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RESUMO 

 

 

 

INTRODUÇÃO:  A cefalometria constitui um dos elementos auxiliares de grande 

importância no diagnóstico e planejamento ortodôntico. Diversos estudos já 

demonstraram que diferentes etnias apresentam algumas variáveis cefalométricas 

distintas. Realizar o tratamento ortodôntico tendo como guia outra raça ou etnia 

requer cuidado. As características próprias do indivíduo e seu padrão de 

miscigenação devem ser respeitados para suportar o diagnóstico e facilitar o plano 

de tratamento. OBJETIVO: Determinar os valores médios de normalidade das 

grandezas cefalométricas relacionadas à análise de Ricketts para jovens brasileiros 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros, com oclusão normal e com bom perfil 

facial, e compará-los entre si. MATERIAL e MÉTODOS: Foram utilizadas 40 

telerradiografias laterais de jovens leucodermas (com idade média de 13,64 anos), 

31 de xantodermas (com idade média de 15,63 anos) e 32 de nipo-brasileiros (com 

idade média de 13,96 anos), provenientes do arquivo da Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. Os dados obtidos 

foram avaliados estatisticamente pela análise de variância a 2 critérios (ANOVA a 2 

critérios) e análise de covariância (ANCOVA) seguidos do teste Tukey. 

RESULTADOS: encontrou-se diferença estatística significante (p< 0,05) entre as 

etnias em 6 das variáveis estudadas: Is-APog, Is.APog, Ii-APog, 6-Ptv, profundidade 

facial e protrusão labial inferior. Não foi observado dimorfismo entre os gêneros. 

CONCLUSÕES: A amostra de xantodermas apresentou características bem 

demarcadas de maior protrusão dos incisivos e protrusão labial, e um mento mais 

retruído, quando comparada com leucodermas e nipo-brasileiros. 

 

 

 

 

 

Palavras chave:  padrão cefalométrico, grupos étnicos, análise de Ricketts. 
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ABSTRACT 
 
 

 
Ricketts cephalometric analyses in brazilians youth :  

whites, xanthoderms and japanese-brazilians. 
 

 

INTRODUCTION: Cephalometry is one of the auxiliary elements with great 

importance in diagnosis and orthodontic planning. Several studies have shown that 

different ethnic groups have some distinct cephalometric variables. Do an orthodontic 

treatment having other race or ethnicity as a guide needs some care. The individual 

characteristics and miscegenation must be respected to support the diagnosis and 

facilitate treatment plan. OBJECTIVE:  Determine the mean normal values and 

compare Ricketts cephalometric analysis in whites, xanthoderms and japanese-

brazilians with normal occlusion and well-balanced faces. MATERIAL AND 

METHODS: The sample is composed by 103 lateral cephalograms of young 

brazilians from  Orthodontics Department of Bauru Dental Scholl - University of São 

Paulo, divided into three groups of both genders: group I: 40 whites;  group II: 31 

xanthoderms; group III: 32 japanese-brazilians. The data were statistically evaluated 

by analysis of variance 2 criteria and analysis of covariance, followed by Tukey test. 

RESULTS:  we found statistically significant difference (p <0.05) between ethnic 

groups in 6 variables: Ui-APOG, Ui.APog, Li-APOG, 6-PTV, facial depth and lower lip 

protrusion. There wasn’t sexual dimorphism. CONCLUSIONS:  xanthoderms 

presented a more retruded chin, incisive more protruded combining with a larger 

biprotrusion lip, compared with whites and japanese-brazilians. 

 

 

 

 

Keywords:  cephalometric patterns, ethnic groups, Ricketts analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A colonização do Brasil ocorreu de tal forma que o país apresenta hoje um 

contingente populacional com vasta miscigenação. A tentativa de definir e de 

classificar os seres humanos em grupos raciais é discutida há anos, porém ninguém 

foi capaz de achar uma definição satisfatória ou diferente daquela que divide os 

seres humanos em quatro grandes grupos: raça branca (leucoderma), raça amarela 

(xantoderma), raça negra (melanoderma) e raça vermelha (indígena) (MARTINS, 

1979; RICHARDSON, 1980).  

A imigração japonesa para o Brasil iniciou-se com a chegada de 165 famílias 

que, a bordo do navio Kasato Maru, aportaram no Porto de Santos em 18 de junho 

de 1908. Isto possibilitou a coexistência no país de diferentes gerações de origem 

nipônica. Temos hoje cinco gerações de nikkeis (imigrantes e seus descendentes) e 

em suas novas gerações, 61% têm pelo menos um ascendente não-japonês 

(OYAMA; MAGALHÃES, 2007). Indivíduos miscigenados são definidos como frutos 

da união entre diferentes grupos raciais que originam cidadãos com padrões 

mesclados, grupos com características compartilhadas, relacionadas à mesma 

origem étnica. Neste trabalho, aos indivíduos brasileiros, com ascendência japonesa 

por parte de um dos pais deu-se a denominação de nipo-brasileiros. 

Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do 

Japão (TOMITA et al., 2003) e, em virtude disso, é de extrema importância 

diferenciar as variações que as estruturas esqueléticas craniofaciais, dentárias e 

tegumentares podem apresentar devido à união entre diferentes grupos étnicos. 

Nesse sentido, estudos devem ser realizados para suportar o diagnóstico e facilitar o 

plano de tratamento dos indivíduos xantodermas e nipo-brasileiros, pois constituem 

uma comunidade em crescimento dentro da população brasileira. 

Realizar o diagnóstico e o plano de tratamento de diferentes populações 

tendo como guia outra raça ou etnia requer cuidado (PINZAN, 2006). Muitos estudos 

já demonstraram que diferentes raças apresentam padrões cefalométricos distintos 

(BURSTONE, 1958; PECK; PECK, 1970; BERGMAN, 1999). As características 

próprias dos indivíduos devem ser respeitadas e a finalidade de apresentar valores 
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específicos para os xantodermas e mestiços nipo-brasileiros não visa enquadrar 

toda essa população em valores rígidos, mas sim nortear a busca por melhores 

resultados estéticos em uma população desassistida de parâmetros. 

A cefalometria constitui um dos elementos auxiliares de grande importância  

no diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico, no entanto, fatores como 

idade, gênero e especialmente as diferenças étnicas poderão resultar em uma 

avaliação incorreta dos padrões cefalométricos estudados, caso seja usada uma 

única análise cefalométrica como fonte de medidas definitivas e invariáveis para 

todos os pacientes. 

Alguns estudos, como o presente no Atlas de Crescimento Craniofacial 

(MARTINS et al., 1998), já apresentaram algumas medidas da análise de Ricketts 

para brasileiros leucodermas, porém, ainda existe uma lacuna desta análise 

cefalométrica para outras etnias. O presente trabalho tem o objetivo de observar os 

padrões cefalométricos existentes na análise de Ricketts, para jovens brasileiros 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros com o intuito de diminuir às limitações 

do emprego desta análise baseada em características faciais de caucasianos 

americanos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Existe uma variedade de estudos sobre a análise cefalométrica de Ricketts e 

sobre as diferenças entre os diversos grupos raciais. Atualmente, observa-se 

mudanças quanto ao valor depositado em diagnósticos puramente baseados em 

valores numéricos, entretanto, torna-se muito difícil ao profissional sem a larga 

experiência na Ortodontia, ser preciso e objetivo no seu diagnóstico. 

Antes da experiência, foi necessário a todos os praticantes da Ortodontia 

basear-se em padrões rígidos para depois se libertarem deles, de acordo com a 

vivência clínica e com o bom senso, mas firmando nestes conceitos (RAVELI, 2007). 

Os valores médios cefalométricos devem ser explicitados à comunidade 

ortodôntica a fim de sublimar o tratamento oferecido aos pacientes, inclusive àqueles 

descendentes de diferentes raças, uma vez que a relação de normalidade entre o 

posicionamento esquelético e dentário pode apresentar grande diversidade em 

função das variações étnicas (MARTINS, 1979; PINZAN, 1994; TAKAHASHI, 1998; 

UCHIYAMA, 2005; DO VALLE, 2006; FRANCO, 2006). 

Em função da variedade de estudos a esse respeito, este trabalho será 

apresentado por tópicos: 

 

• A cefalometria na Ortodontia 

• As análises cefalométricas 

• Avaliação das grandezas cefalométricas dento-esqueléticas em 

xantodermas e nipo-brasileiros 

• Avaliação da estética e do perfil facial em xantodermas e nipo-brasileiros 

 

 

2.1 A cefalometria na Ortodontia:  

 

Um dos complementos mais valiosos para o diagnóstico e plano de 

tratamento disponível ao ortodontista é a radiografia cefalométrica lateral. Embora o 

diagnóstico, o planejamento e o prognóstico dos casos em Ortodontia estejam 
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ligados aos conceitos pessoais do próprio paciente e do ortodontista, o estudo das 

análises cefalométricas para a determinação de padrões dento-esquelético-faciais 

de normalidade trouxeram, indubitavelmente, muitos benefícios, cujo foco sempre 

esteve ligado em elaborar um diagnóstico e planejamento adequados com a meta no 

sucesso ao final do tratamento. 

O desenvolvimento do cefalostato, aparelho utilizado para a fixação da 

cabeça de indivíduos vivos, por Bradbent (1931), nos Estados Unidos, e por Hofrath 

(1931), simultaneamente, na Alemanha, permitiu a obtenção de radiografias com a 

cabeça do paciente sempre fixa numa mesma posição. Este dispositivo trouxe 

ganho para a Ortodontia, pois tornou possível a padronização das tomadas 

radiográficas, possibilitando a reprodução de radiografias com um mínimo de 

distorção e imagens semelhantes passíveis de comparação. 

Broadbent (1931) construiu seu cefalostato obedecendo aos mesmos 

princípios de trabalho do craniostato, que fixa o crânio seco, para uso em conjunção 

com uma cadeira odontológica infantil. Utilizava duas fontes de raios X e dois 

chassis, de modo que a posição do paciente permanecia a mesma tanto para a 

tomada de radiografias laterais como para a obtenção das radiografias póstero-

anteriores. Embora esta técnica tornasse os estudos tridimensionais mais exatos, 

necessitava de duas ampolas de raios X, além de maior espaço físico. Também não 

permitia a tomada de radiografias oblíquas. 

Higley (1940) aperfeiçoou a técnica proposta por Broadbent, utilizando 

apenas uma fonte de raios X. Dessa forma o cefalostato deveria ser capaz de girar, 

permitindo o posicionamento do paciente para a tomada de radiografias laterais, 

oblíquas e póstero-anteriores. 

Neste mesmo ano, Margolis (1940) também apresentou o seu próprio 

cefalostato, no qual a fonte de raios X, o plano médio sagital e o filme estão sempre 

na mesma posição com relação ao outro, fazendo com que a razão de distorção seja 

constante para qualquer tomada radiográfica (VILELLA, 1998). 
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2.2 As análises cefalométricas: 

 

Muitos foram os pesquisadores que se dispuseram a realizar e aprimorar as 

análises cefalométricas e os métodos de medição, em busca de valores que 

pudessem estabelecer as relações entre os dentes e as demais estruturas do 

complexo craniofacial. Tweed, 1944; Downs, 1952; Ricketts, 1960; Steiner, 1959; Mc 

Namara Jr, 1984, dentre outros estudiosos (TWEED, 1944; DOWNS, 1952; 

STEINER, 1959; RICKETTS, 1960b; MCNAMARA JR., 1984).  

O interesse por determinar medidas angulares e lineares que representassem 

o padrão de normalidade fez surgir várias análises cefalométricas ao longo dos 

tempos. 

Charles H. Tweed pós graduou-se na Angle School of Orthodontia, em 1928, 

e herdou a firme convicção de Angle de que o ortodontista não deveria planejar seus 

tratamentos com extrações dentárias. Essa convicção perdurou até 

aproximadamente 1934. Nessa época, constatou que só havia atingido os objetivos 

que desejava em apenas 20% dos pacientes tratados. Seus objetivos eram: saúde 

dos tecidos bucais, estética facial, mecanismo mastigatório eficaz e estabilidade do 

tratamento. Passou, então, a estudar o equilíbrio e a harmonia faciais dos indivíduos 

com oclusão normal. Observou que a inclinação dos incisivos inferiores com relação 

ao bordo mandibular era de 90º ± 5º, a mesma encontrada nos pacientes que 

obtivera êxito no tratamento. Concluiu que esta deveria ser a inclinação dos incisivos 

inferiores, e que, para isso, seriam indicadas extrações de dentes, quando 

necessárias (TWEED, 1944). 

Em 1948, Downs publicou um estudo que havia desenvolvido para determinar 

cefalometricamente, os padrões de normalidade facial e dentário. Utilizou em sua 

amostra 20 indivíduos leucodermas que apresentavam oclusão excelente, sem que 

tivessem sido submetidos a tratamento ortodôntico prévio. As idades variavam entre 

12 e 17 anos, sendo metade do gênero masculino e metade do gênero feminino. 

Como a oclusão dos 20 indivíduos componentes da amostra era considerada 

excelente, Downs aceitou que os valores mínimos e máximos obtidos 

representariam a amplitude de variação da normalidade de cada uma das medidas 

estudadas (DOWNS, 1948).  
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Cecil Steiner apresentou, em 1953, uma análise cefalométrica que visava 

facilitar o diagnóstico e o planejamento dos problemas dento-cranio-faciais. Seu 

trabalho foi desenvolvido utilizando como referência padrão para as grandezas 

lineares e angulares, o melhor caso entre os melhores casos de sua clínica 

particular e de 25 casos das clínicas das Universidades de Illinois e Washington. 

Empregou medidas preconizadas por Riedel, Downs, Thompson, Margolis e Wylie, 

às quais acrescentou algumas outras, de sua própria autoria. Steiner conseguiu 

organizar uma análise dinâmica, levando em consideração o crescimento do 

paciente e as alterações decorrentes da mecânica empregada no tratamento 

ortodôntico. É, ao mesmo tempo, simples e abrangente, qualidades que facilitaram a 

aceitação entre os ortodontistas, tornando-a universalmente conhecida (STEINER, 

1953). 

Em 1960, Robert Murray Ricketts procurou desenvolver um sistema que 

definisse em valores numéricos os componentes cranianos e faciais e, ao mesmo 

tempo, esclarecesse como essas regiões afetam o todo. Com o passar do tempo, 

novas medidas foram incorporadas à análise, perfazendo um total de 33 fatores. 

Esses fatores, ou medidas cefalométricas, foram agrupados em 6 campos: campo 1: 

relações dentárias; campo 2: relações dentoesqueléticas; campo 3: relações 

maxilomandibulares; campo 4: relações craniofaciais; campo 5: estruturas internas; 

campo 6: relações estéticas (RICKETTS, 1960b). 

Utilizou uma amostra que consistiu de 1000 pacientes oriundos de sua clínica 

particular, sendo 454 do gênero masculino e 546 do gênero feminino, suas idades 

variavam de 3 a 44 anos tendo uma média de 8 anos e 9 meses. De acordo com a 

classificação de Angle, estavam divididos da seguinte forma: 692 casos de Classe I; 

124 casos de Classe II 1ª divisão; 142 casos de Classe II 2ª divisão; e 42 casos de 

Classe III. Os pacientes que necessitavam de cirurgia para correção da Classe III, 

com traumatismo da articulação temporomandibular, ou que foram submetidos à 

cirurgia para correção de palato fendido foram removidos da amostra. 

Ricketts, com a intenção de revisar os objetivos e a utilidade do uso da 

cefalometria no planejamento e na estimativa de crescimento descreveu as razões 

para seu uso. Segundo ele, chamar uma dimensão simplesmente de grande ou 

pequena, boa ou ruim não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Torna-
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se mais eficiente descrever as dimensões em termos de medidas lineares e 

angulares. O propósito da análise é objetivo, e engloba os quatro “C’s” da 

cefalometria. Estes são: (1) caracterizar ou descrever as condições existentes, (2) 

comparar um indivíduo com outro ou com ele mesmo após um tempo, (3) classificar 

certas descrições em várias categorias e, (4) comunicar todos esses aspectos ao 

clínico, ao pesquisador ou à família do paciente. Ricketts, neste mesmo estudo 

descreve os objetivos de cada aspecto a ser analisado numa cefalometria dividindo-

os por relação esquelética, relação dentária, e profundidade das estruturas 

explicando a variação do perfil. Ele afirma que a grande dificuldade em entender a 

cefalometria está no planejamento do tratamento. Enfatizou que a descrição, 

classificação e a comunicação do problema é apenas um tópico do diagnóstico. 

