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Resumo 
 
 
 
 
A tomografia computadorizada cone beam (TCCB) é um elemento de 

diagnóstico que possibilita a visualização de estruturas anatômicas em três 

dimensões. Portanto, existe a expectativa de que venha substituir muitos 

exames usados atualmente. O objetivo deste trabalho foi comparar os lados 

direito e esquerdo do crânio de indivíduos clinicamente simétricos através de 

imagens geradas por TCCB. A amostra constou de 35 tomografias obtidas 

através do tomógrafo computadorizado iCat-3D e avaliadas através do software 

InVivoDental 5.0 (Anatomage - San Jose, CA - EUA). As variáveis bilatérias 

analisadas foram: distância Go-Me; distância Go-Cd; distância S-Cd; distância 

Co-Gn; distância Co-A; ângulo MeGo.Cd; ângulo FMA; e ângulo GoGn.SN. 

Constatou-se diferença estatisticamente significante entre os lados direito e 

esquerdo somente quando a variável S-Cd foi avaliada. Concluiu-se que 

indivíduos clinicamente simétricos não apresentam diferenças significantes, 

entre os lados direito e esquerdo quanto aos valores das variáveis 

cefalométricas estudadas. Por outro lado, nesses indivíduos foi constatada 

diferença estatisticamente significante com relação à posição dos côndilos 

quando os dentes se encontram em posição de máxima intercuspidação 

habitual. 

 
 
Palavras-chave: assimetria; tomografia;  cefalometria; crânio 
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Abstract 
 
 
 
The cone beam computer tomography (TCCB) is a diagnostic element that 

allows the visualization of anatomical structures in three dimensions. Therefore, 

there is the expectation that they will replace many exams currently used. The 

objective of this study was to compare the left and right sides of the skull of 

clinically symmetrical individuals using images generated by TCCB. The sample 

consisted of 35 scans obtained by computed tomography iCat-3D that were 

evaluated using the software InVivoDental 5.0 (Anatomage - San Jose, CA - 

USA). The variables analyzed were bilateral: Go-Me distance; Go-Cd distance; 

Cd-S distance; Co-Gn distance; Co-A distance; MeGo.Cd angle; FMA angle, 

and GoGn.SN angle. It was found a statistically significant difference between 

right and left sides only when the variable S-Cd was evaluated. It was 

concluded that individuals clinically symmetrical do not have significant 

difference between the right and left sides regarding the values of the 

cephalometric variables studied. Moreover, in these individuals statistically 

significant difference was found regarding the position of the condyles when the 

tooth are in a position of maximum intercuspal clenching. 

 
 
Key words: asymmetry, tomography; cephalometry, skull 
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1. Introdução 

 

A tomografia computadorizada cone beam (TCCB) é um elemento de 

diagnóstico que possibilita a obtenção de imagens e visualização de estruturas 

sob diferentes ângulos. A expectativa é de que as imagens tridimensionais 

venham substituir muitos exames usados atualmente (HALAZONETIS, 2005, 

CEVIDANES et al, 2006; SWENNEN et al, 2006), tendo em vista o fato de 

serem mais precisas do que os métodos convencionais (FERRARIO et al, 

2002, MOSHIRI et al, 2007). TCCB proporciona medições precisas do 

complexo craniofacial e normalmente com uma menor radiação quando 

comparada com a tomografia computadorizada helicoidal (LUDLOW et al, 

2003; TSIKLALIS et al, 2005; SWENNEN et al, 2006). Estas novas 

possibilidades, juntamente com o maior acesso a esta tecnologia, vem 

redirecionando o diagnóstico de cefalometria em duas dimensões para uma 

visualização tridimensional da estrutura crâniofacial (SWENNEN e 

SCHUTYSER, 2006; SWENNEN et al, 2006; OLIVEIRA et al, 2009). 

