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RESUMO
Esse estudo apresenta uma nova estruturagao dos dados cefalometricos agrupando-os num modelo denominado padrao UFRGS. A
efetividade deste modelo foi testada utilizando-se 55 telerradiografias de perfil e comparando-se o desempenho diagnostic° com os padroes
USP e Ricketts, avaliando-se os fatores nao coincidentes corn estes cefalogramas, que foram: a relacao das bases apicais corn a base
anterior do cranio no USP; e a posicao e inclinagao dos incisivos superiores e inclinacao dos incisivos inferiores com o Ricketts. Na realizacao
destas comparacOes utilizou-se medidas complementares a fim de torna-las mais fidedignas. Os resultados mostraram a confiabilidade do
padrao UFRGS na estruturacao do diagnostico.
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1NTRODUCA 0 E REVISA 0 DE LITERATURA
A radiografia cefalometrica vem sendo
utilizada ao longo dos anos como auxiliar no
diagnostic° tanto ortodontico quanto ciriirgico, servindo para avaliar a morfologia e estudar o desenvolvimento cranio-facial, bem
como, as mudangas que ocorrem durante os
procedimentos terapeuticos. Segundo
Richardson (1966), alguns pontos utilizados
nas analises cefalometricas sao mais
reprodutiveis que outros, no entanto, a exatidao absoluta nao pode ser atingida, ja que
todos os pontos estao sujeitos a algum grau
de erro.
A cefalometria computadorizada, utilizando urn programa bem administrado, constitui-se num poderoso instrumento que fornece dados padronizados, fiteis tanto na pesquisa quanto na pratica profissional
(RICKETTS, 1972). Segundo Langlade
(1993), a cefalometria representa uma avaliacao objetiva de valores mensuraveis, ao
contrario do exame clinico, freqiientemente
subjetivo. No entanto, a cefalometria nao
uma ciencia exata, pois embora os
cefalogramas possam ser medidos corn razoavel precisao, o erro padrao de uma determinada estrutura pode variar significativamente (McNAMARA, 1984).
Martins (1995) em seu estudo mostrou
que o erro em cefalometria é uma constante, mesmo quando o profissional é ex-

periente, evidenciando a necessidade de
replicar as mensuragoes nas pesquisas cientificas, sendo que, o use do computador
nAo reduz significativamente os erros sistematicos ou casuais. Afirma tambem, que
a escolha de urn cefalograma a uma decisao pessoal influenciada, muitas vezes, mais
pela formacao e influencia regional do que
por eficiencia ou, ainda, muito menos devido a menor possibilidade de erro de medidas. Chen et al. (2000) comparando ern
seu trabalho a analise digital corn a radiografia cefalometrica original relatam que
o erro interexaminador é maior na imagem digital do que na radiografia original.
Entretanto, dos pontos avaliados somente
o porio (Po), articular (Ar), espinha nasal
anterior (ANS) e molar superior (UM) mostraram diferengas significativamente relevantes, de tal forma que a confianca na
marcacAo dos pontos tanto na imagem digital quanto na radiografia original é semelhante.
Silveira, Silveira, Dalla-Bona (2000) realizaram urn estudo utilizando 10
telerradiografias avaliadas por cinco profissionais gabaritados que identificaram diferentes pontos anatomicos para definir
posicionamento de maxila e mandibula ern
relagao a base anterior do cranio. 0 erro
interobservador Ode ser constatado baseado nas diferencas significativas quanto aos
diagnOsticos encontrados.

