino, e os valores encontrados no sexo masculino da amostra é de 

14,96 ± 2,1 e no sexo feminino é de 12,92 ± 1,9, Esses valores encontram-se 

acima dos achados pelos autores. O ângulo nasolabial (COLUMELA-SN-ALS) 

apresentou valor menor no sexo masculino da amostra estudada, onde os 

brasileiros têm média de 99,7 ± 8,1 e os americanos de 106,4 ± 7,7. O fato dos 

americanos do sexo masculino apresentarem ângulo nasolabial maior que os 

brasileiros do sexo masculino, se contradiz com a afirmação feita nos fatores 

dentários e esqueléticos, que os brasileiros apresentam incisivos mais 

verticalizados. Isto poderia ser explicado pela espessura do lábio superior, 

verificando que a espessura do tecido mole influencia bastante o resultado final. 

 

 

3) COMPRIMENTO FACIAL 

 

 

 As referências dos comprimentos faciais em tecido mole são: 

comprimentos do lábio superior e inferior, espaço interlabial, terço inferior e 

comprimento total da face. A estas se adicionam também medidas verticais 

essenciais, incluindo: exposição dos incisivos superiores em repouso (Exposição 

IS), comprimento da maxila (SN-PIS), comprimento mandibular (PII-Me’), e 

overbite (PIS-PII)4,5,6,7. 

 Em relação aos valores da amostra observou-se diferença estatisticamente 

significante na maioria das variáveis estudadas. O sexo masculino apresenta 

alturas e comprimentos faciais maiores do que o sexo feminino. Os americanos 

do sexo masculino apresentam exposição do incisivo superior, altura mandibular, 

espaço interlabial, comprimento do lábio inferior, terço inferior da face e 

comprimento total da face maiores que nos brasileiros masculinos. Já no sexo 



 

feminino, somente a exposição do incisivo superior, comprimento do lábio 

superior e o espaço interlabial apresentam valores significantemente maiores nas 

americanas, tendo as demais variáveis uma correlação positiva estatisticamente 

significante entre: altura mandibular, comprimento do lábio inferior, do terço 

inferior da face, da altura total da face e altura maxilar. Pode-se concluir que o 

comprimento facial no sexo masculino é maior que no sexo feminino. Os 

americanos apresentam comprimento e altura facial maior que os brasileiros, isto 

é, maior crescimento vertical. 

 

 

 

4) PROJEÇÕES À LVV 

 

 

 As projeções à LVV são medidas ântero-posteriores de estruturas 

principais de tecido mole. As horizontais para cada indivíduo, medidas 

perpendicularmente à Vertical Verdadeira são denominadas “Pontos de Valor 

Absoluto”. Embora o ponto subnasal freqüentemente coincida com a Vertical 

Verdadeira, eles não são sinônimos. Por exemplo, a Vertical Verdadeira deve 

estar localizada anteriormente em casos com retrusão maxilar. A retrusão do 

terço médio é definida por nariz fortemente pronunciado, deprimido, ou por bases 

alares achatadas; pobre suporte dos incisivos ao lábio superior, verticalização do 

lábio superior e incisivos superiores retruídos. Ao exame clínico do paciente é de 

extrema importância verificar estes detalhes4,5,6,7. 

 Em relação a projeção do tecido mole à LVV, não se observaram 

diferenças estatisticamente significante na maioria das variáveis entre os sexos 

masculino e feminino da amostra estudada. Quando comparadas aos valores 

médios propostos pelos autores, o ponto B’ e o pogônio no sexo masculino em 

brasileiros, apresentam-se mais retruídos, já no sexo feminino, todo o terço 

inferior da face (ponto A’, lábios superior e inferior, ponto B’ e Pog’) apresenta-se 

mais retruído, em comparação com os valores médios das americanas. O fato de 



 

os lábios superiores (3,7 ± 1,2) e inferiores (1,9 ± 1,4) das americanas terem 

apresentado protrusão maior quando comparados com as brasileiras (2,22 ± 

1,86) e (-0,01 ± 2,75), respectivamente, poderia ser explicado pela amostra dos 

autores ter sido formada por modelos fotográficos, que possuem lábios mais 

espessos do que o normal 9,37. Já SCHEIDEMAN 46 et al. (1980) encontraram, 

nas mulheres, valores para os lábios superiores de (1,0 ± 2,2) e, para os lábios 

inferiores (-1,4 ± 3,1). Estes valores se encontraram mais próximos das médias 

do presente estudo, confirmando os resultados uma vez que SCHEIDEMAN46 et 

al (1980) também utilizaram a LVV e estudantes em sua amostra sem buscar 

estética facial ideal. Analisando a da ponta do nariz, os valores médios 

encontrados no presente estudo (15,31 ± 2,29) para homens e (14,31 ± 2,33) 