Atualmente existem variáveis cefalométricas mensuradas sobre imagens 

tridimensionais, sendo na verdade extensões das medidas usadas 

rotineiramente nas tomadas radiográficas cefalométricas convencionais 

(HALAZONETIS, 2005, HALAZONETIS, 2006 CEVIDANES et al, 2006; 

SWENNEN et al, 2006), não se observando resultados muito discrepantes 

entre ambos os exames (KUMAR et al, 2008). Entretanto, observa-se uma 

maior precisão e acurácia da imagem tridimensional da tomografia ao se 

comparar com as radiografias convencionais (ACCORSI, 2007; COUCEIRO e 

VILELLA, 2010). O exame tomográfico apresenta acurácia sem diferenças 

estatisticamente significantes nas três dimensões do crânio (BALLRICK et al, 

2008). Em contrapartida, ao avaliar-se medidas de elementos dentários 

individualmente e em conjunto, constatou-se a menor precisão das 

mensurações executadas sobre essas imagens quando comparadas as 

aquelas aferidas diretamente sobre os crânios secos avaliados 

(BAUMGAERTEL et al, 2009). 
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Medidas cefalométricas convencionais em duas dimensões vêm sendo 

usadas em ortodontia nos últimos 75 anos. Na medida em que a ortodontia 

caminha para o uso de exames em três dimensões (3D), é um desperdício 

simplesmente descartar todo este conhecimento do passado. A questão é 

como aproveitar as imagens cefalométricas obtidas através da TCCB sem a 

necessidade de irradiar o paciente para mais um exame radiográfico (MOSHIRI 

et al, 2007). 

A resposta parece ser o desenvolvimento de um novo sistema para 

identificar as variáveis cefalométricas e de padronização para obter as 

tomografias, assim como para o preparo da imagem (HALAZONETIS, 2006). 

Ao contrário das radiografias cefalométricas, pequenos desvios da cabeça não 

geram distorções da imagem obtida, desde que a mesma tenha a espessura de 

corte de pelo menos três milímetros (TOGASHI et al, 2002; BERCO et al, 

2009). Existem algumas tentativas de sistematizar a aquisição tomográfica com 

vistas à avaliação cefalométrica (FARMAN e SCARFEB, 2006, KUMAR et al, 

2008; OLIVEIRA et al, 2009). Ao se comparar tomografias computadorizadas e 

radiografias cefalométricas, observam-se resultados similares (KUMAR et al, 

2008). Existe ainda a questão das diferenças entre os lados direito e esquerdo 

do crânio (CEVIDANES et al, 2006; SWENNEN et al, 2006). Nos exames 

cefalométricos rotineiros utilizam-se como referência as estruturas do lado 

esquerdo, por estarem mais próximas da película radiográfica e, por 

conseguinte, apresentarem menor distorção (VILELLA, 2009). No caso das 

imagens tridimensionais esta distorção não existe, permitindo a comparação de 

estruturas de qualquer um dos lados para a obtenção das variáveis 

cefalométricas. A questão, portanto, é saber se indivíduos considerados 

clinicamente simétricos apresentam discrepâncias significantes entre os 

valores bilaterais destas medidas. 

 

 

 

 



18 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1. Evolução da tomografia computadorizada 

Imagens radiográficas são um importante auxiliar no diagnóstico das 

relações dentais e ósseas no paciente ortodôntico. Desde 1931, imagens em 

duas dimensões (2D) são utilizadas para localizar pontos cefalométricos 

específicos sobre os quais as relações verticais e ântero-posteriores são 

mensuradas (MOSHIRI et al, 2007). Desde então a radiologia tem passado por 

grandes transformações. Em meados de 1970, Housnsfield e Cormack 

publicaram os primeiros trabalhos sobre um método que mudaria a maneira de 

avaliar radiograficamente uma estrutura: a produção de uma imagem por 

tomografia computadorizada em espiral (MAH e HATCHER, 2004; SWENNEN 

et al, 2006; CAVALCANTI, 2010). São utilizados um leque delgado e um 

detector circular (Figura 2.1). Assim a imagem do volume é dividida em fatias e 

o computador tem a função de unir as partes para a obtenção da imagem 

(MAH e HATCHER, 2004; HALAZONETIS, 2005; SWENNEN et al, 2006; 

CAVALCANTI, 2010). 

 

 

Figura 2.1. Princípio da aquisição da tomografia computadorizada em espiral: A 

– fonte de raio X, e B – sensor. (Baseada na Fig.11, p.8; CAVALCANTI, 2010)  
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A tomografia em espiral é uma ferramenta de diagnóstico com diversas 

vantagens: avaliação 3D volumétrica dos tecidos duros e moles da região a ser 

estudada em tamanho natural (escala de 1:1), possibilidade de análise 

cefalométrica 3D em tempo real, nenhuma sobreposição de estruturas 

anatômicas e grande exatidão e confiabilidade. Embora apresente muitos 

avanços, existem ainda alguns inconvenientes: a posição horizontal do 

paciente impossibilita a correta avaliação dos tecidos moles, possibilidade de 

ocorrência de problemas na avaliação da oclusão em casos de artefatos 

metálicos, limitação de acesso ao paciente devido ao custo elevado e maior 

exposição à radiação do que em outros sistemas de aquisição de imagens 

craniofaciais por raios X (SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; SWENNEN et al, 

2006; BROWN et al, 2009). 