Wei (1968) comparando cinco analises
cefalometricas, concluiu que a linha sela-nasio
(SN) varia menos que o piano horizontal de
Frankfurt (PHF). No entanto, Ricketts,
Schulhof, Bagha (1976) sugeriram que o PHF
é uma referencia mais confiavel que a linha
SN, pois a correlacan das medidas da maxila e mandibula corn o PHF foi minima, quando comparada as medidas coin SN. You,
Hagg (1999) mostraram ern seu estudo que
a medida SN é uma melhor referencia que
basio-nasio (Ba-N), pois ha maior dificuldade de identificagan do ponto Ba. Cunha,
Castilho, Medici F° (2002) concluiram que
as grandezas que utilizam o ponto A, incisivos e PHF apresentam maior variacao na
reprodutibilidade.
Ghafari et al. (1987) chegaram a conclusao que nAo ha diferenca estatistica entre
os diferentes tipos de superposicao
cefalometrica analisadas, quando a diferenca é igual ou menor que 1mm sendo esta
clinicamente insignificante.
Muitos dos cefalogramas oferecidos e
utilizados nAo atendem plenamente as exigencias atuais. A ortodontia nao mais limitase a movimentacao dentaria, sendo que, atualmente, aspectos faciais passam a ter grande significancia (perfil e frontal) e os tratamentos orto-cirargicos requerem medigoes
especificas para a perfeita localizacao da(s)
anomalia(s). Assim, foi proposto a
estruturagAo de um cefalograma atual, agil e
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preciso, desenvolvido a partir da experiencia clinica e de pesquisa de um grupo de
professores que atua nesta area, tanto na graduacao como pes-graduagao na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
ha mais de duas decadas, utilizando e reunindo as diferentes orientacoes destes profissionais oriundos de centros distintos. Para
exemplificar as vantagens do padrao UFRGS,
dentro da filosofia deste grupo, realizou-se
urn estudo analitico dos fatores passiveis de
comparagao corn os padroes USP e Rickets.
MATERIAIS E METODOS
Foram selecionadas, de forma aleateria,
telerradiografias laterais iniciais de 55 pacientes entre 18 e 25 anos de idade, de ambos os generos, que ja estavam em tratamento ortodonfico. 0 criterio de escolha foi
a qualidade das mesmas. Para a estruturagao
do cefalograma selecionou-se medidas de
varias analises cefalometricas agrupando-as
em urn padrao UFRGS, visando proporcionar aos estudantes de graduagao e pes-graduagao uma visao mais clara e precisa do
padrao esqueletico, dentario e perfil facial.
As medidas que foram agrupadas e testadas
formando uma nova analise cefalometrica
(padrao UFRGS) podem ser observadas na
tabela 1.
Utilizou-se para a confecgao do
cefalograma o Sistema RADIOCEF (Radio
Memory Ltda — Belo Horizonte, Minas Gerais) que usa para digitalizagao da radiografia urn scanner de mesa A4 corn leitor de
transparencia. Os pontos sat) marcados atraves do cursor do mouse diretamente sobre a
imagem digitalizada da radiografia. Este sistema permite a criagao de novos pontos e,
ainda, agrupar medidas de varios
cefalogramas criando-se, desta forma, um
cefalograma personalizado. Os pontos marcados pelo programa podem ser visualizados
pelo monitor e, se necessario, corrigidos. 0
tragado cefalometrico pode ser avaliado e
ajustado, sendo posteriormente impresso.
Todos os pontos foram marcados, uma itnica vez, por urn examinador treinado. Para
avaliacao dos resultados obtidos atraves do
cefalograma padrao UFRGS utilizou-se o padrao USP e o padrao Ricketts, visto que, o
primeiro representa urn tragado amplamente solicitado pelos cirurgioes-dentistas brasileiros e o segundo é mundialmente reconhecido. Desta forma, foram confeccionados dos
pacientes da amostra 55 cefalogramas padrao UFRGS, 55 padrao USP e 55 padrao
Ricketts, totalizando 165 tracados
cefalometricos. Nos casos em que nao haviam resultados concordantes de diagnesticos
advindos de determinadas medidas procedeu-se, entao, a comparagao com dados