para mulheres, foram bem próximos dos 17,4 ± 1,7 e 16,0 ± 1,4 encontrados por 

ARNETT et al.6. Porém, deve-se ressaltar que, independente do sexo, a projeção 

nasal é maior nos americanos, concluindo-se que eles apresentam um perfil mais 

reto e nariz mais proeminente, quando comparados com os brasileiros. 

 

 

 

 

HARMONIA FACIAL 

 

 

A harmonia ou equilíbrio entre os diferentes pontos é um importante 

componente de beleza. É a posição de cada ponto em relação a outro que 

determina um perfil facial equilibrado. A harmonia destes valores está 

representada, nesta análise, pela distância horizontal entre dois pontos, 

perpendicularmente à Linha Vertical Verdadeira. Os valores de harmonia são 

divididos em quatro áreas de equilíbrio: Intramandibular, Intermaxilar e Face 

Total4,5,6,7.  

 

 



 

 

5) HARMONIA INTRAMANDIBULAR 

 

 

 A avaliação da harmonia intramandibular é feita pela projeção do mento 

em relação ao incisivo inferior, lábio inferior e B’. A análise destas estruturas 

indica a posição relativa do mento às demais estruturas mandibulares e se 

alguma delas está mal localizada 4,5,6,7. 

 Interpretando os valores da harmonia intramandibular, observou-se que, 

não há dimorfismo sexual na amostra. Há diferença estatisticamente significante 

entre o sexo masculino da amostra, comparado com os valores de ARNETT et 

al.6. Os pontos PII e B’ apresentam-se mais próximos ao Pog’ nos brasileiros, e a 

distância entre os pontos ALI e Pog’ é maior, permitindo concluir que os 

brasileiros possuem lábio inferior mais espesso que os americanos.  

 

 

6) HARMONIA INTERMAXILAR 

 

 As relações entre as estruturas maxilares e mandibulares controlam 

diretamente o terço inferior da face. Verifica-se a inter-relação entre a base da 

maxila (SN) e o mento (Pog’), B’ a A’ e lábios superior e inferior. Os fatores 

dentários e esqueléticos são os determinantes primários da harmonia entre 

maxila e mandíbula, porém a espessura do tecido mole também deve ser 

considerada4,5,6,7. 

 Por meio dos resultados, que na sua maioria apresentaram grandes 

diferenças de valores, observou-se que tanto no sexo masculino quanto no 

feminino os valores de SN-Pog’, B’-A’ e ALI-ALS foram maiores nos brasileiros do 

que nos americanos. Acreditamos que os resultados encontrados se devam ao 

fato dos americanos apresentarem perfil facial mais reto, quando comparados 

aos brasileiros. No estudo de LOPES29 (2004) pode-se encontrar a avaliação da 

medida entre a distância do lábio superior ao lábio inferior (espaço interlabial) 



 

numa linha horizontal verdadeira, tendo havido uma concordância com os valores 

encontrados no presente estudo, uma vez que LOPES29 (2004) utilizou uma 

amostra de estudantes brasileiros, leucodermas do sexo feminino, sem buscar 

estética facial ideal. O valor encontrado para a variável ALI-ALS no sexo feminino 

foi de 2,39 ± 1,47 e o valor encontrado por LOPES29 (2004) foi 2,3 ± 1. Esta 

proximidade de valores corrobora os resultados do presente estudo. 

 

 

7) HARMONIA FACIAL TOTAL 

 

 Os terços superior, médio e inferior são relacionados pelo ângulo facial (G’ -

SN-Pog’). Posteriormente a fronte é comparada com dois pontos específicos; a 

maxila (G’-A’) e o mento (G’-Pog’). Estas três medidas propiciam a análise final 

do equilíbrio facial total. A posição ântero-posterior anormal de um ou de ambos 

os maxilares, se existir, é revelada freqüentemente por relação anormal em 

relação à testa4,5,6,7. 