Quando o tratamento é planejado, o clínico deve levar em consideração os 

conhecimentos sobre crescimento e alteração nas estruturas, precisa também 

familiarizar-se com a possibilidade de movimentação dentária juntamente com a 

compreensão da ancoragem de cada dente, finalmente deve saber antecipar as 

mudanças nos tecidos moles que acompanham as alterações dos dentes com o 

intuito de se chegar a um resultado estético e funcional adequados (RICKETTS, 

1961). 

Com o objetivo de avaliar cefalometricamente os 33 fatores cefalométricos, 

em norma lateral, dos 6 campos da análise de Ricketts em brasileiros e compará-los 

com os padrões cefalométricos de americanos, Nobuyasu e colaboradores (2007) 

avaliaram 75 indivíduos brasileiros leucodermas, com idade variando entre 12 e 15 

anos, considerados de melhor estética, equilíbrio, harmonia facial e portadores de 

oclusão dentária excelente, selecionados em uma triagem de 14.000 escolares de 

regiões do interior de São Paulo. Todos os 33 fatores das medidas cefalométricas 

dos 75 indivíduos foram comparados com os resultados obtidos por Ricketts em uma 

amostra de leucodermas americanos. Deste trabalho foi possível concluir que: em 

nível esquelético, a maxila teve um comportamento dentro dos padrões 

preconizados por Ricketts e a mandíbula teve uma tendência ao crescimento mais 

horizontal; em nível dentário: os incisivos inferiores se posicionaram mais 

anteriormente e com maior inclinação, o trespasse horizontal, vertical e a extrusão 

dos incisivos inferiores também estavam sensivelmente aumentados, provavelmente 

pela tendência ao crescimento horizontal da mandíbula; o lábio inferior em relação 
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ao plano estético “E” de Ricketts: teve um posicionamento mais anterior em 

comparação ao padrão preconizado por Ricketts; os desvios clínicos na maioria dos 

fatores foram bem maiores nos brasileiros, em relação aos americanos, 

provavelmente devido à maior miscigenação nos leucodermas brasileiros. 

Com a intenção de dar algumas sugestões de medidas empregadas em 

diferentes análises, Martins e colaboradores e Pinzan e colaboradores, 

apresentaram seis medidas da análise de Ricketts para brasileiros leucodermas, 

descendentes de pais ou avós brasileiros, espanhóis portugueses ou italianos, com 

oclusão normal, de 256 crianças dos 6 aos 18 anos (MARTINS et al., 1998; PINZAN 

et al., 2006). Foram avaliadas as alterações de crescimento que ocorrem com o 

passar da idade, nos gêneros feminino e masculino, e quantificados valores lineares 

e angulares das seguintes variáveis: ângulo do eixo facial (BaN.PtGn), profundidade 

facial (PoOr.NPog), ângulo do plano mandibular (PoOr.GoGn), ângulo da altura 

facial inferior (ENA.Xi.PMe), arco mandibular (DC.Xi.PMe), convexidade do ponto A 

(A-NPog), protrusão do incisivo inferior (Ii-APog), inclinação do incisivo inferior 

(Ii.APog), e posição do molar superior (6-Ptv). 

Tendo o propósito de facilitar a avaliação dos tratamentos ortodônticos e das 

cirurgias ortognáticas, Mc Namara Jr. (1984), apresentou uma nova análise 

cefalométrica. Elaborou um método de análise cefalométrica mais adaptado a nova 

realidade do tratamento ortodôntico, na qual são possíveis, além das modificações 

dentárias, alterações no relacionamento entre os ossos maxilares e base do crânio. 

Este método de análise foi derivado, em grande parte das análises de Ricketts 

(1981) e de Harvold (1974), possuindo ainda medidas propostas originalmente pelo 

autor. 

 

 

2.3 Avaliação das grandezas cefalométricas dento-esquel éticas em 

xantodermas e nipo-brasileiros 

 

Os valores cefalométricos normativos têm sido identificados como 

orientadores particularmente importantes nas decisões de diagnóstico, plano de 

tratamento e prognóstico das respostas dos tecidos duro e mole ao tratamento 
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ortodôntico. As análises cefalométricas, em sua grande maioria, tiveram como base 

amostras de indivíduos norte-americanos, de origem anglo-saxônica. O plano de 

tratamento pode, muitas vezes, decorrer em erro se não forem levados em 

consideração o grupo racial do indivíduo, sendo assim, devido à vasta miscigenação 

da população houve a necessidade de pesquisas que adaptassem os valores 

normativos de leucodermas para os diferentes grupos raciais. 

A primeira pesquisa com o objetivo de estudar as diferenças dos padrões 

cefalométricos na população japonesa foi realizada em 1965, por Miura, Inoue e 

Suzuki (1965). Eles avaliaram noventa radiografias cefalométricas de crianças 

japonesas com oclusão normal e compararam as medidas obtidas coma análise de 

Steiner (1953) e observaram que o retroposicionamento da mandíbula e a inclinação 

labial dos incisivos superiores e inferiores são características típicas da face 

japonesa. 

Altemus (1968), mostrou alguns exemplos de relações cefalométricas entre 

membros de diferentes grupos étnicos usando  as análises de Downs (1948), Steiner 

(1959) e Ricketts (1960b). Observou que a média do ângulo do plano facial era 

similar para todos os grupos exceto para os chineses e aborígenes australianos; a 

média dos valores para o plano A-B mostrou uma base mais protruída para os 

negros e para os aborígenes levemente retruída; os chineses apresentaram um 

maior ângulo do plano mandibular; o eixo Y para o navajo, negro e japonês foi 

similar aos caucasianos; a média do ângulo interincisivos foi relativamente similar 

para o navajo, negro e chinês, com os japoneses próximo aos valores dos 

caucasianos; a média da inclinação axial  do incisivo inferior ao plano oclusal 

mostrou inclinação similar para o navajo, negro, chinês e japonês. 

Comparando adultos jovens japoneses com caucasianos americanos com 

idades entre 20-30 anos, Reitz e colaboradores, em 1973, concluiram que os 

japoneses apresentam um perfil mais arredondado. Ao comparar os ângulos 

formados pelo longo eixo dos incisivos superiores com os inferiores, pelo osso 

alveolar da região anterior da maxila com o da mandíbula, e entre os lábios 

superiores e inferiores, observarm que os japoneses apresentaram um ângulo mais 

agudo em todos os casos (REITZ et al., 1973). 
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Estudando um total de 36 japoneses adultos, 18 homens e 18 mulheres, com 

oclusão normal e harmonia facial, Iwasawa, Moro e Nakamura (1977) concluiram 

que o ângulo Z dos japoneses foi de 69,7º para os homens e de 71,75º para as 

mulheres, não havendo diferença significante entre os sexos, porém observou que 

há uma pequena diferença entre as medidas do lábio superior. As medidas para o 

triângulo de Tweed foram de 27,28º para FMA, 95,5º para IMPA e de 57,22º para 

FMIA. 

Em 1978, Uesato e colaboradores avaliaram 50 radiografias cefalométricas 

pós-tratamento da Universidade de Osaka, no Japão, e de seu consultório no Havaí. 

A amostra constituía-se de 25 japoneses do gênero masculino e 25 do gênero 

feminino, com média de idade de 14 anos. A seleção da amostra foi feita com base 

numa oclusão aceitável e perfil facial harmonioso e apenas o melhor caso foi 

selecionado e comparado com os padrões cefalométricos da análise de Steiner 

(1953). Deste caso obteve-se os seguintes resultados: ângulo ANB de 3º, sugerindo 

que os japoneses apresentam uma maior tendência à classe II, SNA de 80º e SNB 

de 77º, sugerindo uma posição mais para posterior das bases ósseas em relação à 

base do crânio (UESATO et al., 1978). 

Para compilar um novo conjunto de normas, radiografias frontal e lateral de 72 

sujeitos com idades entre 5 e 26 anos foram utilizadas por Engel e Spotler (1981). A 

amostra era constituída de sujeitos sem tratamento ortodôntico prévio, porém não 

utilizaram como critério de seleção, o tipo de oclusão. Cerca de 200 pontos foram 

marcados em cada radiografia. Os achados mostraram que os japoneses 

apresentam uma dentição mais protrusiva que os caucasianos, apresentam também 

um maior crescimento vertical da mandíbula, uma face mais larga numa vista frontal 

e um nariz maior e mais largo. 

Com o objetivo de comparar japoneses com descendentes de europeus e 

americanos, Miyajima e colaboradores (1996) estudaram 54 radiografias 

cefalometricos de japoneses adultos e 124 de descendentes de europeus e 

americanos, ambos com oclusão normal e face bem balanceada. Após a análise das 

medidas obtidas os autores concluiram que a amostra japonesa apresenta, em 

geral, dimensões faciais póstero-anteriores menores e proporcionalmente maiores 

no sentido vertical, o eixo facial foi mais agudo nos japoneses indicando uma direção 
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de crescimento mais inferior. A amostra japonesa apresentou maior protrusão 

dentária, um ângulo nasolabial mais agudo e uma maior tendência à biprotrusão 

labial. 

Alcalde e colaboradores em 1988, analisaram 217 radiografias de japoneses 

adultos e compararam as medidas obtidas com adultos brancos e americanos. Os 

japoneses apresentaram uma maxila menor, uma maior altura no terço anterior da 

face e uma menor altura dentária posterior, um mento menos proeminente foi 

observado no grupo de homens japoneses. Quanto aos tecidos duros, observaram 

maxila e mandíbula mais retrognáticas em relação ao tecido mole da glabela e uma 

biprotrusão labial (ALCALDE et al., 1998). 

Utilizando a medida Wits para jovens xantodermas com oclusão normal e sem 

terem sido submetidos a tratamento ortodôntico, Henriques e colaboradores (1999) 

determinaram por meio de telerradiografias cefalométricas em norma lateral os 

valores médios para a medida Wits no gênero feminino de 3,07 mm e de 1,70 mm 

no gênero masculino, não havendo a presença de dimorfismo sexual no grupo 

estudado. 

Alcalde e colaboradores (2000) analisaram 211 radiografias cefalométricas 

laterais e fotografias de perfil de japoneses adultos e as medidas dos tecidos moles 

foram comparadas com um subgrupo de japoneses com perfil agradável e com outra 

amostra de adultos caucasianos. As medidas analisadas foram obtidas das análises 

de Ricketts (1968), Legan e Burstone (1980), Epker e colaboradores (1998) e 

Holdaway (1983). Os resultados obtidos foram os seguintes: segundo a análise de 

Ricketts os japoneses apresentaram o lábio inferior mais proeminente; segundo a 

análise de Holdaway, um nariz menos proeminente, maior curvatura do lábio 

superior, perfil esquelético menos convexo, ângulo H mais obtuso e tecido mole do 

mento mais espesso; segundo a análise de Epker, um maior comprimento do lábio 

superior, maior distância interlabial, lábios proeminentes e mento retruído; segundo 

a análise de Legan e Burstone os japoneses apresentaram o lábio superior mais 

curto. 

Estudando o padrão cefalométrico FOB-USP aplicado a jovens nipônicos com 

oclusão normal, Takahashi e colaboradores (2001) determinaram por meio de 
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telerradiografias cefalométricas em norma lateral, os valores médios para o 

cefalograma preconizado pela Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru. A amostra constou de 41 jovens, sendo 21 do gênero feminino e 20 do 

masculino, sem terem sido submetidos a tratamento ortodôntico, com idade média 

de 15,71 anos, sendo filhos ou netos de japoneses. Constatou-se que, em média, as 

medidas NAP, ANB e SN.Ocl foram estatisticamente maiores para o gênero 

feminino. A média dos valores encontrados foram as seguintes: SNA: 82,1° ; SNB: 

79.6° ; SND: 76,5° ; Inc. sup.NA: 22,56°: Inc sup-N A: 6,0 mm; Inc inf.NB: 26,7° ; 

Inc.inf-NB: 6,5 mm; IMPA: 92,2° ; FMA: 28,1° ; SN.G OGn: 32,0° ; NS.Gn: 69,2° ; 

H.NB: 12,6° ; H-Nariz: -0,32 mm; Linha S-Ls: 2,3 mm ; Linha S-Li: 2,5 mm.     

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

japoneses e caucasianos, Ioi e colaboradores (2007) determinaram as normas 

cefalométricas das dimensões póstero-anteriores e verticais desses grupos raciais. 

Foram obtidas radiografias de 25 japoneses do gênero masculino, com média de 

idade de 25,1 anos e 24 radiografias do gênero feminino, com média de idade de 

23,6 anos. Para avaliar os tecidos duros, 2 medidas lineares e 5 medidas angulares 

foram estudadas, nas relações dentárias foram tomadas uma medida angular e 6 

medidas lineares e 2 medidas angulares e 7 lineares para avaliar os tecidos moles. 

Através dos resultados obtidos observou-se que os japoneses apresentaram o 

mento em uma posição mais retruída, os incisivos inferiores e os lábios protruídos, 

um plano mandibular mais inclinado, as mulheres japonesas apresentaram um terço 

inferior da face maior e um aumento na distância dos dentes anteriores e posteriores 

em relação ao plano mandibular. Esses resultados sugerem que os japoneses com 

oclusão normal tendem a ser mais dolicofaciais do que braquifaciais. 

Em 2007, Nakahara e Nakahara caracterizaram os valores cefalométricos 

para os indivíduos japoneses com oclusão normal e perfil esteticamente agradável. 

Foram traçadas radiografias cefalométricas laterais de 50 homens e 50 mulheres e 

as dimensões dos tecidos duros e moles avaliadas. Os sujeitos da amostra foram 

agrupados por gênero e subdivididos em grupos com perfil estético e não estético. 

As características estudadas nos tecidos duros da amostra masculina com perfil 

estético demonstraram: tendência a uma menor altura do terço inferior da face, um 

menor ângulo do plano mandibular, uma maior medida Násio-ANS/ANS-Mento; nos 

tecidos moles pode-se observar um posicionamento da maxila mais para posterior e 
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um aumento da crista nasal. Essas características mostram um menor prognatismo 

maxilar e um aumento da proeminência nasal. As características avaliadas nos 

tecidos duros da amostra feminina com perfil estético demonstraram: um maior 

ângulo articular, um menor ângulo da sela, e uma menor medida Sela- 

Articular/Articular-Gônio; nos tecidos moles pode-se observar uma retração dos 

lábios superior e inferior, um menor sulco mentolabial e uma menor distância do 

subnasal perpendicular ao lábio superior (NAKAHARA; NAKAHARA, 2007). 

 

Ao estudar a mesma amostra utilizada em nosso trabalho, Fernandes (2009) 

avaliou as grandezas tegumentares e esqueléticas de jovens nipo-brasileiros. Foi 

observado uma menor espessura do tecido mole da região do násio, um nariz 

menos proeminente e maior biprotrusão labial nos indivíduos do gênero feminino 

quando comparados com leucodermas. Para os mestiços do gênero masculino, foi 

observado maior espessura na região da glabela e menor espessura na região do 

násio, além de uma maior espessura do lábio inferior e da região supramentoniana.  

 

 Comparando os valores médios de normalidade de algumas grandezas 

cefalométricas da análise de Steiner, para jovens nipo-brasileiros, com as variáveis 

de leucodermas e xantodermas, Sathler (2009) observou que os mestiços 

apresentam, de uma forma geral, valores numéricos intermediários entre as 

amostras estudadas, sendo que estes assemelham-se mais aos jovens xantodermas 

do que aos leucodermas. Observou em seu trabalho a ausência de dimorfismo entre 

os gêneros. 

 

Em 2011, Storniolo avaliou algumas variáveis da análise de McNamara Jr. em 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros e percebeu que os mestiços 

apresentam características semelhantes aos leucodermas e xantodermas pois 

encontrou diferença significante apenas na variável do ângulo nasolabial 

(STORNIOLO, 2011). 
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2.4 Avaliação da estética e do perfil facial em xantode rmas e nipo-brasileiros 

 

Os objetivos do tratamento ortodôntico são de proporcionar uma adequada 

função oclusal combinada com a estética facial. Há consenso estabelecido a 

respeito da oclusão ideal para um tratamento, e a melhor forma de expressá-la seria 

através das 6 chaves de oclusão de Andrews (1976), porém torna-se difícil definir os 

objetivos do tratamento baseados na estética facial, uma vez que um único biotipo 

facial pode não ser atraente para todas as pessoas. A atratividade facial está 

relacionada a diversos fatores como: grupo étnico, idade, gênero, região, formação 

profissional, mas, em particular, a etnia e as diferenças raciais representam um 

papel maior no julgamento do belo (KURODA et al., 2009). 

 Em 1968, Uesato (1968) estudou as diferenças dentofaciais entre japoneses, 

japoneses-americanos e caucasianos. Ele pode observar que o padrão esquelético 

dos japoneses mostra uma tendência à Classe II, enquanto os japoneses 

americanos desviaram de forma sutil do padrão caucasiano. 