Com a evolução da técnica foi elaborado um novo tipo de algoritmo que 

possibilitava a aquisição da imagem por meio de dados coletados com um feixe 

de radiação em forma de cone e um sensor plano (Figura 2.2). A forma cônica 

do feixe de radiação apresenta largura suficiente para abranger a região de 

interesse. Os raios X são captados por um intensificador de imagens e um 

sensor sólido (placa de silício ou selênio). Este conjunto translada em torno do 

volume irradiado durante o mapeamento, e a informação é obtida através de 

projeções sequenciadas. Estes dados são posteriormente reconstruídos 

através de programas de computador, formando assim a imagem final. Surge, 

então, a tomografia computadorizada do tipo cone beam (TCCB) (MAH e 

HATCHER, 2004; FARMAN e SCARFE, 2006; SWENNEN et al, 2006; 

MOSHIRI et al, 2007; CAVALCANTI, 2010). 

As técnicas de TCCB utilizam uma fonte e um sensor de raios X que 

rotaciona de modo coordenado ao redor da cabeça do paciente, produzindo 

múltiplas projeções de imagens (MAH e HATCHER, 2004; FARMAN e 

SCARFE, 2006; SWENNEN et al, 2006; SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; 

MOSHIRI et al, 2007; BROWN et al, 2009; CAVALCANTI, 2010), similares às 

obtidas nas radiografias cefalométricas laterais, formando uma série de 

imagens sequenciais. Esta sequência de imagens forma o arquivo com o 

exame do paciente. A partir deste obtêm-se cortes de vários planos anatômicos 

(axial, coronal e sagital), possibilitando a visualização das estruturas em 
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diferentes ângulos, permitindo sua reconstrução tridimensional (SWENNEN et 

al, 2006; SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; MOSHIRI et al, 2007; BROWN et 

al, 2009; GRAUER et al, 2009b; CAVALCANTI, 2010). Neste processo são 

projetadas 360 imagens, uma para cada grau de rotação, que são unidas por 

um software, formando assim, um modelo 3D (SWENNEN e SCHUTYSER, 

2006; CAVALCANTI, 2010). 

 

Figura 2.2. Princípio da aquisição da tomografia computadorizada em cone 

beam:  A – fonte de raio X e B – sensor. (Baseada na Fig.12, p.8; 

CAVALCANTI, 2010) 

O número de imagens contidas no arquivo é determinado pelo número 

de imagens adquirido por segundo, a trajetória do arco, e a velocidade da 

rotação. O número de imagens contidas em um único exame pode ser fixa (ex: 

Newtom 3G, QR Inc, Verona, Itália; Iluma, Imtec Inc, Ardmore, Okla; Galileos, 

Sirona AG, Bensheim, Alemanha, ou Promax 3D, Planmeca Oy, Helsinki, 

Finlandia) ou variável (eg, i-CAT, Imaging Sciences International, Hatfield, Pa; 

PreXion 3D, TeraRecon Inc, San Mateo, Califórnia). Um maior número de 

projeções por arquivo proporciona mais informação para a reconstrução da 

imagem, permitindo um contraste e resolução espacial, além de reduzir os 

artefatos oriundos de estruturas metálicas. Contudo, deste modo é necessário 

um tempo maior para a obtenção do exame, uma maior dose de radiação, bem 

como um maior tempo para reconstrução e processamento primário do exame. 
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Reduzindo-se o número de projeções usadas para obter a reconstrução 

volumétrica, reduz-se também a exposição à radiação. Em contrapartida, 

diminui-se a qualidade das imagens obtidas (BROWN et al, 2009). 