 A maioria dos valores não apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação à amostra estudada, quando comparada a de ARNETT et 

al.6. Somente o ângulo facial total (GB’-Sn-Pog’) é que se mostrou menor em 

brasileiros (164 ± 4) em relação aos americanos (169 ± 3), confirmando que os 

americanos apresentam altura facial total maior e um perfil facial mais reto. 

 

 

8) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com os resultados obtidos pela aplicação da ACTM de ARNETT et al.6, 

podemos confirmar a elevada variabilidade existente nos fatores determinantes 

da estética facial, isto é, tegumento, esqueleto e dentes, existindo um importante 

mecanismo compensatório em cada indivíduo. Apesar de outras variáveis 

influenciarem a estética, além do contorno do perfil, o equilíbrio das estruturas 

parece ser o mais importante, sendo que interpretação das médias isoladamente 



 

não possui importância no diagnóstico e no tratamento quando se avalia a 

estética facial11,49. 

  Na maioria dos resultados, não se verificou concordância entre o 

grupo estudado e os valores preconizados por ARNETT et al.6, e por este motivo, 

sugerimos ser fundamental a avaliação de médias cefalométricas obtidas em 

grupos regionais para serem comparadas com as médias encontradas no 

presente estudo. A ACTM associada aos tipos faciais meso, braqui e dolicofacial 

e às raças formadoras da população brasileira, são alguns fatores interessantes 

que podem ser associados para acrescentar e comparar com o estudo do 

tegumento. Os valores normativos para brasileiros encontrados no presente 

estudo, não devem ser utilizados como regras ou objetivos de tratamento, mas, 

como guias ou bases para comparação. Assim, o ortodontista e o cirurgião 

bucomaxilofacial devem sempre considerar, além dos valores normativos étnicos, 

a opinião e percepção do paciente para estabelecer planos de tratamento 

individualizados. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
 
 Com base nos dados obtidos e da metodologia utilizada após as medições 

relativas a ACTM proposta pr ARNETT et al.6 (1999), conclui-se que: 

 

 

1. Os valores médios encontrados na amostra pesquisada foram 

demonstrados em tabelas apresentadas na página seguinte; 

 

2. Analisando os valores encontrados, podemos concluir, que há diferenças 

significativas no perfil tegumentar, quando aplicada a ACTM, em 

população de diferentes regiões. Nos sexos masculino e feminino, os 

americanos apresentam altura facial e projeção nasal maiores e perfil 

facial mais reto que os brasileiros. Somente no sexo feminino, as 

americanas apresentam lábios superior e inferior mais protruídos que as 

brasileiras. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7.1. Médias e desvios padrão para o sexo masculino e feminino da amostra estudada. 
• Fatores dentários e esqueléticos 

Masculino   Feminino 
Variável 

Média dp   média dp 
IS - POMX 61,88 4,66  60,69 4,13 
PIS – PII (sobressaliência) 3,50 0,64  3,32 0,59 
II - POMD 63,56 4,95  64,39 6,26 
PIS – PII (sobremordida) 3,65 1,32  3,28 1,05 
Altura posterior 94,92 7,59  95,97 5,50 

 
• Estrutura do tecido mole 

Masculino   Feminino 
Variável 

média dp   média dp 
POG - POG' 14,96 2,13  12,92 1,95 
ME - ME' 8,54 1,85  7,96 1,71 
Columela-SN-ALS 99,77 8,01  105,15 9,69 

 
• Comprimento Facial 

Masculino   Feminino Variável 
média dp   média dp 

Exposição IS  2,81 1,63  3,40 1,74  
PII - ME' 52,90 3,51  47,90 3,21  
SN - inferior LS 23,85 2,60  22,31 2,20  
ILS - SLI 0,29 0,64  0,39 0,96  
SLI - ME' 51,79 3,88  48,14 3,11  
SN - ME' 76,75 5,74  70,92 4,36  
NA' - ME' 133,17 7,04  125,10 5,33  
SN - PIS 27,48 3,28  25,96 2,11 

 
• Projeções à LVV 

Masculino   Feminino 
Variável 

média dp   média dp 
PIS - LVV -12,81 3,05  -11,60 2,78 
PII - LVV -16,96 3,19  -14,92 2,62 
GB' - LVV -9,67 3,58  -9,83 4,39 
PN - LVV 15,31 2,29  14,31 2,33 
A' - LVV -0,35 1,51  -1,39 1,35 
ALS - LVV 3,52 1,96  2,22 1,86 
ALI - LVV 0,17 2,62  -0,01 2,75 
B' - LVV -10,15 3,01  -9,50 5,96 
POG' - LVV -7,50 3,44  -5,17 5,25 