Para estudar a preferência de 2651 avaliadores leigos com ascendência 

japonesa, Mantzikos (1998) solicitou-os a julgar os 5 diferentes perfis faciais aos 

quais foram apresentados. Os resultados indicaram uma clara preferência para o 

perfil ortognático, seguido pela retrusão alveolar bimaxilar, protrusão bimaxilar, 

mandíbula retrognática e por último, o menos favorável, a mandíbula prognática. 

Com o objetivo de avaliar o perfil facial mais agradável de uma série de 

silhuetas construídas a partir de 30 perfis de homens e mulheres japoneses com 

oclusão normal, Ioi e colaboradores (2005) determinaram a média e protruiram e 

retruiram os lábios em incrementos de 1 mm até chegar a 13 silhuetas para serem 

observadas. 42 ortodontistas e 42 estudantes de odontologia foram solicitados a 

escolher os 3 perfis mais favoráveis, em ordem de preferência. Os resultados 

obtidos revelaram uma preferência por ambos os grupos de avaliadores, pelo perfil 

com os lábios levemente retruídos, o perfil menos favorável foi o de maior protrusão 

labial. 

Em 2006, Scavone e colaboradores avaliaram o perfil facial em brasileiros-

japoneses adultos com oclusão normal e faces bem balanceadas. Fotografias de 
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perfil foram tiradas de uma amostra de 30 homens e 30 mulheres, com idades entre 

18 e 30 anos e as variáveis foram mensuradas e comparadas com as normas de 

caucasianos. Os nipo-brasileiros homens apresentaram a glabela numa posição 

mais para anterior, nariz menor, uma biprotrusão labial, menor projeção do ponto B e 

um ângulo nasolabial mais obtuso; as mulheres nipo-brasileiras apresentaram a 

glabela numa posição mais para anterior, uma menor projeção nasal e um ângulo 

nasolabial mais aberto (SCAVONE et al., 2006). 

Uma série de 13 silhuetas foi construída a partir do perfil facial de 30 

japoneses do gênero masculino e feminino, com oclusão normal. A média do perfil 

localizava-se no centro das silhuetas e o perfil das demais foi alterado protruindo ou 

retruindo os lábios em incrementos de 1 mm. 42 estudantes coreanos e 42 

estudantes japoneses foram os avaliadores. O perfil facial mais favorável para 

ambos os grupos de avaliadores foi o de leve retrusão labial (IOI et al., 2008). 

Kuroda e colaboradores (2009), em seus estudos, determinaram a relação 

facial póstero-anterior considerada como a mais atraente entre japoneses leigos 

através de um questionário e avaliou qual perfil de tecido mole seria mais adequado 

para a população japonesa. Nove imagens de perfil com o ponto B e o mento 

alterado mais para anterior ou para posterior foram mostradas para 262 japoneses 

leigos para serem avaliadas quanto à atratividade. Através dos resultados obtidos 

pode-se concluir que a face normal foi julgada favoravelmente, entretanto um perfil 

atraente pode variar entre cada sujeito. Os perfis mais agradáveis segundo os 

examinadores foram a face normal e uma pequena retrusão da mandíbula, 

confirmando que geralmente a retrusão mandibular é considerada esteticamente 

mais favorável do que uma protrusão mandibular ou uma biprotrusão maxilar. 

Com a intenção de observar se o gênero do paciente, a raça ou a etnia 

interferem na preferência estética da posição labial, Nomura e colaboradores 

avaliaram a preferência de examinadores quanto ao perfil obtidos de 

telerradiografias pré-tratamento ortodôntico de europeu-americanos, hispano-

americanos, japoneses e africanos. A posição labial dos perfis foi alterada em 

relação à linha E de Ricketts, em incrementos de 2 mm. Os resultados 

demonstraram que os africanos preferem perfis mais protruídos em relação à 

preferência dos hispano-americanos e japoneses. A média de valores de maior 



44  Revisão de Literatura 

 

aceitação para a posição do lábio em relação à linha E foi de: -2,58 ±1,92 mm para 

os europeu-americanos; de -3,28 ± 2,26 mm para os hispano-americanos; de -3,45 

±1,92 mm para os japoneses e de -2,13 ± 1,95 mm para os africanos (NOMURA et 

al., 2009). 

Shimomura e colaboradores em 2011, estudaram a preferência de pacientes 

ortodônticos quanto à posição póstero-anterior dos lábios. Os perfis faciais foram 

construídos pela média de 30 perfis de japoneses homens e mulheres, com oclusão 

normal e 13 silhuetas foram desenhadas. Os lábios foram protruídos ou retruídos em 

incrementos de 1 mm a partir da silhueta média. Os resultados mostraram que os 

pacientes ortodônticos preferem uma posição labial levemente retruída tanto para 

homens quanto para mulheres, revelando a necessidade de, ao elaborar o plano de 

tratamento do paciente, questioná-lo sobre a sua preferência em relação à posição 

labial (SHIMOMURA et al., 2011). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Esta pesquisa se propôs a: 

 

• Determinar os valores médios de normalidade de 14 grandezas 

cefalométricas, relacionadas aos 6 campos da análise de Ricketts, para 

jovens brasileiros leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros, com oclusão 

normal. 

 

• Comparar os resultados das variáveis entre os 3 grupos (leucodermas, 

xantodermas e nipo-brasileiros). 

 
• Verificar a presença de dimorfismo entre os gêneros para cada amostra 

estudada. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

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

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

de número 078/2011. (Anexo1) 

 

 

4.2 Material 

 

4.2.1 Amostra 

 

O material deste estudo, de caráter retrospectivo, é composto de 103 

telerradiografias cefalométricas, obtidas em norma lateral, referentes às amostras de 

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

“oclusão normal” pertencentes ao arquivo da Disciplina de Ortodontia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. 

Para padronizar a seleção dos grupos, os seguintes critérios de inclusão 

foram adotados: 

 

• Pacientes jovens, de ambos os gêneros; 

• Presença de todos os dentes permanentes superiores e inferiores em 

oclusão, sendo facultativa a presença dos segundos e terceiros molares; 

• Padrão de crescimento equilibrado; 

• Perfil considerado harmonioso; 

• Ausência de tratamento ortodôntico corretivo prévio; 

• Oclusão normal ou má oclusão incipiente de Classe I de Angle, sendo 

aceitável discrepância sagital de até 2 mm; 

• Discrepância de modelo de até 2 mm na região anteroinferior. 
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4.2.2 Divisão por grupos 

 

A amostra foi dividida em 3 grupos distintos: 

 

• Grupo 1 : amostra leucoderma 

• Grupo 2 : amostra xantoderma 

• Grupo 3 : amostra nipo-brasileira 

 

4.2.2.1 Grupo 1: Amostra Leucoderma 

 

Composto por 40 telerradiografias, sendo 20 do gênero feminino e 20 do 

masculino, de indivíduos leucodermas, filhos de brasileiros leucodermas, 

descendentes de mediterrâneos (espanhóis, italianos e portugueses). 

As médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos 

indivíduos integrantes da amostra estão representados na tabela 1. 

 

Tabela 1  - Médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos integrantes da 
amostra leucoderma 

Gênero N Idade 

  Média DP Mínima  Máxima 

Feminino 20 13,70 0,87 12,00 14,91 

Masculino 20 13,57 1,03 12,83 16,25 

Total 40 13,64 0,90 - - 

 

4.2.2.2 Grupo 2: Amostra Xantoderma 

 

Composto por 31 telerradiografias, sendo 16 do gênero feminino e 15 do 

gênero masculino, de indivíduos brasileiros xantodermas, descendentes de pais ou 

avós oriundos do Japão, com exceção daqueles provenientes da ilha de Okinawa. 

As médias, desvios–padrão, valores mínimos e máximos das idades dos 

indivíduos integrantes da amostra estão apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2  - Médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos integrantes da 
amostra xantoderma 

Gênero N Idade 

  Média DP Mínima Máxima 

Feminino 16 16,10 1,61 13,27 18,46 

Masculino 15 15,13 1,89 11,84 18,27 

Total 31 15,63 1,79 - - 

 

4.2.2.3 Grupo 3: Amostra Nipo-brasileira 

 

Composto de 32 telerradiografias, sendo 17 do gênero feminino e 15 do  

masculino, de indivíduos mestiços, filhos ou netos, fruto da união de brasileiros 

leucodermas e japoneses, com exceção daqueles provenientes da ilha de Okinawa. 

As médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos 

indivíduos integrantes da amostra estão representados na tabela 3. 

 

Tabela 3  - Médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos das idades dos integrantes da 
amostra nipo-brasileira 

Gênero N Idade 

  Média DP Mínima  Máxima 

Feminino 17 13,22 1,04 11,83 15,36 

Masculino 15 14,79 1,01 12,97 16,62 

Total 32 13,96 1,29 - - 

 

 

4.3 Métodos 

 

4.3.1 Radiografias 

 

As radiografias foram realizadas e reveladas de acordo com as normas da 

Disciplina de Radiologia desta mesma instituição. Os três grupos foram 

radiografados em máxima intercuspidação habitual (MIH). Sabe-se que a diferença 

entre esta postura mandibular e a Relação Cêntrica (RC) são mínimas nesta idade e 
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pouco interferem nos resultados cefalométricos, especialmente em casos de oclusão 

normal (WILLIAMSON et al., 1978). 

 

Para tornar confiável a mensuração das variáveis lineares, existe a 

preocupação em corrigir a quantidade de ampliação (fator de magnificação) gerado 

pelo aparelho de Rx. Em nossa amostra, o aparelho utilizado para a tomada das 

radiografias pertencia à Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, com conhecido 

fator de magnificação das imagens, na ordem de 6% para o grupo de leucodermas, 

6% para algumas radiografias do grupo de xantodermas (radiografias obtidas até o 

ano de 1995) e 9,8% para as demais radiografias desse grupo (radiografias obtidas 

após o ano de 1995), e de 9,8% para o grupo de nipo-brasileiros. 

 

4.3.2 Digitalização das telerradiogradiografias 

 

As telerradiografias dos 3 grupos foram digitalizadas para o formato JPEG, 

utilizando-se um scanner ScanMaker i800 (Microtek, Hsinchu, Taiwan), com 

resolução de 300dpi, para permitir a aquisição das imagens pelo programa Dolphin 

Imaging 11.5 (Dolphin Imaging and Management Solutions, Chatsworth, Califórnia, 

EUA). Durante o escaneamento, posicionou-se uma régua milimetrada própria do 

programa Dolphin ao lado de cada telerradiografia (Dolphin Radiographic Film 

Calibration Ruler de 100 mm, modelo PN 130-0168). A imagem da régua foi 

posteriormente utilizada para calibração do tamanho da imagem captada com o 

tamanho real da radiografia.   

 

 

 
 
Figura 1  – Régua milimetrada do programa Dolphin utilizada para calibração do tamanho da imagem 
captada com o tamanho real da radiografia 
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Figura 2  – Telerradiografia lateral escaneada com a régua do Dolphin na margem direita 
 

 

4.3.3 Registro dos pacientes no programa  Dolphin Imagin 11.5 

 

Os 103 indivíduos da pesquisa foram registrados e suas radiografias inseridas 

no programa Dolphin Imaging 11.5. Foi utilizada a análise de Ricketts para a 

mensuração das variáveis cefalométricas avaliadas (RICKETTS, 1960b). Antes de 

iniciar a demarcação dos pontos cefalométricos, foi efetuada a correção do fator de 

magnificação (6% ou 9,8% conforme o grupo), realizada no próprio programa 

Dolphin. 
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Figura 3  – Imagem gerada pelo programa Dolphin, demonstrando a seleção da análise de Ricketts, 
bem como a correção do fator de magnificação da radiografia 
 

 

4.3.4 Demarcação dos pontos cefalométricos e obtenç ão do traçado 

anatômico 

 

Previamente à mensuração das telerradiografias da amostra, a pesquisadora 

(CNB) foi devidamente calibrada para obter o domínio da técnica no programa 

Dolphin Imaging 11.5. Em uma sala escurecida, foram demarcados 22 pontos nas 

estruturas esqueléticas, 15 pontos no perfil tegumentar e 14 pontos nas estruturas 

dentárias (pontos vermelhos). O programa Dolphin Imaging 11.5, baseado na 

demarcação dos pontos cefalométricos da análise escolhida, gera automaticamente 

a demarcação de outros pontos (pontos brancos) que permitem o surgimento do 

desenho de um traçado anatômico.  Após o desenho sugerido pelo programa, os 

traçados anatômicos foram individualizados manualmente para cada indivíduo da 

amostra, através da manipulação dos pontos brancos. 

Totalidade de pontos demarcados: 51 pontos vermelhos 

 

• 22 pontos nas estruturas esqueléticas; 

• 15 pontos no perfil tegumentar; 

• 14 pontos nas estruturas dentárias. 
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Totalidade de pontos gerados: 95 pontos brancos 

 

• 29 pontos para formar o perfil mole; 

• 6 pontos para formar o osso nasal; 

• 3 pontos para formar o contorno posterior da órbita; 

• 13 pontos para formar a maxila; 

• 5 pontos para formar a sínfise; 

• 10 pontos para formar o contorno posterior da mandíbula; 

• 3 pontos para formar o pório; 

• 20 pontos para formar o contorno do osso esfenoide; 

• 6 pontos para formar a fissura pterigomaxilar.. 

 

       

      
 
Figura 4  - Demarcação dos pontos cefalométricos e desenho do traçado anatômico: A) Pontos 
demarcados pelo operador nas estruturas esqueléticas, dentárias e tegumentares (pontos em 
vermelho). B) Pontos gerados pelo programa Dolphin (pontos em branco). C) Desenho do traçado 
anatômico gerado pelo programa Dolphin, através da união dos pontos vermelhos e brancos. D) 
Individualização do traçado anatômico pela manipulação dos pontos brancos. Os pontos em azul 
significam pontos rotacionais dos dentes traçados 
  

A B 

C D 
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4.3.4.1 Delimitação do desenho anatômico (Figura 5) 

 

Constituído pelas seguintes estruturas anatômicas: 

 

• Perfil tegumentar 

• Ossos nasais; 

• Corpo do osso esfenóide; 

• Sela túrcica;  

• Meato acústico externo; 

• Fissura pterigomaxilar; 

• Contorno póstero-inferior da cavidade orbitária; 

• Contornos da mandíbula e da maxila; 

• Incisivos centrais superiores e inferiores; 

• Primeiros molares superiores e inferiores; 

 

             
 
Figura 5  – Delimitação do desenho anatômico: A) Desenho anatômico sobreposto à telerradiografia. 
B) Desenho anatômico sem a presença da telerradiografia 
 

 

4.3.4.2 Definição dos pontos cefalométricos (Figura 6) 

 

Os pontos anatômicos de referência foram demarcados conforme as 

especificações de Krogman e Sassouni,1957; Ricketts,1968, Ricketts,1975; 

Chaconas,1980; Brodie, 1941; Villela, 2009 (BRODIE, 1941; KROGMAN; 

SASSOUNI, 1957; RICKETTS, 1968, 1975; CHACONAS, 1980; VILELLA, 1998).

A B 
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A - Pontos demarcados nas estruturas esqueléticas (Tabela 4) 

 

Tabela 4  -  Definição dos pontos demarcados nas estruturas esqueléticas 

Nome Definição 

1.Pório (Po) É o ponto superior do conduto auditivo externo. 

2.Orbitário (Or) Ponto  inferior sobre a margem  inferior da órbita. 

3.Pterigomaxilar (Ptm) Ponto situado no vértice da imagem da fissura pterigomaxilar. 

4.Sela (S) Ponto situado no centro da sela túrcica. 

5.Násio (N) Ponto anterior da sutura fronto-nasal. 

6.Básio (Ba) Ponto inferior sobre a margem anterior do forame magno. 

7.Ponto supramental (B) Ponto profundo do contorno do processo alveolar da 

mandíbula. 

8.Pogônio (Pog) Ponto anterior do contorno da sínfise mandibular. 

9.Gnátio (Gn) Ponto situado entre os pontos anterior (Pog) e inferior (Me) do 

contorno da sínfise mandibular. 

10.Mentoniano (Me) Ponto inferior do contorno da sínfise mandibular. 

11.Gônio (Go) Ponto médio entre os pontos posterior e inferior do ângulo 

mandibular. Também pode ser determinado pela interseção da 

bissetriz do ângulo formado por tangentes às bordas posterior e 

inferior da mandíbula. 

12.Ponto do ramo  Ponto posterior sobre a borda posterior do ramo. 

13.Ponto médio do ramo (R1) Ponto localizado na porção côncava da borda anterior do ramo. 

14.R2 Ponto localizado na porção convexa da borda posterior do 

ramo. 

15.Chanfradura sigmoide (R3) Ponto inferior da borda superior do ramo. 

16.R4 Ponto superior localizado na borda inferior do ramo. 