2.2. Características da imagem por TCCB 

Em essência, a imagem gerada por TCCB é oriunda de uma informação 

digital, que é traduzida através da forma de pixels (picture elements) ou voxels 

(volume elements). Ambas são fomadas por um arranjo matricial de linhas 

versus colunas, que formam estruturas retangulares ou quadradas. Os pixels 

dão origem a estruturas bidimensionais (eixos X e Y de um plano cartesiano) e 

possuem um valor específico de tonalidade de acordo com a escala utilizada 

(HALAZONETIS, 2005; GRAUER et al, 2009b ; CAVALCANTI, 2010). No caso 

de imagens tomográficas se limita a tons de cinza, podendo ir de 256 opções (8 

bits) a 65.636 (16 bits). De maneira análoga, o pixel seria a face de um dado, 

enquanto voxel seria o cubo correspondente a este dado, gerando estruturas 

tridimensionais (eixos X, Y e Z) (Figura 2.3). O tamanho e forma de ambos 

estão relacionados com o tipo de tomógrafo e configuração da aquisição da 

imagem (SWENNEN et al, 2006; GRAUER et al, 2009b ; CAVALCANTI, 2010). 

Antes da aquisição da imagem alguns parâmetros devem ser 

configurados, como o tempo de aquisição (10s para crianças a 40s para 

máxima qualidade de imagem) e o tamanho do voxel que irá formar a imagem 

(0,25 a 0,4mm). A possibilidade de visualização com resolução submilimétrica 

é uma das vantagens das imagens por TCCB (CAVALCANTI, 2010). Quanto 

maior o tamanho do voxel, menor será a radiação necessária para a aquisição 

do exame. Em um estudo avaliando a acurácia das medidas oriundas de 

exames tomográficos em mandíbulas com tamanho de voxels variando de 

0,4mm a 0,25mm, observou-se que as diferenças são mínimas (DAMSTRA et 

al, 2010). 
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Figura 2.3. Elementos formadores da imagem tomográfica pixels (P) e voxels 

(V). (Baseada na Figura 7, p.5; CAVALCANTI, 2010) 

Durante o processo de aquisição de imagem, o aparelho rotaciona em 

torno do volume a ser estudado e obtêm-se projeções desta área de acordo 

com a colimação escolhida, que determinará o campo de visão (FOV). Estas 

imagens iniciais são denominadas de imagens-base ou raw data, que depois 

são exportadas para um arquivo do tipo DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) (HALAZONETIS, 2005; SWENNEN et al, 2006; 

CEVIDANES et al, 2006). Este consiste em um arquivo DICOMDIR, que inclui 

as informações do paciente, informação sobre aquisição de imagem, e uma 

lista de imagens sequencialmente codificadas que correspondem aos cortes 

axiais (GRAUER et al, 2009b). Posteriormente, as imagens são processadas 

pelo computador, dando origem aos cortes axiais, coronais e sagitais (Figura 

2.4) (HALAZONETIS, 2005; SWENNEN et al, 2006;  CAVALCANTI, 2010).  

Estas, por sua vez, podem ser manipuladas através de softwares específicos 

para a criação de imagens tridimensionais (Figura 2.5) (SWENNEN et al, 2006; 

CEVIDANES et al, 2006; GRAUER et al, 2009b). Nestes modelos 3D as 
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superfícies de tecidos moles e ósseas são segmentadas através de diferenças 

de cores entre os voxels, expressando diferentes densidades através de 

unidades Hounsfield (UH) (SWENNEN e SCHUTYSER, 2006). Esta 

visualização é baseada em um filtro de imagem, que funciona através de um 

código binário, oscilando entre transparente ou visível, baseado em uma escala 

de cinza que representa a densidade de um dado volume. O usuário define o 

valor de referência para determinar quais voxels estarão visíveis e os invisíveis. 

O resultado é uma imagem composta no monitor apenas com os voxels 

visíveis, que pode ser ajustada para a visualização de diferentes tecidos de 

acordo com a densidade dos mesmos (GRAUER et al, 2009b). 

 

 

Figura 2.4. Imagens obtidas através de TCCB em cone bean ilustrando cortes 

do crânio do paciente: A – Coronal; B- Axial; e C – Sagital (software 

InVivoDental 5.0, Anatomage - San Jose, CA - EUA) 
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Figura 2.5. Reconstruções tridimensionais do crânio do paciente a partir de um 

arquivo DICOM no software InVivoDental 5.0 (Anatomage - San Jose, CA - 

EUA). 