 



 

• Harmonia Intramandibular 
Masculino   Feminino 

Variável 
média dp   média dp 

PII  -  POG' 9,44 3,49  8,75 3,53 
ALI  -  POG' 7,42 2,40  6,25 3,01 
B' -  POG' 2,63 1,63   2,42 1,69 

 
• Harmonia Intermaxilar 

Masculino   Feminino 
Variável 

média dp   média dp 
SN - POG' 7,44 3,50  6,03 3,30 
A'  -  B' 8,56 2,54  6,72 2,43 
ALS  -  ALI 3,21 1,61  2,39 1,47 

 
• Harmonia Facial Total 

Masculino   Feminino Variável 
média dp   média dp 

GB'  - SN - POG' 164,98 4,41  165,65 5,31 
GB' -  A' 8,54 3,73  8,17 4,31 
GB' - POG'  3,67 3,57  5,47 4,26 
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APÊNDICE 1. Valores normativos da ACTM. (ARNETT et al.)6 

 

 

• Fatores dentários e esqueléticos 

variável média ± DP mulheres média ± DP homens 
IS-POMX 56,8 ± 2,5 57,8 ± 3,0 
PIS-PII (sobressaliência) 3,2 ± 0,4 3,0 ± 0,6 
II-POMD 64,3 ± 3,2 64,0 ± 4,0 
PIS-PII (sobremordida) 3,2 ± 0,7 3,2 ± 0,7 
Altura Posterior 95,6 ± 1,8 95,0 ± 1,4 

 

 

• Componentes do tecido mole 

POG-POG' 11,8 ± 1,5 13,5 ± 2,3 
ME-ME' 7,4 ± 1,6 8,8 ± 1,3 
Columela-SN-ALS 103,5 ± 6,8 106,4 ± 7,7 

 

 

• Comprimento facial 

Exposição IS 4,7 ± 1,6 3,9 ± 1,2 
PII-ME' 48,6 ± 2,4 56,0 ± 3,0 
SN-ILS 21,0 ± 1,9 24,4 ± 2,5 
ILS-SLI 3,3 ± 1,3 2,4 ± 1,1 
SLI-ME' 46,9 ± 2,3 54,3 ± 2,4 
SN-ME' 71,1 ± 3,5 81,1 ± 4,7 
NA'-ME' 124,6 ± 4,7 137,7 ± 6,5 
SN-PIS 25,7 ± 2,1 28,4 ± 3,2 

 

 

• Projeções à LVV 

PIS-LVV -9,2 ± 2,2 -12,1 ± 1,8 
PII-LVV -12,4 ± 2,2 -15,4 ± 1,9 
GB'-LVV -8,5 ± 2,4 -8,0 ± 2,5 
PN-LVV 16,0 ± 1,4 17,4 ± 1,7 
A'-LVV -0,1 ± 1,0 -0,3 ± 1,0 
ALS-LVV 3,7 ± 1,2 3,3 ± 1,7 
ALI-LVV 1,9 ± 1,4 1,0 ± 2,2 
B'-LVV -5,3 ± 1,5 -7,1 ± 1,6 
POG'-LVV -2,6 ± 1,9 -3,5 ± 1,8 

 

 

 

 

 



 

• Harmonia Intarmandibular 

PII-POG' 9,8 ± 2,6 11,9 ± 2,8 
ALI-POG' 4,5 ± 2,1 4,4 ± 2,5 
B'-POG' 2,7 ± 1,1 3,6 ± 1,3 

 

 

• Harmonia Intermaxilar 

SN-POG' 3,2 ± 1,9 4,0 ± 1,7 
A'-B' 5,2 ± 1,6 6,8 ± 1,5 
ALS-ALI 1,8 ± 1,0 2,3 ± 1,2 

 

 

• Harmonia Facial Total 

GB'SNPOG' 169,3 ± 3,4 169,4 ± 3,2 
GB'A' 8,4 ± 2,7 7,8 ± 2,8 
GB'POG'  5,9 ± 2,3 4,6 ± 2,2 

 

 

 

 
 
 