17.Articular (Ar) Ponto localizado na porção posterior do contorno do côndilo. 

18.Condílio (Co) Ponto localizado na porção posterior e superior do côndilo. 

19.Ponto DC Localizado no centro do processo condilar, sobre a linha Ba-N. 

20.Ponto subespinhal (A) Ponto profundo do processo alveolar da pré-maxila. 

21.Espinha nasal anterior (ENA) Ponto situado na extremidade da espinha nasal anterior. 

22.Espinha nasal posterior (ENP) Ponto situado na extremidade da espinha nasal posterior. 
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B - Pontos demarcados no perfil tegumentar (Tabela 5) 

 

Tabela 5 -  Definição dos pontos demarcados no perfil tegumentar 

Nome  Definição 

23.Glabela -Tecido mole (Gl’) Ponto anterior do perfil sobre o osso frontal. 

24.Násio -Tecido mole (N’) Ponto localizado na porção côncava do contorno do nariz. 

25.Contorno do nariz Ponto localizado entre os pontos N’ e Ponta do nariz. 

26.Ponta do nariz Ponto localizado na extremidade anterior da curvatura do nariz. 

27.Subnasal  Ponto de encontro do nariz com o lábio superior. 

28.Ponto A - Tecido mole (A’) Ponto profundo situado entre os pontos subnasal e lábio superior. 

29.Lábio superior Ponto anterior da curvatura do lábio superior. 

30.Estômio superior Ponto inferior da curvatura do lábio superior. 

31.Estômio inferior  Ponto superior da curvatura do lábio inferior. 

32.Lábio Inferior Ponto anterior da curvatura do lábio inferior. 

33.Ponto B - Tecido mole (B’) Ponto profundo situado no perfil mole da sínfise. 

34.Pogônio - Tecido mole (Pog’) Ponto proeminente do perfil mole da sínfise. 

35.Gnátio - Tecido mole (Gn’) Ponto localizado entre os pontos Pog’ e Me’. 

36.Mentoniano-Tecido mole (Me’) Ponto inferior do perfil mole da sínfise. 

37.Ponto mento - pescoço Ponto localizado na interseção das linhas do mento e do 

pescoço. 
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C - Pontos demarcados nas estruturas dentárias (Tabela 6) 

 

Tabela 6  - Definição dos pontos demarcados nas estruturas dentárias 

Nome Definição 

38.Oclusal do Ms Localizado no centro da coroa do primeiro molar superior. 

39.Oclusal do Mi Localizado no centro da coroa do primeiro molar inferior. 

40.Distal do Ms Localizado na superfície distal do primeiro molar superior. 

41.Mesial do Ms Localizado na superfície mesial do primeiro molar superior. 

42.Distal do Mi Localizado na superfície distal do primeiro molar inferior. 

43.Mesial do Mi Localizado na superfície mesial do primeiro molar inferior. 

44.Borda gengival vestibular do Ii Localizado na junção cemento-esmalte do incisivo central 

inferior, por vestibular. 

45.Extremidade coronária do Ii Localizado na extremidade coronária do incisivo central inferior. 

46.Extremidade radicular do Ii Localizado na extremidade radicular do incisivo central inferior. 

47.Borda gengival lingual do Ii Localizado na junção cemento-esmalte do incisivo central 

inferior, por lingual. 

48.Borda gengival vestibular do Is Localizado na junção cemento-esmalte do incisivo central 

superior, por vestibular. 

49.Extremidade coronária do Is Localizado na extremidade coronária do incisivo central 

superior. 

50.Extremidade radicular do Is Localizado na extremidade radicular do incisivo central superior. 

51.Borda gengival lingual do Is Localizado na junção cemento-esmalte do incisivo central 

superior, por lingual. 
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Pontos demarcados nas estruturas esqueléticas 

Pontos demarcados nas estruturas tegumentares 

Pontos demarcados nas estruturas dentárias 

 

Figura 6  – Delimitação do traçado anatômico e pontos utilizados 
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4.3.4.3 Estabelecimento das linhas e planos  

 

Após a marcação dos pontos cefalométricos, o programa define 

automaticamente as linhas e planos. (Tabela 7) 

 

Tabela 7  - Definição das linhas e planos 

Nome Definição  

1. Plano Oclusal  Plano tangente às faces oclusais dos dentes póstero-inferiores. 

2. Plano Horizontal de Francfort União dos pontos pório (Po) e orbitário (Or). 

3. Plano Facial União dos pontos násio (N) e pogônio (Pog). 

4. Plano Mandibular Plano tangente ao bordo inferior da mandíbula, traçado do ponto 

mento (Me) até o gônio (Go). 

5. Eixo Facial União dos pontos pterigóide (Pt) e gnátio (Gn). 

6. Eixo do Corpo União dos pontos Xi e o ponto protuberância mental (Pm) 

7. Eixo Condilar  União dos pontos DC e Xi. 

9. Linha Ba-N União dos pontos básio (Ba) e násio (N). 

10. Linha A-Pog União dos pontos subespinhal (A) e pogônio (Pog) 

11. Linha N-A União dos pontos násio (N) e subespinhal (A) 

12. Linha Vertical Pterigóide Linha perpendicular ao Plano Horizontal de Francfort, passando 

pelo ponto Pt.  

13. Plano Estético União dos pontos anteriores do nariz e do mento tegumentar. 
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Figura 7  – Desenho anatômico com a presença das linhas e planos cefalométricos 
 

 

4.3.4.4 Obtenção das variáveis cefalométricas 

 

Após a demarcação dos pontos cefalométricos, o programa gera as linhas e 

planos e informa os valores angulares e lineares das variáveis presentes na análise 

escolhida. Da análise de Ricketts, foram selecionadas 14 variáveis, divididas em 6 

campos, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 8  - Campos da análise de Ricketts com a definição de suas respectivas variáveis 

NOME DEFINIÇÃO 
CAMPO 1: RELAÇÕES DENTÁRIAS  

 
 

Relação Molar (mm) 
(Fig. 8) 

Distância linear entre as faces distais dos primeiros molares 
permanentes, superior e inferior, projetada sobre o plano 
oclusal. Quando o valor é positivo o molar superior está 
posicionado anteriormente em relação ao molar inferior. 
 

 
Ângulo Interincisivos (°) 

(Fig. 9) 

Interseção dos longos eixos dos incisivos centrais superior e 
inferior. Mostra o grau de protrusão desses dentes entre si. 
 

CAMPO 2: RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
 

Protrusão do Incisivo 
Superior (Is – APog mm)  

(Fig. 10) 

Distância da borda incisal do incisivo central superior à linha 
 A-Pog. Expressa a relação do dente com ambos os ossos 
maxilares.  
 

Protrusão do Incisivo 
Inferior (Ii – APog mm) 

(Fig. 11) 

Distância da borda incisal do incisivo central inferior à linha A-
Pog. Expressa a relação do dente com ambos os ossos 
maxilares. 
 

  
Inclinação do Incisivo 
Superior (Is . APog °) 

(Fig. 10) 

Ângulo formado entre o longo eixo do incisivo central superior e 
a linha A-Pog. Permite avaliar a inclinação deste dente com 
relação à linha A-Pog, 
 

 
Inclinação do Incisivo 

Inferior (Ii . Apog °) 
(Fig. 11) 

 

Ângulo formado entre o longo eixo do incisivo central inferior e 
a linha A-Pog. Permite avaliar a inclinação deste dente com 
relação à linha A-Pog, estabelecendo as limitações do 
tratamento ortodôntico. 
 

 
 

Posição do molar 
superior 

(6-Ptv mm) 
(Fig. 12) 

Distância linear medida perpendicularmente desde a linha 
vertical pterigóide (Ptv) até a face distal do primeiro molar 
permanente superior. A linha vertical pterigóide representa o 
limite posterior da maxila. O valor dessa medida permite avaliar 
se a relação molar alterada se deve à posição do molar 
superior ou à posição do molar inferior. 
 

CAMPO 3: RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
 

Convexidade Maxilar      
(A-NPog mm) 

(Fig. 13) 
 

Medida linear entre o ponto subespinhal (A) e o plano facial 
(NPog). Um valor aumentado sugere protrusão maxilar e um 
valor diminuído pode significar retrusão de maxila. 
 

 
Altura Facial Inferior 

(ENA. XiPm °) 
(Fig. 14) 

Ângulo formado entre o eixo do corpo (Xi-Pm) e a linha ENA-Xi. 
Valores altos correspondem a padrões dolicofaciais, podendo 
indicar a presença de mordida aberta. Valores baixos 
correspondem a padrões braquifaciais, podendo indicar a 
presença de sobremordida exagerada. 
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Tabela 9  – Continuação da tabela 8 

CAMPO 4: RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
 

Ângulo do Plano 
Mandibular  

(FMA: PoOr.GoMe °) 
(Fig. 15) 

 

Ângulo formado entre o plano mandibular e o plano horizontal 
de Francfort. Um valor alto revela a existência de um ramo 
mandibular curto, característico do biotipo dolicofacial. Um valor 
baixo geralmente está relacionado com pacientes que 
apresentam bom crescimento, e corresponde ao biotipo 
braquifacial. 
 

Profundidade Facial  
(PoOr.NPog °) 

(Fig. 16) 
 

Ângulo formado entre o plano horizontal de Francfort e o plano 
facial. Determina a posição do mento no plano sagital. 

 
Ângulo do Eixo Facial 

(PtGn . BaN °) 
(Fig. 17) 

 

Ângulo formado entre o eixo facial e a linha Ba-N. Indica a 
direção de crescimento mandibular e expressa a variação da 
altura facial com relação à profundidade da face. 
 

CAMPO 5: ESTRUTURAS INTERNAS  
 
 

Arco Mandibular 
(Dc. XiPm °) 

(Fig. 18) 
 

Ângulo formado entre o eixo condilar e a extensão posterior do 
eixo do corpo. Esta medida revela as características 
morfológicas do paciente. Valores acima da normalidade 
correspondem a mandíbulas quadradas, tipo braquifacial e 
sobremordida exagerada. Valores abaixo da normalidade estão 
associados ao tipo dolicofacial, mordida aberta anterior e 
musculatura hipotônica. 
 

CAMPO 6: RELAÇÃOES ESTÉTICAS  
 

Protrusão Labial Inferior 
(lábio inf – linha E mm) 

(Fig. 19) 

Corresponde a distância do ponto anterior do lábio inferior ao 
plano estético (linha E). Expressa o equilíbrio ou desequilíbrio 
do lábio inferior em relação ao mento e ao nariz. 
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Campo 1: Relações Dentárias (Figuras 8 e 9) 

 

          
  Figura 8 : Relação molar    Figura 9 : Ângulo interincisivos 

 

 

Campo 2: Relações Dentoesqueléticas (Figuras 10 – 12)  

 

                
Figura 10 : Protrusão (Is-APog) e inclinação             Figura 11 : Protrusão (Ii-APog) e inclinação 

(Is.APog) do incisivo superior                                   (Ii.APog) do incisivo inferior 
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Figura 12 : Posição do molar superior (6-Ptv) 

 

 

Campo 3: Relações Maxilomandibulares (Figuras 13 e 14) 

 

            
Figura 13 : Convexidade maxilar (A-NPog)       Figura 14 : Altura facial inferior (ENA. XiPm) 
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Campo 4: Relações Craniofaciais (Figuras 15 - 17) 

 

               
Figura 15 : Ângulo do plano mandibular              Figura 16 : Profundidade facial 

(PoOr.GoMe)  (PoOr.NPog) 

 

 

 

  

 
Figura 17 : Ângulo do eixo facial (PtGn.BaN) 
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Campo 5: Estruturas internas (Figuras 18) 

 

 
   Figura 18 : Arco mandibular (Dc.XiPm) 

 

 

 

 

Campo 6: Relações estéticas (Figuras 19) 

 

 
    Figura 19 : Protrusão labial inferior (lábio inf – linha E) 
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4.4. Análise Estatística  

 

4.4.1 Erro do Método 

 

Para a avaliação do erro do método e determinação da confiabilidade dos 

resultados, 30 radiografias, sendo 10 de cada grupo, foram selecionadas 

aleatoriamente. Os pontos cefalométricos foram demarcados no programa Dolphin 

Imaging 11.5 e após um intervalo de 2 semanas repetiu-se o procedimento.  

Para cada uma das grandezas cefalométricas foram avaliados os erros 

sistemáticos e casuais, independentemente. Foi aplicado o teste “t” pareado para 

calcular o erro sistemático (RICHARDSON, 1966; BAUMRIND; FRANTZ, 1971a; 

HOUSTON, 1983). Para estimar os erros casuais, foi aplicada a fórmula de Dahlberg 

(1940) (Se²=somatória d²/2n), onde Se² é a variação do erro, d representa a 

diferença entre a primeira e a segunda medição e n é o número de medições duplas. 

Foram considerados erros, valores acima de 1 mm para medidas lineares e 1,5° 

para as medidas angulares (MIDTGARD; BJÖRK; LINDER-ARONSON, 1974; 

SATHLER, 2009; STORNIOLO, 2011). 

 

4.4.2 Análise descritiva e comparativa 

 

As variáveis estudadas foram submetidas ao teste de distribuição normal 

Kolmogorov-Smirnov. Apenas duas variáveis (Arco mandibular e Altura facial 

inferior) não apresentaram distribuição de normalidade. 

Para avaliar a compatibilidade dos grupos quanto à idade foi utilizada a 

Análise de Variância a um critério (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey. Para 

verificar a presença de dimorfismo entre os gêneros foi utilizada a Análise de 

Variância a 2 critérios (ANOVA a 2 critérios) para todas as variáveis estudadas, uma 

vez que não há uma versão  de um teste semelhante a este, para variáveis não 

paramétricas (MARÔCO, 2010). Para comparar as variáveis estudadas entre os 3 

grupos avaliados, utilizou-se a Análise de Covariância (ANCOVA), com as 14 

variáveis cefalométricas comportando-se como variáveis dependentes, a etnia 

comportando-se como uma variável independente e a idade comportando-se como 

uma co-variável. Esta análise permite compensar o fator idade na avaliação final dos 
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resultados. Assim como para o teste anterior, como não há uma versão para as 

variáveis não paramétricas, o teste ANCOVA foi aplicado para todas as quatorze 

variáveis cefalométricas. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significantes para valor de 

p<0,05. Os testes foram realizados no programa de computador Statistica for 

Windows 7.0 (Statistica for Windows 7.0 Copyright SatSoft, Inc.1984-2004.Tulsa, 

Okla, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados sob a forma de tabelas. Para melhor 

compreensão foram divididos em tópicos de acordo com as análises e o tipo de 

estatística aplicada.  

Os valores individuais, referentes às variáveis cefalométricas avaliadas, 

encontram-se no apêndice. 

 

5.1 Erro casual e erro sistemático 

 

A Tabela 10 apresenta as análises estatísticas para a avaliação do erro intra-

examinador. Para o erro sistemático foi aplicado o teste t dependente e para o erro 

casual a fórmula de Dahlberg. Foram encontrados erros casuais em 3 variáveis 

(valores acima de 1 mm para medidas lineares e acima de 1,5° para as angulares), e 

não houve a presença de erro sistemático entre a primeira e a segunda medição das 

variáveis ( p > 0,05 em todas as medidas).  

 

Tabela 10  - Avaliação dos erros casuais (Fórmula de Dahlberg) e sistemáticos (Teste t dependente) 
Variável  1º Traçado  2° Traçado     

 Média dp Média dp Dahlberg  p r 
RELAÇÕES DENTÁRIAS  
1. Relação Molar (mm) -1,77 1,70 -1,85 1,82 0,82 0,714 0,72 
2. Ângulo Interincisivos ( o ) 128,11 7,14 128,60 7,41 1,78* 0,293 0,94 
RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
3. Is–Apog (mm) 6,79 2,09 6,47 2,06 0,94 0,192 0,80 
4. Ii–Apog (mm) 3,34 2,15 3,34 2,01 0,46 1,000 0,95 
5. Is . Apog ( ° )  26,52 4,74 26,20 4,50 1,42 0,396 0,91 
6. Ii . Apog ( ° )  25,53 4,43 25,20 4,63 1,37 0,366 0,91 
7. Ptv-dist.MSup (mm) 16,21 2,76 15,85 3,02 1,33* 0,300 0,79 
RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
8. Convexidade maxilar: 

 A-NPog (mm)  
0,85 1,96 1,17 1,77 0,79 0,116 0,83 

9. Altura Facial Inferior:  
        ENA.Xi.Pm ( o ) 

43,24 4,08 42,95 4,32 0,79 0,156 0,97 

RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
10. FMA ( o ) 27,80 3,45 27,48 3,21 1,30 0,243 0,85 
11. Ângulo do Eixo Facial:   
        PtGn.BaN ( o ) 

88,16 2,07 87,67 2,27 1,17 0,109 0,73 

12.Profundidade Facial: 
        PoOr.NPog  ( o ) 

88,47 3,73 88,33 3,73 1,47 0,726 0,84 

ESTRUTURAS INTERNAS 
13.Arco Mandibular:  
          DC.Xi.Pm ( o ) 

35,12 4,09 34,87 4,25 2,96* 0,753 0,48 

RELAÇÕES ESTÉTICAS  
14. Lábio Inf – Linha E (mm) 0,96 2,93 0,72 2,60 0,96 0,342 0,89 
*Estatísticamente significante para p< 0,05. 
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5.2 Teste de Normalidade 
 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a presença de 

distribuição normal das variáveis estudadas (Tabela 11). 