complementares que contribuiram para dar
credibilidade aos resultados.
Para a comparagao entre os padroes
UFRGS x USP foram utilizadas as seguintes medidas: posicao da maxila em relacao a base anterior do cranio, posicao da
mandibula em relacao a base anterior do
cranio e a relagao entre ambas. Utilizouse as medidas angulo naso-labial (Prn.SnLs), comprimento da maxila (Co-A) e comprimento de mandibula (Co-Gn) como dados complementares. Para a comparagao
entre UFRGS x Ricketts avaliou-se as seguintes medidas: a inclinagao do incisivo
inferior (utilizou-se como dado complementar o IMPA que é o angulo formado entre o
longo eixo do incisivo inferior e o plano
mandibular); a inclinacao do incisivo superior (utilizou-se como dado complementar a medida 1/.SN que é o angulo formado entre o longo eixo do incisivo superior
e a linha SN); a posicao do incisivo superior (utilizou-se como dado complementar a
medida da distancia da superficie vestibular do incisivo superior ao ponto A perpen-

dicular ao PHF - SF1/-A.Perp).
Na comparagao entre o padrao UFRGS e
USP, os dados analisados foram classificados como qualitativos ordinais e nominais e
foi utilizado o teste de McNemar (teste naoparametrico aplicado para amostras
pareadas). Fez-se uso, ainda, do recurso de
dar peso aos resultados qualitativos (concorda totalmente corn o dado complementar-10;
concorda parcialmente corn o dado complementar- 5; discorda totalmente- 0) transformando, desta forma, em dados quantitativos. Utilizou-se o teste T para avaliagao da
existencia de diferenga significativa entre os
resultados dos padroes UFRGS e USP.
Na comparagao entre os diagnosticos
obtidos atraves dos padroes UFRGS e
Ricketts, os dados foram classificados como
qualitativos nominais (concorda/discorda).
Devido a esta classificagao, fez-se uma apresentagao descritiva dos mesmos e aplicou-se
o teste do Qui-quadrado para verificar se
existia diferenca ou rao entre as freqiiencias
obtidas, ou seja, comprovar se os resultados
dos exames diferiam em frequencia.

Tabela Tabela da relacao das medidas utilizadas no padrao UFRGS

MEDIDAS ESQUELETICAS MEDIDAS DENTARIAS MEDIDAS DE PERFIL

SNA (Riedel)
SNB (Riedel)
ANB (Riedel)

1/. NA (Steiner)
1/— NA (Steiner)
/1 . NB (Steiner)

SND (Riedel)
A-N-peril (McNamara)
Pog-N-perp(McNamara)
Co — A (McNamara)
Co — Gn (McNamara)
N - Me (Wylie-Johnston)
Ena — Me (Wylie-Johnston)
GoGn . SN (Steiner)
Ocl. SN (Steiner)
SN . Gn (Eixo Y)
FMA (Tweed)

/1 — NB (Steiner)
1/. /1 (Steiner)
1/. SN (Steiner)
IMPA (Tweed)
FMIA (Tweed)

RESULTADOS
Corn respeito a posicao das bases
apicais em relagao a base anterior do crank., medidas importantes em uma avaliacao cefalometrica, foram incluldos no padrao UFRGS alem das medidas do angulo
formado pela linha SN corn o ponto A
(SNA), do angulo formado pela linha SN
com o ponto B (SNB), o angulo formado
entre os pontos ANB, e o angulo formado
pela linha SN corn o ponto D (SND) presentes no padrao USP, o A-N-Perp e o PogN-perp que permitem aferir esta interpre-
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H . (NB) (Holdaway)
Prn.(Sn-Ls) (Sheidemann)
N'— Sn . Sn — Pog'(Subtelny e
Rochester—afericao modiftcada).

tacao. Corn o intuito de criar uma forma
ainda mais segura de avaliagao dos resultados, correlacionou-se corn medidas como
angulo Prn.Sn-Ls, Co-A e Co-Gn que servem como dados complementares. Os resultados numericos dos cefalogramas foram interpretados e transformados em diagnesticos para serem avaliados. Desta
forma, na comparagao entre UFRGS e
USP, classificou-se os dados como qualitativos ordinais (concorda totalmente, concorda parcialmente e discorda totalmente)
e nominais (concorda e discorda).
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Gritfico I Distribuicao do padrao USP xpadrao UFRGS; padrao USPx dados complementares
e padrao UFRGS x dados complementares, valores em percentual, Porto Alegre/RS, 2001.
—