2.3. TCCB em ortodontia 

Ao se confrontar a precisão e a acurácia de medições de imagens 

cefalométricas oriundas de TCCB, comparadas com radiografias cefalométricas 

convencionais, constataram-se melhores resultados com relação à técnica 

usando-se tomografia (ACCORSI, 2007). Em um estudo utilizou-se templates 

plásticos com esferas de cromo e placas metálicas para avaliar a acurácia da 

reprodução 3D deste tipo de exame. A comparação das medidas obtidas 

através da TCCB em relação ao paquímetro digital apresentou uma diferença 

estatisticamente significante (p<0,01). Entretanto, esta foi menor do que 0,1mm 

não sendo clinicamente significante na maioria das situações (BALLRICK et al, 

2008). Ao serem avaliadas medidas aferidas diretamente de crânios secos com 

as obtidas através de TCCB, obtiveram-se medidas acuradas e confiáveis para 

uso em diagnóstico e tratamento ortodôntico (BERCO et al, 2009). 

Medições dentárias foram avaliadas também através de exames de 

TCCB. Os resultados demonstraram que as medidas foram confiáveis e 
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acuradas. Entretanto, pequenas diferenças entre as medidas foram 

encontradas. Enquanto que a medição com o paquímetro digital avalia a 

distância entre dois pontos (ex: mesial e distal de um dente), o software faz a 

mesma medida entre dois voxels. Levando-se em consideração que o voxel é 

um volume, o software mede a distância entre os pontos médios dos voxels. A 

dimensão do voxel é de 0,28mm, e metade do tamanho de cada voxel não foi 

incluída de cada lado. Esta alteração não é significante para grandes 

estruturas, em contrapartida quando pequenas distâncias são somadas, como 

na análise de espaço do arco dentário, as pequenas diferenças podem tornar-

se significantes clinicamente (BAUMGAERTEL et al, 2009). 

KUMAR et al (2008) compararam medidas obtidas através da radiografia 

cefalométrica convencional com imagens cefalométricas oriundas de TCCB 

com e sem distorção de 7,5%. Os resultados indicam que os novos exames 

podem ser utilizados como uma forma de transição entre a análise de imagens 

2D e 3D. As maiores diferenças ocorreram com medidas relacionadas ao pório, 

por causa da dificuldade de localização do mesmo. Como nas TCCB a 

localização é mais precisa, isso gerou diferenças nas medidas finais obtidas. 

Os autores ainda sugerem o uso de medidas cefalométricas obtidas a partir de 

imagens tomográficas nos casos em que o paciente já possua o exame. Isso 

tem por objetivo evitar a exposição desnecessária do paciente à radiação. 

MOSHIRI et al (2007) compararam radiografias cefalométricas digitais 

com imagens cefalométricas oriundas de TCCB. As TCCBs mostraram 

resultados mais precisos com relação às medidas no plano sagital. GRAUER et 

al (2010) compararam o erro na localização de pontos cefalométricos entre 

radiografias cefalométricas laterais digitais e exames de TCCB, não 

encontrando diferenças estatisticamente significantes na maioria das variáveis, 

sendo que as que apresentavam diferença não eram clinicamente relevantes. 

CATTANEO et al (2008) compararam as radiografias cefalométricas com 

dois tipos de imagens cefalométricas obtidas de diferentes modos a partir do 

exame DICOM. No primeiro grupo o aspecto era análogo à radiografia 

convencional, simulando uma radiografia cefalométrica de perfil (RayCast); o 

outro consistia de uma visão lateral do crânio com alguns cortes para facilitar a 
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obtenção dos pontos cefalométricos. Ambas as técnicas demonstraram-se 

capazes de substituir os exames convencionais, sendo os melhores resultados 

encontrados no primeiro grupo. 

Segundo SWENNEN e SCHUTYSER (2006) a cefalometria oriunda de 

TCCB apresenta algumas vantagens: exposição reduzida à radiação; avaliação 

adequada dos tecidos moles devido à aquisição do exame ser no sentido 

vertical, em comparação com a tomografia em espiral; menor número de 

artefatos. Os autores afirmam que a TCCB é uma ponte entre a radiografia 

cefalométrica convencional e as técnicas de avaliação 3D do crânio. Espera-se 

que em um futuro próximo esta se torne a avaliação de rotina no consultório 

ortodôntico com a redução dos custos e das doses de radiação.  