 
Tabela 11  - Apresentação dos resultados do teste Kolmogorov-Smirnov para as variáveis estudadas 

Variável  p 
 

Relações Dentárias 
1. Relação Molar 0,719  
2. Ângulo Interincisivos 0,799 

 
 

Relações Dentoesqueléticas 

3. Is- APog 0,263 
4. Ii - APog 0,509 
5. Is. APog 0,395 
6. Ii . APog 0,956 
7. Ptv – dist.MSup 0,224 

Relações Maxilomandibulares 8.Convexidade Maxilar 0,374 
9. Altura Facial Inferior** 0,000* 

Relações Craniofaciais 10. FMA 0,852 
11. Profundidade Facial 0,676 
12. Ângulo do Eixo Facial 0,126 

Estruturas Internas 13. Arco Mandibular** 0,000* 
Relações Estéticas 14. Lábio Inf – linha E 0,312 

*Estatísticamente significante para p< 0,05. 
**Variáveis sem curva de distribuição normal. 
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5.3 Análise descritiva e comparativa entre as idade s 

 

Para a análise das idades, são apresentadas as idades mínima, máxima e 

média, das amostras leucoderma, xantoderma e nipo-brasileira, separadas por 

gênero (Tabela 12). A seguir foi realizado o Teste ANOVA seguido do teste Tukey 

para verificar a compatibilidade das amostras quanto à idade (Tabela 13). Observa-

se que houve diferença estatisticamente significante, porém essa diferença será 

levada em consideração através da escolha do teste estatístico apropriado, ao 

comparar as variáveis entre os grupos. 

 

Tabela 12  - Tabela das  idades mínima, máxima e média das amostras leucoderma, xantoderma e 
nipo-brasileira 

Idade Leucoderma Xantoderma Nipo-brasileiro 
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Mínima 12,00 12,00 11,84 13,25 12,97 11,00 
Máxima 14,91 14,91 18,25 18,50 16,62 15,36 
Média 13,69 13,66 15,17 16,08 14,78 13,11 

 
 
Tabela 13  - Tabela da média das idades das amostras leucoderma, xantoderma e nipo-brasileira. 
Teste ANOVA seguido do teste Tukey 

 Leucoderma Xantoderma  Nipo-brasileiro p 
Média geral 13,67A 15,64B 13,89A 0,000* 

*Estatísticamente significante para p <0,05 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias pelo teste de Tukey 
 
  



78  Resultados 

 

5.4 Análise descritiva e comparativa entre os gêner os 

 

São apresentados, nas análises descritivas, o número de sujeitos, a média e 

o desvio padrão para cada uma das variáveis, para as amostras de leucodermas 

(Tabela 14), xantodermas (Tabela 15) e nipo-brasileiros (Tabela 16). 

Para avaliação do dimorfismo sexual, foi aplicado o teste ANOVA a 2 critérios 

para as amostras de leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros (Tabelas 14, 15 e 

16, respectivamente). Não houve diferença entre os gêneros para as variáveis 

estudadas.  

As variáveis das tabelas apresentam valores em milímetros para as medidas 

lineares e em graus, para as angulares. 

 

Tabela 14 -  Análise descritiva e comparativa entre gêneros da amostra leucoderma. ANOVA a 2 
critérios, seguido do teste Tukey 
 Variável   Feminino  

n=20 
Masculino  

n=20 
p 

Média Dp Média Dp 
RELAÇÕES DENTÁRIAS  
1. Relação Molar (mm) -1,09 1,37 -1,47 1,59 0,920 
2. Ângulo Interincisivos ( o ) 129,21 6,43 128,37 8,04 0,999 
RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
3. Is–Apog (mm) 5,51 1,61 5,52 1,51 1,000 
4. Ii–Apog (mm) 2,79 1,56 2,49 1,67 0,996 
5. Is . Apog ( ° )  25,37 3,79 25,95 4,50 0,999 
6. Ii . Apog ( ° )  25,40 3,66 25,69 5,27 0,999 
7. Ptv-dist.MSup (mm) 16,95 3,47 15,88 2,67 0,911 
RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
8. Convexidade maxilar: 

 A-NPog (mm)  
0,46 1,68 1,32 1,72 0,835 

9. Altura Facial Inferior:  
        ENA.Xi.Pm ( o ) 

44,81 13,59 41,44 3,18 0,650 

RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
10. FMA ( o ) 26,87 3,22 27,77 3,22 0,983 
11. Ângulo do Eixo Facial:   
        PtGn.BaN ( o ) 

89,77 3,25 89,23 2,41 0,997 

12. Profundidade Facial: 
        PoOr.NPog  ( o ) 

88,31 3,10 87,97 1,96 0,999 

ESTRUTURAS INTERNAS  
13. Arco Mandibular:  
          DC.Xi.Pm ( o ) 

30,82 18,33 30,18 4,55 0,999 

RELAÇÕES ESTÉTICAS  
14. Lábio Inf – Linha E (mm) -1,58 1,91 -0,49 1,56 0,617 
*Estatísticamente significante para p <0,05 
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Tabela 15  - Análise descritiva e comparativa entre gêneros da amostra xantoderma. ANOVA a 2 
critérios, seguido do teste Tukey 

Variável  Feminino  
n= 16 

Masculino  
n= 15 

p 

Média Dp Média Dp 
RELAÇÕES DENTÁRIAS  
1. Relação Molar (mm) -1,79 1,09 -1,55 0,96 0,997 
2. Ângulo Interincisivos ( o ) 126,16 7,95 126,15 7,64 1,000 
RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
3. Is–Apog (mm) 6,68 2,11 7,08 1,83 0,985 
4. Ii–Apog (mm) 3,88 1,92 4,04 1,88 0,999 
5. Is . Apog ( ° )  27,81 4,97 27,71 4,55 1,000 
6. Ii . Apog ( ° )  26,02 4,14 26,13 3,90 1,000 
7. Ptv-dist.MSup (mm) 14,42 2,32 14,90 3,81 0,996 
RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
8. Convexidade maxilar: 

 A-NPog (mm)  
2,14 3,18 0,31 1,84 0,213 

9. Altura Facial Inferior:  
        ENA.Xi.Pm ( o ) 

43,41 4,95 43,48 3,65 1,000 

RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
10. FMA ( o ) 27,65 6,11 27,80 4,31 0,999 
11. Ângulo do Eixo Facial:   
        PtGn.BaN ( o ) 

88,60 4,46 88,39 3,68 0.999 

12. Profundidade Facial: 
        PoOr.NPog  ( o ) 

87,06 3,84 87,45 2,49 0.998 

ESTRUTURAS INTERNAS  
13. Arco Mandibular:  
          DC.Xi.Pm ( o ) 

34,30 6,37 34,48 4,46 1,000 

RELAÇÕES ESTÉTICAS 
14. Lábio Inf – Linha E (mm) 1,46 2,31 1,53 2,47 0,999 
*Estatísticamente significante para p <0,05 
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Tabela 16  - Análise descritiva e comparativa entre gêneros da amostra nipo-brasileira. ANOVA a 2 
critérios, seguido do teste Tukey 

Variável  Feminino  
n= 17 

Masculino  
n=  15 

p 

Média Dp Média Dp 
RELAÇÕES DENTÁRIAS  
1. Relação Molar (mm) -1,82 0,95 -1,89 0,87 0.999 
2. Ângulo Interincisivos ( o ) 128,07 10,85 125,02 8,56 0,904 
RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
3. Is–Apog (mm) 6,18 2,19 6,94 2,22 0,875 
4. Ii–Apog (mm) 3,06 2,11 3,82 2,14 0,844 
5. Is . Apog ( ° )  27,35 5,68 28,68 5,62 0,971 
6. Ii . Apog ( ° )  24,54 6,43 26,30 3,65 0,898 
7. Ptv-dist.MSup (mm) 16,10 4,57 17,36 3,65 0,595 
RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
8. Convexidade maxilar: 

 A-NPog (mm)  
1,07 1,99 1,33 2,75 0,999 

9. Altura Facial Inferior:  
        ENA.Xi.Pm ( o ) 

42,03 3,34 43,28 4,79 0,995 

RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
10. FMA ( o ) 26,90 3,33 26,06 4,62 0,992 
11. Ângulo do Eixo Facial:   
        PtGn.BaN ( o ) 

91,21 3,14 89,61 4,98 0,819 

12. Profundidade Facial: 
        PoOr.NPog  ( o ) 

89,53 2,40 88,96 3,04 0,993 

ESTRUTURAS INTERNAS  
13. Arco Mandibular:  
          DC.Xi.Pm ( o ) 

35,96 4,26 35,55 5,24 0,999 

RELAÇÕES ESTÉTICAS  
14. Lábio Inf – Linha E (mm) 0,70 1,80 0,54 2,85 0,999 
*Estatísticamente significante para p <0,05 
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5.5 Análise comparativa entre grupos 

 

Devido à disparidade entre os grupos em relação à idade, foi aplicado a 

Análise de Covariância (ANCOVA) para verificar a presença de diferenças nas 

variáveis entre os grupos estudados. Utilizou-se o fator idade como uma co-variante 

para demonstrar que, apesar de os grupos não serem homegêneos em relação a 

esse fator, a idade foi levada em consideração na obtenção dos  resultados. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 17. 

 
Tabela 17 - Tabela comparativa entre os diferentes grupos. ANCOVA e Teste Tukey 

Variável  Leucoderma Xantoderma Nipo-brasileiro p p 
Média Dp Média Dp Média Dp idade  etnia  

RELAÇÕES DENTÁRIAS  
1. Relação Molar (mm) -1,28 1,47 -1,66 1,02 -1,85 0,90 0,391 0,147 

2.Ângulo Interincisivos     
( o ) 

128,79 7,20 126,16 7,67 126,64 9,81 0,180 0,167 

RELAÇÕES DENTOESQUELÉTICAS  
3. Is–Apog (mm) 5,51A 1,54 6,87B 1,95 6,54 A B 2,20 0,573 0,009* 
4. Ii–Apog (mm) 2,64A 1,60 3,96B 1,87 3,42A,B 2,12 0,911 0,031* 
5. Is . Apog ( ° )  25,66A 4,12 27,76A,B 4,69 27,98B 5,60 0,119 0,028* 
6. Ii . Apog ( ° )  25,54 4,48 26,07 4,10 25,36 5,31 0,434 0,639 
7. Ptv-dist.MSup (mm) 16,40A,B 3,09 14,65A 3,08 16,69B 4,15 0,002 0,000* 
RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES  
8. Convexidade 
maxilar:  A-NPog (mm)  

0,89 1,74 1,25 2,74 1,19 2,34 0,748 0,723 

9. Altura Facial 
Inferior:   ENA.Xi.Pm ( o ) 

43,12 9,89 43,44 4,26 42,62 4,07 0,909 0,891 

RELAÇÕES CRANIOFACIAIS  
10. FMA ( o ) 27,32 3,21 27,72 5,23 26,51 3,94 0,300 0,320 
11. Ângulo do Eixo 
Facial:   PtGn.BaN ( o ) 

89,50 2,84 88,50 4,03 90,46 4,12 0,635 0,111 

12.Profundidade 
Facial:  PoOr.NPog  ( o ) 

88,14A,B 2,56 87,25A 3,21 89,26B 2,69 0,339 0,010* 

ESTRUTURAS INTERNAS  
13. Arco Mandibular:  
          DC.Xi.Pm ( o ) 

30,50 13,18 34,38 5,44 35,77 4,67 0,355 0,066 

RELAÇÕES ESTÉTICAS  
14. Lábio Inf – Linha E 

(mm) 
-1,03A 1,81 1,49B 2,35 0,62B 2,32 0,163 0,000* 

*Estatísticamente significante para p <0,05 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias pelo Teste de Tukey 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Com o propósito de facilitar o entendimento e a interpretação dos resultados 

obtidos, serão discutidos, de forma sequencial, as características das amostras 

utilizadas, a metodologia empregada, a precisão da metodologia e os resultados 

alcançados. 

 

6.1 Características das amostras: 

 

Número: 

 

Para haver uma padronização dos resultados, as amostras foram 

selecionadas a partir da ascendência e oclusão dos sujeitos. As amostras deste 

trabalho constituíram-se de 103 telerradiografias laterais de jovens brasileiros 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros, com oclusão normal ou má oclusão 

incipiente de classe I de Angle e perfil harmonioso. Os descendentes de japoneses 

provenientes da ilha de Okinawa não foram incluídos na amostra, pois estes são 

indivíduos de maior tamanho e não representam os japoneses que imigraram para o 

Brasil. 

As amostras de jovens com oclusão normal fornecem um referencial real das 

características do indivíduo, uma vez que esse tipo de amostra independe das 

variáveis introduzidas pelo tratamento ortodôntico. Este aspecto representa uma 

característica de grande importância em estudos desta natureza, pois permite a 

análise dos aspectos dentários, esqueléticos e tegumentares associados com a 

oclusão normal ou próxima do ideal (SCAVONE et al., 2006). Assim, a utilização de 

uma amostra com essas características se torna eficaz como parâmetro de 

comparação (MIURA; INOUE; SUZUKI, 1965). 

Os critérios de inclusão da amostra limitaram o seu tamanho em termos de 

quantidade de sujeitos incluídos na pesquisa. Na literatura encontramos problemas 

em relação ao tamanho da amostra de modelos cefalométricos de sujeitos de 

diversas etnias para a realização de estudos comparativos, seja devido à dificuldade 
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de se conseguir um número expressivo de sujeitos que obedeçam aos critérios de 

inclusão, ou mesmo pela limitação ética em se obter radiografias de sujeitos com 

oclusão normal sem a necessidade de tratamento ortodôntico. As amostras de 

estudos anteriores variam bastante em relação ao número de sujeitos da pesquisa, 

como o estudo de Cotton, Takano e Wong (1951) que utilizaram uma amostra de 

apenas 20 indivíduos, enquanto Alcalde (1998) utilizou 217 sujeitos. 

Sendo assim, preferimos sacrificar um pouco a quantidade de sujeitos 

incluídos na pesquisa, com o propósito de melhorar a padronização e manter a 

homegeneidade da amostra estudada. 

O material deste estudo constitui-se de 103 telerradiografias cefalométricas 

em norma lateral, referentes às amostras de jovens brasileiros com “oclusão 

normal”, sendo 40 leucodermas, 31 xantodermas e 32 nipo-brasileiros; pertencentes 

ao arquivo da disciplina de Ortodontia – Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo e gentilmente cedidas para esta pesquisa (MARTINS, 

1979; RADDI; HENRIQUES; MARTINS, 1989; TAKAHASHI, 1998; FERNANDES, 

2009; SATHLER, 2009; VIEIRA, 2009; STORNIOLO, 2011). 

 

Gênero: 

 

Com a preocupação em compatibilizar cada um dos grupos étnicos em 

relação ao gênero dos sujeitos, a amostra selecionada apresentou equilíbrio em 

relação à quantidade de homens e mulheres. 

 

• Amostra leucoderma: 50% masculino e 50% feminino 

• Amostra xantoderma: 48,3% masculino e 51,6% feminino 

• Amostra nipo-brasileira: 46,8% masculino e 53,1% feminino 

 

Para observar se haveria dimorfismo entre os gêneros, comparou-se os 

resultados das variáveis de cada grupo separadamente para os sujeitos masculinos 

e femininos (Tabelas 14,15 e 16). 

Comprovou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

gêneros nas amostras de leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros. Sendo 
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assim, para a comparação entre os grupos, os gêneros masculino e feminino foram 

unidos em cada amostra, gerando apenas 3 grupos para serem comparados entre 

si. 

O mesmo observou-se no trabalho de Miura, Inoue e Suzuki (1965) que 

também não encontraram diferença entre os gêneros da sua amostra e os agrupou 

para usá-los como normas de referência para a análise de Steiner para japoneses. 

De maneira semelhante, Miyajima e colaboradores e Sathler, também não 

encontraram diferença entre os gêneros para nenhuma das variáveis avaliadas em 

seus estudos (MIYAJIMA et al., 1996; SATHLER, 2009). 