❑ padrao USP x padrao UFRGS
padrao USP x dados complementares
■ padrao UFRGS x dados complementares

50,9

38,2
30,9

30,9

29,1

30,9

Observa-se no grafico acima que ha uma
maior concordancia entre os padriSes UFRGS
e Ricketts para as medidas da inclinacao do
incisivo superior e inclinacao do incisivo inferior, enquanto os resultados para a medida da posicao do incisivo superior apresentaram-se em sua maioria discordantes. Entre os resultados discordantes o padrao
UFRGS apresenta maior concordancia corn
o dados complementares para as medidas
da posigao do incisivo superior e inclinacao
do incisivo superior, contudo, para a inclinacao do incisivo inferior ambas as medidas
apresentaram a mesma concordancia com
os dados complementares. 0 grafico mostra, ainda, que para as medidas da inclinacao do incisivo superior e posigao do incisivo superior houveram resultados discordantes entre padrao UFRGS, padrao Ricketts e
dados complementares.
DISCUSSAO

CONCORDA TOTALMENTE

CONCORDA PARCIALMENTE

Observa-se no Grafico 1 que a comparagao do padrao UFRGS x dados complementares tem o maior percentual de resposta concorda totalmente, seguida da comparagao dos
padroes USP e UFRGS. 0 percentual corn
menor incidencia de resposta discorda totalmente aparece na comparagao entre o padrao UFRGS x dados complementares.
Na comparacao entre UFRGS e

DISCORDA TOTALMENTE

Ricketts os dados foram classificados como
qualitativos nominais (concorda/discorda).
Corn o intuito de estabelecer uma relagao
entre os resultados discordantes, comparouse os mesmos corn outras medidas, que foram: o IMPA, para a inclinacao do incisivo
inferior; 1/.NS, para a inclinacao do incisivo
superior; SF1/-A, para a posigao do incisivo
superior.

Gritfico II Distribuicao da comparactio das tres avaliagdes, entre o padrao R1CKE7TS e o
padrao UFRGS, valores em percentual, Porto Alegre/RS, 2001.
—