 

Idade: 

 

A idade escolhida para a seleção da amostra baseou-se no estudo de Celyan, 

Baydas e Bölükbasi (2002) no qual os pacientes submetidos ao tratamento 

ortodôntico têm entre 10 e 14 anos, em sua grande maioria. De acordo com esse 

princípio, o estabelecimento de uma faixa etária a ser estudada facilita a 

comparação com outros trabalhos já realizados. 

Apesar da amostra de xantodermas apresentar-se com uma idade média 

maior que as outras duas amostras, adequou-se a análise estatística para a 

comparação entre os três grupos, sem diminuir o número de sujeitos da amostra 

xantoderma. 

Dessa forma, o teste de Análise de Covariância (ANCOVA) foi utilizado para 

que esta falta de compatibilidade nas idades das amostras não causasse 

interferência nos resultados, permitindo a comparação entre os grupos com uma 

análise estatística confiável. O teste ANCOVA, ao utilizar a idade como uma variável 

ajustável, permitiu uma aproximação desses valores adequando os grupos e os 

resultados obtidos mostraram que o fator idade influenciou somente uma das 

variáveis estudadas (6-Ptv). Este fator etário apenas demonstra que os resultados 

encontrados têm influência da idade nessa variável, sendo que a interpretação 

desse resultado deve ser realizada com mais cautela. 
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6.2 Precisão da metodologia 

 

Durante a realização de uma pesquisa, todo o esforço deve ser dispendido 

para minimizar os erros provenientes da realização dos traçados cefalométricos, 

assim como, na demarcação dos pontos, com o objetivo de dar maior confiabilidade 

aos resultados obtidos.  

Embora os cefalogramas possam ser medidos com razoável precisão, o erro 

padrão da localização de uma determinada estrutura pode variar significativamente 

(BAUMRIND; FRANTZ, 1971b). Isso torna a verificação do erro do método 

particularmente importante, já que as radiografias apresentam vários fatores 

potencialmente capazes de interferir na obtenção fiel do traçado e das medidas 

cefalométricas. 

Segundo Houston (1983), é necessário que a metodologia seja 

suficientemente precisa para permitir reprodução. Quando esta precisão encontra-se 

comprometida, por algum motivo, surgem os erros que podem ser de natureza 

casual ou sistemática. Estes erros, quando significativos, afetam a confiabilidade dos 

resultados, exagerando ou obscurecendo as verdadeiras diferenças entre as 

variáveis estudadas. 

Considerando-se que quanto mais precisa a metodologia, mais fiéis são os 

resultados alcançados, selecionamos 30 radiografias, sendo 10 radiografias de cada 

grupo, de forma aleatória, para a calibração e verificação do erro intra-examinador. 

Essas radiografias foram mensuradas e, após 15 dias, repetiu-se o procedimento. 

 

• Erro casual:  

 

O erro casual refere-se à dificuldade encontrada pelo examinador em 

identificar e demarcar certos pontos cefalométricos. Este erro é calculado pela 

fórmula de Dahlberg (1940). 

Foram estabelecidos limites para os erros casuais tanto para as medidas 

lineares (até 1 mm), quanto para as medidas angulares (até 1,5°) (MIDTGARD; 

BJÖRK; LINDER-ARONSON, 1974). 
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Seguindo os limites estabelecidos, constatou-se satisfatória precisão da 

metodologia empregada, com apenas uma variável linear (6-Ptv) apresentando valor 

de erro, porém com pequena variação, e apenas duas variáveis angulares (ângulo 

interincisivos e arco mandibular) apresentando valores de erro acima do considerado 

ideal (Tabela 10). 

Como os erros casuais apresentados foram poucos, conclui-se que os 

desvios-padrão encontrados sejam reflexos da variabilidade das amostras. Uma 

possível explicação para a presença desses erros seria a qualidade das radiografias, 

onde pequenas imperfeições nas mesmas podem dificultar a visualização e 

prejudicar a demarcação dos pontos cefalométricos. Mas, como as diferenças entre 

as primeiras e as segundas medições foram de pequena magnitude e não 

apresentam implicações clínicas, pode-se considerar que a metodologia empregada 

apresentou satisfatória precisão, o que dá confiabilidade nos resultados deste 

trabalho. 

 

• Erro Sistemático: 

 

O erro sistemático ocorre quando o examinador, com o passar do tempo, 

altera sua técnica de mensuração inconscientemente, e com certa frequência sub ou 

superestima uma medida. O erro sistemático é calculado pelo teste t pareado com 

valor de p < 0,05 e neste trabalho nenhuma variável apresentou diferença 

estatisticamente significante entre a primeira e a segunda medição (Tabela 10). 

 

 

6.3 Sobre as variáveis estudadas 

 

O presente estudo utilizou como base a análise de Ricketts para definir uma 

referência numérica para os componentes cranianos, faciais, dentários e 

tegumentares para jovens brasileiros leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros 

(RICKETTS, 1960a; RICKETTS, 1961). 

A análise de Ricketts (1961) incorpora um total de 33 fatores, agrupados em 

seis campos. Por ser uma análise que utiliza numerosos pontos, linhas e planos 
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cefalométricos o que a torna de certa maneira uma análise complexa, utilizamos 

para este estudo a avaliação de quatorze variáveis, as quais representam os seis 

campos cefalométricos de Ricketts, para facilitar a interpretação desta análise e 

permitir a comparação entre as amostras. Isso possibilita visualizar de forma mais 

rápida o significado dos resultados e compará-los com trabalhos já realizados. 

Os seis campos e suas respectivas variáveis avaliadas neste trabalho foram 

os seguintes:  

 

• Campo das relações dentárias: relação molar e ângulo interincisivos; 

• Campo das relações dentoesqueléticas: Is-APog, Ii-APog, Is.APog, Ii.APog, 

distância do primeiro molar superior à linha Ptv; 

• Campo das relações maxilomandibulares: convexidade maxilar e altura 

facial inferior; 

• Campo das relações craniofaciais: FMA, ângulo do eixo facial e 

profundidade facial; 

• Campo das estruturas internas: arco mandibular; 

• Campo das relações estéticas: posição do lábio inferior em relação à linha 

E. 

 
 
6.4 Resultados da comparação entre os grupos 

 

Serão discutidas somente as variáveis que apresentaram diferença 

estatisticamente significante após a comparação entre as amostras de leucodermas, 

xantodermas e nipo-brasileiros (Tabela 17). As variáveis a serem discutidas, foram 

separadas conforme os campos da análise de Ricketts. 
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6.4.1 CAMPO 2: Relações Dentoesqueléticas 
 

6.4.1.1 Medidas lineares e angulares dos incisivos superiores (Is-APog e 

Is.APog) 

 

                
 
Figura 20  - Diferenças entre as amostras para as variáveis linear e angular do Incisivo superior à 
linha A Pogônio.  Traço vermelho significa diferença estatisticamente significante 
 

Em relação aos incisivos superiores, pôde-se observar que a amostra 

xantoderma apresentou uma protrusão mais acentuada, porém bem próximo do 

valor médio obtido para os nipo-brasileiros. Entretanto, ao comparar a amostra 

leucoderma com esses dois grupos, observa-se uma diferença mais acentuada, uma 

vez que os leucodermas apresentam um menor posicionamento para anterior 

desses dentes. 

Comparando-se a inclinação dos incisivos superiores, vimos que o grupo de 

mestiços apresentaram a maior inclinação vestibular destes dentes, mas com 

valores bem próximos dos xantodermas. A amostra de leucodermas apresentou a 

menor inclinação dos dentes anteriores. Quando comparada com os outros dois 

grupos a diferença encontrada mostrou-se mais expressiva com o grupo de nipo-

brasileiros, e mesmo ao apresentarem uma vestibularização menor também quando 

comparados com a amostra xantoderma, não houve uma diferença estatística 

significante. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Sathler (2009) onde os 

valores de Is.NA, Is-NA e Is-APerp mostraram-se maiores para os xantodermas e 

nipo-brasileiros, quando comparados com leucodermas. 



92  Discussão 

 

Diferenças no posicionamento dos incisivos superiores também foram 

observadas em estudos que comparam japoneses com leucodermas americanos. 

Alcalde e colaboradores (1998) observaram uma média de 116° de inclinação dos 

incisivos superiores para os japoneses e de 111° pa ra os leucodermas americanos. 

Myiajima e colaboradores (1996) também observaram que a amostra de japoneses 

apresentava-se com maior protrusão dentária, assim como Altemus (1968) percebeu 

que os negros e os japoneses eram mais protrusos que caucasianos norte-

americanos. 

Martins (MARTINS, 1979) e Cerci (1979) encontraram valores de inclinação e 

protrusão para os incisivos superiores de leucodermas brasileiros maiores do que os 

valores propostos por Steiner (1953) (Is.NA de 22° e Is-NA de 4mm). Nobuyasu e 

colaboradores (2007) ao estudarem o padrão cefalométrico de Ricketts aplicado a 

brasileiros, também observaram uma posição do incisivo central superior mais 

anterior para os brasileiros (Is-APog de 5,31 ± 1,89mm) do que a média proposta por 

Ricketts (Is-APog de 3,5 ± 2,5mm). Uma vez observado isto, Takahashi e 

colaboradores (2001) perceberam que os brasileiros xantodermas apresentam os 

incisivos centrais superiores semelhantes aos leucodermas brasileiros, com uma 

vestibuloversão, portanto, maior que os valores dos norte-americanos encontrados 

por Steiner e Ricketts. A amostra de leucodermas e xantodermas estudada por estes 

autores foi a mesma utilizada em nosso trabalho. 

 

6.4.1.2 Medidas lineares dos incisivos inferiores ( Ii-APog) 

 

    
 
Figura 21 - Diferenças entre as amostras para a variável linear do Incisivo inferior à linha A Pogônio .  
Traço vermelho significa diferença estatisticamente significante 
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Foi possível observar que os incisivos inferiores da amostra xantoderma 

apresentaram uma protrusão bastante acentuada, principalmente quando 

comparado aos leucodermas. A amostra de nipo-brasileiros apresentou 

comportamento intermediário quando comparada com os outros dois grupos. 

Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por Sathler (2009) que 

observou maior protrusão e inclinação para estes dentes no grupo de xantodermas, 

ficando os mestiços com valores intermediários e os leucodermas com as menores 

medidas. 

Encontramos na literatura diversos trabalhos de estudos cefalométricos em 

japoneses e uma característica de marcante presença é a maior protrusão dos 

incisivos inferiores neste grupo étnico (COTTON; TAKANO; WONG, 1951; MIURA; 

INOUE; SUZUKI, 1965; UESATO, 1968; UESATO et al., 1978; ENGEL; SPOLTER, 

1981; ALCALDE et al., 1998; IOI et al., 2008). Ioi e colaboradores (2007) 

observaram que indivíduos japoneses apresentam os incisivos inferiores 

significativamente mais protruídos e inclinados para vestibular que caucasianos 

americanos, concordando com esta afirmativa Miyajima e colaboradores (1996) 

também encontraram uma evidente protrusão destes dentes em ambos os gêneros 

de japoneses. 

No trabalho de Nobuyasu e colaboradores (2007) que aplica a análise de 

Ricketts a brasileiros, observa-se a posição do incisivo central inferior com maior 

protrusão e inclinação vestibular (Ii-APog de 2,21 ± 1,76mm e Ii.APog de 24,09 ± 

3,26°) quando relacionado à medida padrão de Ricket ts (Ii-APog de 1 mm e Ii.APog 

de 22 ± 4°). O mesmo pode ser observado ao comparar  os valores obtidos por 

Martins e colaboradores (1998), para leucodermas brasileiros aos 13 anos de idade 

(Ii-APog de 2,4 ± 1,9 mm para o gênero feminino e de 1,7 ± 1,8 mm para o 

masculino; e Ii.APog de 24,6 ± 2,6° para o gênero f eminino e  de 21,7 ± 4,0° para o 

masculino), onde os incisivos inferiores  mostraram-se mais vestibularizados e 

protruídos em relação as normas preconizadas por Ricketts, porém, com valores 

menores que os encontrados em nossa amostra de leucodermas (Ii-APog de 2,79 ± 

1,56 mm para o gênero feminino e de 2,49 ± 1,67 mm para o masculino; e  Ii.APog 

de 25,40 ± 3,66° para o gênero feminino e  de 25,69  ± 5,27° para o masculino) 

(Tabela 14). 
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Takahashi e colaboradores (2001) observaram que os brasileiros 

leucodermas, de origem mediterrânea, possuem tendência a uma protrusão maior 

que os norte-americanos, mas menores do que os nipo-brasileiros e xantodermas. 

O posicionamento dos incisivos exerce importante influência no terço inferior 

da face, especialmente sobre os lábios. Reconhecer essa diferença na posição dos 

dentes anteriores, entre os grupos étnicos, é importante para o ortodontista, pois o 

posicionamento dos incisivos tem influência direta no perfil facial do paciente 

(NOMURA et al., 2009). 

 

6.4.1.3 Posição do primeiro molar superior à linha Ptv 

  
Figura 22  - Diferenças entre as amostras para a variável Posição do molar superior à linha Ptv. 
Traço vermelho significa diferença estatisticamente significante 

 

Neste trabalho observamos diferença significativa na medida 6-Ptv entre 

xantodermas e nipo-brasileiros, com uma distância maior para o grupo de mestiços. 

A amostra leucoderma ficou em uma posição intermediária em relação às outras 

amostras. 

A linha vertical pterigóide representa o limite posterior da maxila, o valor desta 

medida permite avaliar se a relação molar alterada se deve à posição do molar 

superior ou à posição do molar inferior. Também ajuda a prever a impacção dos 

terceiros molares e pode indicar ou contra-indicar a terapia com força extra-oral ou 

extrações. O valor desta medida pode ser calculado pela idade do paciente em 

anos, até o final do crescimento, acrescido de 3mm, com desvio padrão de ± 3mm 

(VILELLA, 1998). 

Nobuyasu e colaboradores (2007) compararam os valores encontrados em 

sua amostra aos valores preconizados por Ricketts (1961) em diversas faixas 
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etárias: 12-13 anos (Nobuyasu: 16 ± 3,51mm / Ricketts: 15,5mm); 13-14 anos 

(Nobuyasu: 18,76 ± 3,34mm / Ricketts: 16,5mm); 14-15 anos (Nobuyasu: 18,62 ± 

3,73mm / Ricketts: 17,5mm); onde observaram valores aumentados para a amostra 

de indivíduos brasileiros que compõe o seu estudo. 

No presente trabalho, ao comparar a faixa etária das amostras de 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros, com os valores correspondentes para 

a mesma idade que foram propostos por Nobuyasu e colaboradores (2007) e 

Ricketts (1961), observamos que os valores da nossa amostra (Tabela 17) 

aproximaram-se mais das medidas propostas por Ricketts, tanto para os 

leucodermas, quanto para os xantodermas e nipo-brasileiros. 

Pôde-se observar que o fator idade influencia bastante nos valores da variável 

6-Ptv. Como nossa amostra apresentou uma diferença na média das idades entre os 

grupos (Tabela 13) isso pode ter tido relação positiva com os resultados 

apresentados. 

Podemos exemplificar a influência da idade nesta variável, com o trabalho 

realizado por Martins e colaboradores (1998). Citaremos alguns valores obtidos 

pelos autores, relacionados a diferentes idades: aos 12 anos (14,4 ± 2,9 mm para o 

gênero feminino e 13,5 ± 2,9 mm para o masculino); aos 14 anos (14,9 ± 3,0 mm 

para o gênero feminino e 16,4 ± 2,6 mm para o masculino); e aos 16 anos (16,5 ± 

1,4 mm para o gênero feminino e 18,7 ± 3,2 mm para o masculino). 
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6.4.2 CAMPO 4: Relações Craniofaciais  

 

6.4.2.1 Profundidade facial (PoOr.NPog) 

 

 
 
Figura 23  - Diferenças entre as amostras para a variável Profundidade Facial. Traço vermelho 
significa diferença estatisticamente significante 
 

 

Os resultados que obtivemos para esta variável, revelaram uma diferença 

mais acentuada entre os xantodermas e nipo-brasileiros. A amostra de mestiços 

apresentou os maiores valores angulares, a amostra de leucodermas os valores 

intermediários e a amostra de xantodermas os valores mais reduzidos. 

A profundidade facial corresponde ao ângulo formado entre o plano horizontal 

de Francfort (Po-Or) e o plano facial (N-Pog), determinando a posição do mento no 

plano sagital (VILELLA, 1998). 

Segundo Ricketts (1982), aos 9 anos de idade esta medida teria o valor médio 

de 87°± 3°, aumentando 0,33° ao ano. Martins e cola boradores (1998) apresentaram 

valores da Profundidade Facial para brasileiros leucodermas de acordo com o 

gênero e a idade. Aos 13 anos (87,9° ± 2,9° para o gênero feminino e 85,9° ± 2,4° 

para o masculino); aos 14 anos (86,4° ± 3,0° para o  gênero feminino e 87,0° ± 2,3° 

para o masculino); aos 15 anos (88,6° ± 2,5° para o  gênero feminino e 87,0° ± 2,7° 

para o masculino). 

 Nobuyasu e colaboradores (2007) calcularam esta medida de acordo com 

faixas etárias: 12-13 anos (89° ± 3,66°); 13-14 ano s (89,54° ± 3,21°); 14-15 anos 

(89,14° ± 2,96°).  
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Ao comparar os valores encontrados por Nobuyasu e colaboradores, de 

acordo com a faixa etária da nossa amostra, teríamos: (leucodermas 88,14°/ 

Nobuyasu 89,54°); (xantodermas 87,25°/ Nobuyasu 89, 14°) e (nipo-brasileiros 

89,26°/ Nobuyasu 89,54°). Assim, podemos observar q ue os valores encontrados 

em nosso trabalho, para esta variável, aproximaram-se bastante da amostra de 

brasileiros estudada por Nobuyasu. Uma diferença maior foi encontrada na amostra 

de xantodermas, resultado este que pode ser explicado pela característica facial dos 

japoneses, os quais apresentam o mento mais retruído, contribuindo para um perfil 

facial mais convexo (ALCALDE et al., 2000; IOI et al., 2008; KURODA et al., 2009). 

Na literatura encontramos vários estudos que confirmam a tendência de japoneses, 

com oclusão normal, apresentarem o plano mandibular mais inclinado e o mento 

mais retruído, quando comparados aos leucodermas (COTTON; TAKANO; WONG, 

1951; IWASAWA; MORO; NAKAMURA, 1977; MIYAJIMA et al., 1996; ALCALDE et 

al., 1998; SCAVONE et al., 2006). Esse perfil mais convexo deve-se a uma posição 

mais retruída da maxila, mas especialmente a uma maior retrusão do mento em 

relação ao násio ou glabela (ALCALDE et al., 2000). 

 

6.4.3 CAMPO 6: Relações estéticas 

 

6.4.3.1 Posição do lábio inferior à linha E 

 

  
 

Figura 24  - Diferenças entre as amostras para a variável Posição do lábio inferior à linha E. 
 Traço vermelho significa diferença estatisticamente significante 
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Talvez a variável de maior influência na estética do terço inferior da face seja 

a posição do lábio inferior à linha E de Ricketts. Esta variável corresponde à 

distância linear do ponto mais anterior do lábio inferior, até o plano estético (linha E). 

Seu valor normal é de - 2 mm, com desvio padrão de ± 2 mm, aos 8 anos e meio de 

idade e diminui cerca de 0,2 mm por ano. Valores positivos indicam que o lábio 

inferior está à frente da linha E, e valores negativos indicam que o mesmo encontra-

se atrás desta linha. Expressa o equilíbrio ou desequilíbrio do lábio inferior com 

relação ao mento e ao nariz (VILELLA, 1998). 

Em nosso estudo verificamos uma diferença estatística significante da 

posição do lábio inferior da amostra leucoderma em relação a amostra xantoderma. 

Tanto os xantodermas quanto os nipo-brasileiros, apresentaram o lábio inferior mais 

protruído. 

Os japoneses apresentam uma característica bem marcada de protrusão 

labial. Reitz e colaboradores (1973) observaram que os dentes e o osso alveolar de 

suporte podem contribuir para esta situação, mas a posição labial não relaciona-se 

somente à influência desses, possivelmente a espessura dos lábios também exerce 

uma grande influência nesse posicionamento mais para anterior.  

Uma maior protrusão labial para a amostra xantoderma já era esperada em 

nossa pesquisa, pois há diversos trabalhos na literatura que confirmam essa 

característica (COTTON; TAKANO; WONG, 1951; REITZ et al., 1973; ALCALDE et 

al., 2000; IOI et al., 2005; IOI et al., 2008). Alcalde e colaboradores (2000) avaliaram 

os valores cefalométricos dos tecidos moles de japoneses, comparando-os com 

caucasianos e observaram uma maior proeminência dos lábios em relação à linha E, 

quando em repouso. Este achado corrobora com a característica de biprotrusão 

labial neste grupo étnico. 

Em nosso trabalho, a amostra de nipo-brasileiros apresentou valores 

intermediários para a protrusão labial. Estudos que avaliaram o xantoderma 

(TAKAHASHI et al., 2001; SCAVONE et al., 2006) também observaram que há maior 

biprotrusão labial nos brasileiros descendentes de japoneses quando comparados 

com leucodermas americanos. Takahashi e colaboradores (2001) não observaram 
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dimorfismo sexual em sua amostra para essa característica, enquanto Scavone e 

colaboradores (2006) observaram valores mais elevados para o gênero masculino. 

Um dos objetivos do tratamento ortodôntico é o de proporcionar um perfil 

harmônico e agradável, dessa forma, torna-se importante avaliar a preferência 

estética de outras etnias, uma vez que é difícil para o ortodontista determinar um 

único padrão de beleza, pois diferentes grupos raciais apresentam diferentes 

percepções sobre o que é belo. Já está consagrado na literatura, que a posição 

póstero-anterior dos lábios da população japonesa é mais protruída do que a de 

leucodermas. Estudos com diversos tipos de avaliadores, como por exemplo: 

japoneses (SHIMOMURA et al., 2011), leigos de diversas etnias (IOI et al., 2008; 

NOMURA et al., 2009), ortodontistas e estudantes de odontologia (IOI et al., 2005) 

foram realizados com o objetivo de determinar a preferência estética dos japoneses 

em relação ao perfil e a posição labial. Tais estudos observaram que, apesar de 

apresentarem um perfil facial mais convexo e com uma biprotrusão labial, os 

japoneses preferem um perfil mais retrognático. Por isso, ao determinar o plano de 

tratamento ortodôntico, o paciente deve ser questionado sobre sua preferência em 

relação ao posicionamento dos lábios. 

 

6.4.4 Considerações gerais: 

 

Anatomistas e antropologistas classificaram a humanidade em diversos 

grupos raciais, levando em consideração, principalmente, suas características 

craniométricas, o que enfatiza a existência de uma enorme variedade de biotipos 

faciais (ALTEMUS, 1968). 

Nos dias atuais, as áreas metropolitanas de todos os países tem uma 

população muito mais diversificada, o que nos faz reconhecer que um único padrão 

de estética facial não é apropriado para servir como base no diagnóstico e 

planejamento para o tratamento ortodôntico de pacientes de diversas origens étnicas 

(MIYAJIMA et al., 1996). 

Não é de hoje, que um crescente número de japoneses procura por 

tratamento ortodôntico, cirurgia ortognática, ou mesmo cirurgia plástica no Japão ou 

mesmo em outros países (ALCALDE et al., 1998). Assim, torna-se importante 
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determinar padrões cefalométricos para brasileiros com ascendência japonesa, bem 

como para os mestiços que vivem em nosso país, a fim de assisti-los com base em 

tratamentos individualizados. 

A finalidade do tratamento ortodôntico consiste em alcançar uma oclusão 

funcional adequada, combinada com o equilíbrio e harmonia facial. Há um consenso 

em definir uma oclusão ideal, conhecido como as seis chaves da oclusão propostas 

por Andrews (1976), porém é bastante difícil definir o objetivo de um tratamento 

baseado em um perfil facial ideal, isso porque pessoas de diferentes etnias 

apresentam diversas percepções de beleza. A atratividade facial está ligada a vários 

fatores como, por exemplo, a idade, o gênero, grupo étnico, região e nível sócio-

econômico. Em particular as diferenças raciais têm um papel importante no 

julgamento da beleza e da estética facial (KURODA et al., 2009). 

Os meios de comunicação, cada vez mais globalizados, exercem grande 

influência sobre os conceitos faciais de beleza e talvez por isso, a percepção do belo 

possa estar mudando para um estereótipo mais internacionalizado. 

Sabemos que a população japonesa apresenta padrões cefalométricos 

característicos como um perfil facial mais convexo em função de uma posição mais 

retruída da maxila e especialmente do mento em relação ao násio. Apresentam um 

nariz menos proeminente, e os lábios, tanto superiores quanto inferiores, são mais 

anteriorizados, dando uma característica de biprotrusão labial (REITZ et al., 1973; 

MIYAJIMA et al., 1996; ALCALDE et al., 1998; ALCALDE et al., 2000; SCAVONE et 

al., 2006; IOI et al., 2007). Contudo, quando questionados sobre seus anseios 

estéticos, há um consenso sobre a preferência de lábios mais retruídos e um perfil 

mais reto (MANTZIKOS, 1998; IOI et al., 2005; IOI et al., 2008; NOMURA et al., 

2009). 

Para avaliar a preferência da posição dos lábios no perfil facial dos japoneses, 

Ioi e colaboradores realizaram três estudos (IOI et al., 2005; IOI et al., 2008; 

SHIMOMURA et al., 2011). No primeiro estudo (IOI et al., 2005) avaliaram a 

preferência de ortodontistas e alunos de odontologia; no segundo (IOI et al., 2008) a 

preferência de japoneses e coreanos; e no terceiro estudo (SHIMOMURA et al., 

2011) avaliaram a preferência de pacientes japoneses em tratamento ortodôntico. 
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Em todos eles, foi observado a preferência dos avaliadores por um perfil com lábios 

levemente retruídos, mesmo que esta etnia apresente uma característica histórica 

de apresentar um perfil facial mais convexo, com uma biprotrusão labial. Mantzikos 

(1998) também quis determinar qual a preferência da população oriental em relação 

ao perfil facial, o resultado obtido foi uma preferência para o perfil ortognático, 

seguido do perfil mais retruído, cujas escolhas não conferem com o padrão 

característico dos japoneses. Esses resultados sugerem que, ao determinar o plano 

de tratamento ortodôntico, o paciente deve ser questionado sobre o seu conceito de 

beleza. 

Reconhecemos a possibilidade de que os valores médios das variáveis 

cefalométricas possam ser alterados conforme a amostra usada e a localidade do 

estudo, por isso há de se convir que valores individualizados são mais aplicáveis, 

afinal, diferentes etnias geram diferentes padrões cefalométricos. 

De uma forma geral, podemos observar que o fator clinicamente mais 

relevante apresentado pelas amostras de jovens brasileiros xantodermas e nipo-

brasileiros é que ambos apresentam uma maior protrusão e vestibularização dos 

incisivos, repercutindo em uma protrusão do lábio inferior. Este aspecto deve ser 

especialmente considerado quando do planejamento do protocolo de tratamento a 

ser utilizado. Tendo em vista que a sobressaliência e o apinhamento são as más 

oclusões que mais perturbam este grupo étnico (SOH; CHEW; CHAN, 2006), torna-

se necessário considerar as limitações destes pacientes quanto à quantidade de 

retração. Afinal, é sabido que a musculatura oral é forte o bastante para causar 

recidiva do tratamento, sendo assim, a escolha do tipo de mecânica e da 

necessidade de extrações deve ser tomada sob estas considerações (SATHLER, 

2009). Se existe dúvida em relação à necessidade de extrações em casos limítrofes, 

vale questionar se apenas um desgaste interproximal pode ser suficiente para ajudar 

na dissolução de um apinhamento, pois devemos ter em mente que uma leve 

protrusão é aceitável para este grupo étnico. 

Em suma, com base nas amostras estudadas, parece que o tratamento 

ortodôntico a ser estabelecido para o paciente leucoderma pode ser diferente 

daquele proposto para o xantoderma e nipo-brasileiro, pois ao utilizar valores de 

referência mais específicos e individualizados, o plano de tratamento ortodôntico 
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obterá, com maior propriedade, resultados mais estáveis, com oclusão e estética 

satisfatórios. Tal individualização de tratamento também pode ser aplicada a 

leucodermas brasileiros ao utilizar os valores propostos originalmente por Ricketts 

(1961) como referência. Segundo Nobuyasu e colaboradores (2007) uma grande 

maioria dos fatores envolvidos nos 6 campos da cefalometria de Ricketts, difere das 

medidas encontradas na sua amostra de brasileiros, que apesar de leucodermas, 

são mais miscigenados e apresentam características próprias. 

 

Sugestões para novos trabalhos: 

 

• Comparar os resultados oclusais e estéticos pós-tratamento ortodôntico de 

brasileiros leucoderma, xantoderma e nipo-brasileiro ao utilizar metas de 

planejamento padrão e individuais para cada grupo étnico. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na metodologia aplicada e na comparação entre leucodermas, 

xantodermas e nipo-brasileiros, os resultados desta pesquisa permitem concluir que: 

 

1 Estabeleceram-se os valores médios de normalidade das grandezas 

cefalométricas relacionadas à análise de Ricketts para jovens brasileiros 

leucodermas, xantodermas e nipo-brasileiros;  

2 Ao comparar as amostras, verificou-se que: 

2.1 A amostra xantoderma apresentou maior protrusão dos incisivos e do 

lábio inferior, e a amostra de nipo-brasileiros apresentou-se com valores 

intermediários;  

2.2 A posição do primeiro molar superior em relação à linha Ptv apresentou 

maior distância para a amostra de nipo-brasileiros e esta variável sofre 

influência do fator idade; 

2.3 O mento encontra-se numa posição de maior retrusão na amostra 

xantoderma, e de forma semelhante entre leucodermas e nipo-brasileiros, 

sendo que a amostra de mestiços apresentou o maior valor angular para a 

variável Profundidade Facial;  

3.  Houve ausência de dimorfismo entre os gêneros para as 3 amostras 

avaliadas. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A  - Tabela de apresentação das variáveis cefalométricas da amostra 
leucoderma 
Sujeito  Idade Etnia  Gênero  Relação Molar  Ângulo Interincisal  Is-Apog  Ii-Apog  Is.Apog  Ii.Apog  

RMGF 14,66 L F -1,1 138,9 2,4 0,2 19,1 22 

UFC 14,66 L F -1,5 127,2 3,7 0,9 24,4 28,4 

RHFB 13,91 L F -0,6 128,7 8 4,3 25,6 25,7 

DR 14,33 L F 2,8 121,5 6,9 4,3 25 33,5 

EMP 14,91 L F -2,7 134 4,8 2,6 23,5 22,5 

HAB 14,75 L F -2,2 120,2 6,9 4,9 32,9 26,9 

VMI 13 L F -1,2 133 4,8 1,5 24,7 22,3 

FAFS 13,41 L F 0,2 127 7,7 5,2 26,5 26,5 

GTM 14,41 L F 0,7 135,4 5,7 2,8 23,6 21 

EFC 13,66 L F 0,7 135,4 5,7 2,8 23,6 21 

ER 12,33 L F -2,2 127,9 4,4 1,4 25,8 26,3 

CMP 13,41 L F -1,9 126 7,2 3,9 24,2 29,8 

DMS 14,16 L F -1,1 122,2 7,2 4 31,5 26,3 

MALC 14,08 L F -1,6 135 3,3 0,3 21,8 23,1 

MAS 12 L F -2,6 120,1 5,9 3,2 30,7 29,2 

OSL 12,16 L F -2,8 127,4 3,8 1,4 24,8 27,8 

MFZ 14 L F -1,2 132,4 6,5 3,7 24,3 23,3 

MIJ 13,91 L F -1,4 124,6 6,4 4 26,3 29 

SRV 12,58 L F -1,7 124,3 5,4 3,7 31 24,8 

MCS 13,5 L F -0,4 143,1 3,5 0,8 18,2 18,7 

LCG 13,91 L M -2,4 132,4 4,1 1,1 22,7 24,9 

APL 13,41 L M -0,4 130,5 6,4 2,2 28 21,5 

JLF 14,66 L M -2,1 129 5,8 3 20,1 30,9 

JCM 13,91 L M 0,3 143 2,8 -0,2 19 18 

JAG 14,58 L M -3,8 134,4 4,5 0,8 22,1 23,5 

PAM 13,41 L M -0,6 137,7 5 2,4 21,8 20,5 

JASF 13,83 L M -1 116,5 6,6 4,2 29 34,5 

CAM 13 L M -0,3 134,2 4,2 0 23,7 22,2 

MAR 14,58 L M -3,8 118 8,1 5,8 32,7 29,3 

PANJ 13 L M -0,6 110,8 8,4 5,2 37,6 31,6 

ACO 14,25 L M -1,3 132,5 6,9 3,7 21,4 26,1 

MAL 12,83 L M -3,1 133,6 4,2 2,1 23,5 22,9 

LCD 14,75 L M -0,7 138,2 4,6 0,8 26,3 15,5 

JEP 12 L M 1,2 128,6 5,2 1,3 29,8 21,6 

LAMB 13,83 L M 0,1 121,5 5,2 3 25,3 33,3 

ERE 13,25 L M 0,1 121,5 5,2 3 25,3 33,3 

ALTE 14,91 L M -4,3 124,8 7,9 4,9 29,4 25,8 

JSF 14,91 L M -0,7 122,8 3,7 1,4 28,4 28,8 

AGJ 12,16 L M -3 128,7 5,8 2,6 26,5 24,8 

MAB 12,08 L M -3 128,7 5,8 2,6 26,5 24,8 
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APÊNDICE B – Continuação do APÊNDICE A, que refere-se à tabela das variáveis 
cefalométricas da amostra leucoderma 