78,4

❑ Incl. Inc. Inferior
O Pos. Inc. Superior
• Incl. Inc. Superior

14,3

CONCORDA

DISCORDA

RICKETT S

UFRGS

Diante das possibilidades de variacoes
das medidas cefalometricas decorrentes dos
erros derivados de diferentes processos de
confeccao dos cefalogramas (manual,
computadorizado ou automatico) e da existencia de varias analises cefalometricas idealizadas por diferentes autores nos programas de cefalometria, procurou-se estruturar
urn modelo que melhor atendesse a filosofia
de trabalho da Instituigao (FO/UFRGS), que
permite:
1. avaliar a posicao da maxila e mandihula, usando como referencia o PHF e a
linha SN, possibilitando com isto urn cruzamento de informagoes e fornecendo, portanto, urn diagnostico mais preciso;
2. avaliar o comprimento de maxila e
mandibula (Co-A e Co-Gn) relacionando tais
medidas corn a posigao da maxila e mandihula avaliadas pelo SNA, SNB, A-N Perp e
Pog-N Perp;
3. estudar a altura facial antero-inferior (AFAI) e a sua proporgao em relacao a
altura facial total, avaliando-se o grau de
harmonia existente;
4. avaliar o padrao dentario atraves de
medidas como: 1/.NA, 1/-NA, /1.NB, /1-NB,
1/./1, 1/.SN, FMIA e IMPA;
5. estudar corn maior precisao o perfil
tegumentar utilizando o angulo naso-labial que
permite alem da avaliagao estetica servir
como dado complementar na analise de posigao da maxila se recuada, avancada ou
bem posicionada. Pode-se, ainda, avaliar
perfil mole atraves do H.(N-B) e N' - Sn. Sn
- Pog' sem a interferencia do nariz, que nao
necessariamente esta envolvido nos problemas ortodonticos, revelando se apresenta-se
convexo, reto ou concavo.
Urn dos cefalogramas mais amplamente
difundido e utilizado pelos cirurgioes-dentistas é o padrao USP. Por isso, estabeleceu-
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se como padrao de comparacao para avaliar a efetividade dos resultados obtidos por
meio do proposto padrao UFRGS.
Na analise comparativa dos resultados
pode-se observar que dos 55 cefalogramas
realizados atraves do padrao UFRGS e USP
houve concordancia total de resultados em
22 casos, parcial em 17 e discordancia total
em 16. Isto mostra o quao fragile esta area
de estudo e como deve ser trabalhada corn
muito cuidado, visto as varias possibilidades
de erros que podem ocorrer inerentes ao processo.
Desta forma, corn relacao as medidas
existentes no padrao UFRGS e nao presentee
no USP foi realizada analise comparativa com
dados complementares. Os resultados mostraram diferenca estatisticamente significativa, havendo maior concordancia do padrao
UFRGS corn os dados complementares.
Quanto a comparagao entre o padrao
UFRGS e o padrao Ricketts, observa-se inicialmente a vantagem do primeiro em relacao ao segundo, devido a menor quantidade
de fatores a serem analisados, tendo em vista que alguns fatores nao necessitam da
cefalometria para serem estudados. Ha casos, como na analise da relacao molar e da
relacao canina, em que a possivel basear-se
no exame clinic° e na analise dos modelos
de gesso.
Avaliando as posicoes dos incisivos atrayes dos fatores selecionados no padrao
UFRGS, tern-se uma relacao dos dentes com
a base do cranio e corn a maxila ou corn a
mandibula, o que parece ser mais seguro do
que o preconizado por Ricketts, que analisa
a posicao dos dentes somente com relacao a
maxila e mandibula. No entanto, a base do
cranio esta menos sujeita a alteracoes que os
outros dois ossos ern questAo. Foi exatamente isso que esse trabalho procurou mostrar,
pois os resultados do padrao UFRGS, quando discordaram de Ricketts, apresentaram
grande grau de concordancia corn os dados
complementares.
Assim, o padrao UFRGS é fruto de anos
de trabalho na graduacao e pos-graduacao,
de urn grupo, que foi consolidando uma filosofia de trabalho e que agora ye concretizado este projeto corn, resultados
comprovadamente positivos. E claro que, o
ensino e a pesquisa sao processes dinamicos
e, portanto, sabe-se que este cefalograma
sofrera modificagoes ao longo do tempo, corn
o intuito que tem-se de aprimora-lo cada vez
mais. No entanto, momentaneamente ele esta
pronto para ser manuseado por alunos, exalunos, colegas e acredita-se que, brevemente, disponivel em programas de computador
comercializados para ortodontia, onde urn
niimero maior de profissionais podera
tonhece-lo e, se desejar, utiliza-lo.

CONCLUSOES
A partir dos resultados obtidos em nosso
estudo pode-se concluir que o cefalograma
Padrao UFRGS mostrou-se mais eficaz na
producao de diagnosticos na relacao das
bases apicais corn a base anterior do crank),
quando comparado ao Padrao USP. 0 Padrab UFRGS apresentou, ainda, maior eficacia para as medidas de inclinagao do incisivo inferior e posicao do incisivo superior,
do que o Padrao Ricketts, ja em relacao a
inclinacao do incisivo superior, estes apresentaram resultados semelhantes.

ABSTRACT
This study investigated a new way of
grouping cephalometric data to construct a
model that we have called "padrao UFRGS"
(UFRGS cephalometric analysis). We used
55 lateral teleradiograms to test the
effectiveness of this model, and compared
its diagnostic performance with the USP and
Ricketts analyses by evaluating factors that
differed in these cephalograms such as the
relationship of apical bases to the anterior
cranial base in the USP analysis, and the
position and inclination of upper incisors and
the inclination of lower incisors in the Ricketts
analysis. Complementary measurements were
made to ensure reliability of the comparisons.
Our results showed that the "padrao UFRGS"
is reliable in the determination of diagnosis.

Keywords
Cephalometry, Ricketts analysis, USP
analysis, UFRGS analysis
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