Sujeito 6-PTV 
Convexidade 

Maxilar 
Arco 

mandibular  FMA 

Ângulo 
do eixo 
facial 

Profund 
Facial 

Altura 
facial 

Inferior 

Lábio 
Inf- 

linha E 

RMGF 11 0,2 42,5 27 86,7 87,7 41,4 -4,6 

UFC 18,5 0 38,5 22,4 88,2 88,1 36,4 -4,5 

RHFB 14,7 1,7 26,9 31,2 84,4 87 53,3 -0,6 

DR 15,9 -2,5 44,2 26,7 93,1 86,3 40,7 -1,9 

EMP 16,6 -1,9 35,5 29,1 91,1 86,5 43 -2,9 

HAB   4 30,6 27 90,8 87,8 41 -0,1 

VMI 12,5 1,2 -43,8 29,5 88 83,9 100,7 -1,6 

FAFS 17,1 0,4 32,5 32,7 86,5 86,7 45,3 1,5 

GTM 21 -0,3 37,3 23,6 95,4 89,3 39,5 -1,4 

EFC 21 -0,3 37,3 23,6 95,4 89,3 39,5 -1,4 

ER 16,8 -1,4 46,1 23 89,8 89,1 40,4 -2,4 

CMP 15,8 3,8 30,9 29,4 85,1 88,9 45,7 0,7 

DMS 15,5 -0,3 30,3 30,9 89,9 85,6 42,5 -0,8 

MALC 19 0 34,8 20,9 91,6 92,8 38,8 -3,9 

MAS 17,8 1,4 29,8 25,3 95,3 87,9 42,9 -0,9 

OSL 10 1 30,4 26,9 87,4 85,9 42,6 -3,8 

MFZ 20,7 -0,3 31,7 29,4 90,2 89,8 40,9 -0,7 

MIJ 16,4 2,8 34 27,2 90,7 85,4 40,1 1,1 

SRV 23,9 -0,4 28,8 24 88,3 98,4 40,3 0,7 

MCS 17,9 0,1 38,1 27,6 87,6 89,9 41,2 -4,2 

LCG 13,6 0,5 37,2 24,8 87,6 87,3 41,5 -0,5 

APL 17,7 2,4 29,7 27,8 92,2 88,7 38,6 0,6 

JLF 18,6 3,1 31,9 23,4 91,4 88,2 40 -1,5 

JCM 16,3 -0,4 30,6 24,9 86,9 88,4 36,3 -2 

JAG 16,6 1,4 34,6 26 89 90,7 40,5 1,2 

PAM 19,4 2,1 25,6 32,7 85,8 87,3 46 -1 

JASF 10,8 1,7 36,7 28 87,6 87,4 44,5 -0,7 

CAM 10,8 5,1 34,5 28,7 85,5 88,2 40,1 -0,4 

MAR 19,2 1,8 36,3 23,3 92,2 91 38,6 1 

PANJ 18,1 1,7 31,5 28,3 90,3 85,4 44,2 0,9 

ACO 11,1 -1,8 19,7 34,9 86,2 83,5 49,2 0,3 

MAL 15,7 2 33,3 25,3 87,9 90,7 39,6 -0,1 

LCD 17 1,2 27,4 26,3 89,6 89,9 45,6 -2,8 

JEP 17,1 1,6 27,7 31,5 89,7 84,1 37,9 -0,4 

LAMB 15 3,2 26,5 26 91,2 88,4 40,1 0,5 

ERE 15 3,2 26,5 26 91,2 88,4 40,1 0,5 

ALTE 17,7 -0,7 25,3 30,5 91,7 88 40,1 -0,7 

JSF 18,4 -1,5 32,7 25,3 93,7 88,9 39,7 -5,5 

AGJ 14,8 -0,1 28 30,9 87,5 87,5 43,1 0,4 

MAB 14,8 -0,1 28 30,9 87,5 87,5 43,1 0,4 



Apêndices  121 

 

APÊNDICE C – Tabela de apresentação das variáveis cefalométricas da amostra 
xantoderma 
Sujeito  Idade Etnia  Gênero  Relação Molar  Ângulo Interincisal  Is-Apog  Ii-Apog  Is.Apog  Ii.Apog  

TSY 15,08 X F -2,3 132,6 4,6 1,6 29,3 18,1 

ATH 17,58 X F -2,9 124,6 5,7 3,6 25,7 29,7 

CMH 16,33 X F -2,1 119,6 7,2 4,7 28 32,5 

RO 14,33 X F -1,7 131,3 6,7 4,5 24,4 24,4 

LYY 15,41 X F -1,5 125,5 10 5,5 28,1 26,4 

SS 18,43 X F -4 124,6 10 7,9 30,3 25,1 

CYM 18,24 X F -0,6 125,2 4,9 2,8 27,4 27,4 

EHO 13,25 X F -0,8 115,6 8,2 5,0 36 28,4 

MMA 17,12 X F -0,3 126,1 5,5 2,6 24,6 29,3 

LH 13,83 X F -1,3 126,1 6,1 2,7 32,4 21,6 

MS 16,25 X F -0,1 114,6 9 4,8 34,3 31,1 

SSS 18,5 X F -1,4 141,3 6,8 4,6 17,7 21 

SHH 15,58 X F -1,3 121,4 8,3 4,8 30,3 28,3 

TLK 14,83 X F -2,4 136,5 3,5 0,6 23,5 20 

VSI 16,83 X F -3,5 116,2 7,4 5,6 32,7 31 

ENM 15,84 X F -2 137,5 3 0,9 20,4 22,1 

MYS 15,08 X M -1,8 125,6 7,3 6,0 27,8 26,5 

JK 16,66 X M -1,5 133,9 7,0 3,3 24,4 21,7 

RKG 12,16 X M -2,4 125,6 7,0 3,6 27,3 27,1 

EYK 15,41 X M -2,8 133,1 6 3,4 20,9 26 

JDU 15,33 X M -2,3 123,6 7,7 4,3 28,3 28,1 

LRN 16,83 X M -0,1 124 5,8 2,2 33 23 

RSY 15,91 X M -1,2 129 5,4 2,3 26,5 24,5 

MAO 11,84 X M -0,1 114,6 9 4,8 34,3 31,1 

MO 14 X M -1,7 134 5,0 1,4 24,3 21,7 

MAT 15,58 X M -0,6 120,1 7,3 4,5 30,6 29,3 

RTS 16,07 X M -1,1 128,7 8,6 6,3 23,4 27,9 

RK 12,78 X M -0,4 122,3 10,5 6,6 28,1 29,7 

WKM 18,25 X M -2,3 139,4 3,6 0,7 22 18,6 

LSK 14,36 X M -1,8 110,1 9,6 6,8 37,1 32,8 

OU 17,41 X M -3,2 128,3 6,5 4,4 27,7 24 
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APÊNDICE D – Continuação do APÊNDICE C, que refere-se à tabela das variáveis 
cefalométricas da amostra xantoderma 

Sujeito 6-PTV 
Convexidade 

Maxilar 
Arco 

mandibular  FMA 

Ângulo 
do eixo 
facial 

Profund 
Facial 

Altura 
facial 

Inferior 

Lábio 
Inf- 

linha E 

TSY 14,0 4,2 32 26,5 87,3 87,3 41 0,9 

ATH 16,0 0,4 32,7 32,5 87,5 88,4 42,4 1,2 

CMH 14,0 2,0 41,5 23,5 92,6 86,6 40,1 1,2 

RO 13,8 1,0 33,3 28,1 81,3 86,4 48,4 2,1 

LYY 13,3 4,6 36,6 33,4 89,9 80,9 46,5 2,1 

SS 14,8 4,3 19,9 39,2 84,6 81,9 50,6 5,3 

CYM 19,7 0 32 26,4 90,3 91,3 42,1 1,2 

EHO 11,6 1,4 25,7 33,1 91,4 84,3 41 3,9 

MMA 18,5 0,4 43,4 19,4 97,3 91,1 38,2 -0,4 

LH 10 9,7 30,3 29,5 85,3 85,4 46,5 0 

MS 15 1 42,5 22,8 88,7 89,8 37,6 5,1 

SSS 15,4 5,6 31,6 35,5 79,3 81,3 55,1 1,5 

SHH 14,1 4,8 31,1 29,6 89,4 84,4 45,9 1,3 

TLK 13,3 -2,6 39,4 18,3 93,1 89,8 40,2 -2,9 

VSI 14,1 -2,2 35,7 25,2 88,9 90,5 40,9 3,5 

ENM 13,2 -0,3 41,1 19,5 90,7 93,6 38,2 -2,6 

MYS 16,8 0,7 37,6 30,9 85,5 89,4 46,4 3,1 

JK 13,3 2 35,2 24,3 84,3 84,9 43,4 2,3 

RKG 12,0 0,3 32,9 29,6 82,3 85,2 46,5 4,3 

EYK 7,9 0,8 37,6 30,2 84,1 85,2 48,1 1 

JDU 19,1 0,3 33,5 25,3 90,8 88,2 39,4 1,5 

LRN 17,8 4,1 34,5 26 90,4 89,6 37,8 4,6 

RSY 17,1 -0,9 34,7 27,6 94,8 89,1 43,3 1 

MAO 15 1 42,5 22,8 88,7 89,8 37,6 5,1 

MO 9,4 0,5 25,4 34 89,1 87,3 47,4 -1,1 

MAT 16,8 -2,1 37,1 25,1 92,9 90,3 46 0,6 

RTS 10,9 -0,6 32,9 29,2 85,8 84,1 46,8 2,5 

RK 13,4 -0,4 26,4 33,8 89 82,2 44,4 3,4 

WKM 13,7 -3,1 40 18,9 93,5 89,2 39,1 -3 

LSK 19,9 -1 34,4 26,1 88,3 88,4 44 -2,8 

OU 20,4 3,1 32,5 33,2 86,4 88,9 42 0,5 
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APÊNDICE E – Tabela de apresentação das variáveis cefalométricas da amostra 
nipo-brasileira 
Sujeito  Idade Etnia  Gênero  Relação Molar  Ângulo Interincisal  Is-Apog  Ii-Apog  Is.Apog  Ii.Apog  

FSMS 15,36 N F -1,1 141,3 3,3 -0,5 21,1 17,5 

GFK 13,93 N F -0,4 112,9 9,7 4,4 36,3 30,8 

JAI 12,8 N F -2,2 132,8 5,0 2,7 23,2 23,9 

TAC 13,03 N F -1,3 135,4 5,5 1,4 29,3 15,3 

TTN 11,95 N F -3,5 132,8 6,9 3,2 25,7 21,5 

VTN 11,95 N F -1,5 125,8 7,5 4,1 30,9 23,3 

MGQA 12,28 N F -2,3 111,7 8,9 7,6 32,3 36 

KTR 12,33 N F -0,7 129,6 4,5 2,2 23,8 26,6 

TAV 13,65 N F -1,4 113,1 9,9 6,6 35,8 31,1 

KMSS 12,53 N F -1,7 126,5 8,0 3,2 30,5 22,9 

JYM 14,19 N F -2,9 131,7 4,9 2,4 24,7 23,5 

FYG 13,24 N F -3,4 123,6 5,3 4,4 24 32,4 

TML 13,16 N F -3,2 153,6 2,6 -0,2 15,7 10,7 

AMK 14,85 N F -1,1 132,3 4,9 2,4 26,8 20,9 

TK 11 N F -1,7 119,2 6,8 4,0 31,3 29,5 

SF 13 N F -1,7 134,4 3,8 0,9 20,8 24,8 

MRAV 13,66 N F -0,9 120,5 7,6 3,3 32,9 26,6 

UMS 16,62 N M -4,6 125,2 8,3 5,2 29,7 25,1 

GNB 13,89 N M -2,8 118,7 6,7 5,3 33,5 27,8 

VNI 13,69 N M -2,1 110,9 9,7 7,4 36,6 32,6 

LHF 15,06 N M -1,6 127,1 7,8 4,4 26 26,9 

HTMJ 14,28 N M -1,6 118,8 7,5 3 32,9 28,3 

MVTM 14,46 N M -2,1 144,7 2,7 -0,2 16,7 18,6 

MCSC 14,31 N M -1,9 133,1 5,5 3,0 23,2 23,7 

CES 14,82 N M -1,0 123,3 7,5 5,1 25,6 31,1 

TFF 15,47 N M -2,0 120,7 7,5 1,0 34,2 25,1 

PI 13,84 N M -1,9 134,7 3,8 2,3 22,8 22,5 

YMT 15,25 N M -1,2 117,8 10,4 5,6 35 27,2 

VTS 14,98 N M -1,4 129,8 4,7 1,2 27,9 22,3 

WAS 16,04 N M -1,4 129,2 5,8 3,4 25,4 25,4 

BFFM 12,97 N M -1,6 125,5 6,3 4,1 26,8 27,8 

FYM 16,16 N M -1,2 115,8 10,0 6,6 34 30,1 
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APÊNDICE F – Continuação do APÊNDICE E, que refere-se à tabela das variáveis 
cefalométricas da amostra nipo-brasileira 

Sujeito  6-PTV 
Convexidade 

Maxilar 
Arco 

mandibular  FMA 

Ângulo 
do eixo 
facial 

Profund 
Facial 

Altura 
facial 

Inferior 

Lábio 
Inf- linha 

E 

FSMS 14,1 1,8 38,1 25,3 90,7 90,7 37,3 -1,3 

GFK 19,7 1,7 38,1 26,3 95,3 89,7 42,3 3,0 

JAI 17,6 -2,4 32,8 27,5 91,1 90,3 42,9 -0,6 

TAC 15,9 0,5 33,9 23,4 90,8 88,6 43,1 0,5 

TTN 13,9 2,2 38,9 26,1 90,9 90,4 38,8 0,6 

VTN 15,7 2,8 33 29 89,4 89,8 41,8 1,9 

MGQA 16,9 1,6 32,2 29,4 94,8 86,6 40,7 3,3 

KTR 14,8 0,5 38,5 28,1 89,7 87,7 46,1 -0,5 

TAV 16,6 5,4 29,9 30 86,2 85,9 46,6 5,0 

KMSS 16,1 1,4 44,4 22,2 92,9 90 37,8 -0,3 

JYM 29,6 -0,1 34,7 26,6 93,3 90,8 39,8 -0,9 

FYG 17,7 -1,7 34 25,8 94,2 93,8 42 0,1 

TML 8,5 -1,7 34,3 36,1 86,3 87 46,4 -1,8 

AMK 15,3 3,3 34,4 26,5 87,6 86,7 48,2 2,2 

TK 9,7 2,6 30,2 24,8 91,2 88,2 40,9 0,3 

SF 12,4 1 40,4 28,4 88,9 91,5 42,7 0,5 

MRAV 19,3 -0,6 43,6 21,9 97,4 94,4 37,2 0 

UMS 16,5 -0,2 32,3 30,6 81,4 89,1 52,5 3,3 

GNB 19,1 0,6 29,9 33,2 84,8 88,5 44,5 -0,1 

VNI 10,8 3,5 26,4 32 85,7 82,7 49,2 7,6 

LHF 20,7 2,9 38,2 23,4 93,7 89 42,1 1,8 

HTMJ 17 5,2 41,1 20,1 94,4 88,7 38,5 -2,7 

MVTM 16,8 0,2 35,5 28,5 88,1 89 40,2 -2,9 

MCSC 16,6 -2,3 38,5 24,4 88,4 86,6 39,9 0 

CES 15,5 -1,5 37,3 28,1 89 88,2 40,7 0,3 

TFF 20,8 -3,8 41,3 16 100,9 94,3 37,8 -2,9 

PI 22,2 1 31,8 27,6 90,3 93,7 47,8 -2,7 

YMT 18,9 6,2 35,9 28,2 85,3 85,5 43,1 2,7 

VTS 18,8 3,5 45,7 21,8 94,9 89,1 35,3 0,2 

WAS 13,1 1,5 37,4 25,7 88,4 88,9 43,3 0,3 

BFFM 11,1 2,9 33,7 28 86,1 87,8 45,8 2,8 

FYM 22,6 0,3 28,3 23,4 92,8 93,4 48,6 0,4 
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