2.3.1 Avaliação das assimetrias cranianas 

As assimetrias craniana e facial são um fenômeno natural, não sendo, 

na maioria dos casos, percebidas em um primeiro momento, mas sim com a 

comparação entre os dois lados (FICHER, 1954; BISHARA et al, 1994; ROSSI 

et al, 2003). Possuem diferentes etiologias. Nos casos de origem genética ou 

malformações congênitas pode-se citar como exemplo a microssomia 

hemifacial e as fendas palatinas ou labiais. Existem situações em que fatores 

ambientais acabam influenciando no posicionamento mandibular. Hábitos 

(como apoiar o mento na mão) e traumas (anquilose têmporo-mandibular, 

lesões de nervo que levam à perda de tônus muscular, fraturas de côndilo 

mandibular, corpo ou ramo não tratadas) podem influenciar neste processo. 

Existem ainda desvios funcionais mandibulares decorrentes de interferências 

oclusais (BISHARA et al, 1994; GREGORET, 2001). 

Avaliando clinicamente rostos agradavéis considerados simétricos, 

observam-se assimetrias esqueléticas que são mascaradas por uma 

compensação dos tecidos moles. A assimetria esquelética é maior do que a 

assimetria de tecidos moles. Uma possível explicação seria o fato de ocorrer 

uma compensação durante o crescimento (VIG e HEWITT, 1975; SHAH e 

JOSHI, 1978), sendo relatado maior frequência de hipertrofia do lado direito 

(BISHARA et al, 1994; ROSSI et al, 2003;  HARAGUCHI et al, 2008). 
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Medições cranianas em imagens cefalométricas oriundas de TCCB, bem 

como medições diretamente sobre a reconstrução tridimensional são possíveis 

com o uso de softwares específicos (HALAZONETIS, 2005; CEVIDANES et al, 

2006). Antes do advento desta nova técnica de diagnóstico a avaliação das 

diferenças morfológicas dos lados esquerdo e direito do crânio eram limitadas 

(radiografias cefalometricas frontais) ou mesmo ignoradas devido à distorção 

da projeção das estruturas anatômicas (radiografias cefalométricas laterais). 

Agora é possível não apenas visualizar estas diferenças entre os lados 

esquerdo e direito do crânio, como também mensurá-las (CEVIDANES et al, 

2006; SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; SWENNEN et al, 2006; 

CAVALCANTI, 2010). 

2.3.2 Posicionamento da cabeça 

Uma questão importante na avaliação destas medidas é o 

posicionamento do crânio. Uma vez que não existem cefalostatos para 

aquisição de TCCB, a imagem deve ser posicionada em softwares específicos.  

FARMAN e SCARFE (2006) sugerem para o posicionamento do plano sagital 

que este passe pelo centro geométrico da sela túrcica, paralelo ao septo nasal 

seccionando o forame magno. Para as imagens coronais o plano de referência 

é ajustado ântero-posteriormente na imagem axial para tocar a extensão 

posterior da órbita; para imagens axiais, o plano de referência foi ajustado na 

imagem sagital no nível do palato duro. KUMAR et al (2008) posicionam a 

imagem tridimensional orientando verticalmente o plano médio sagital, e, 

horizontalmente, o plano horizontal de Frankfurt, que engloba a união dos 

pórios esquerdo e direito. SWENNEN et al (2006) também descrevem um 

protocolo para o posicionamento virtual do crânio. O primeiro passo é orientar o 

plano mediano usando estruturas anatômicas pares (ex: órbitas) em uma visão 

frontal. Posteriormente, posicionam o crânio com o plano horizontal de 

Frankfurt paralelo ao solo no perfil do lado direito. Neste protocolo, o lado 

esquerdo só é utilizado para o posicionamento do crânio em casos de 

malformações congênitas (ex: microssomia hemicraniofacial) ou adquiridas (ex: 

fratura do bordo inferior da órbita) que envolvam a face direita. Em casos de 

deformações bilaterais os autores sugerem que outros pontos devem ser 

utilizados para o posicionamento. No protocolo sugerido por CATTANEO et al 
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(2008), uma linha virtual tangente aos bordos orbitais superiores e o plano 

oclusal deve ficar paralela ao solo nas visualizações frontal e sagital. GRAUER 

et al (2009), avaliando imagens cefalométricas, tanto laterais como frontais, 

consideraram a horizontal verdadeira do paciente uma linha 6 graus abaixo da 

linha sela-násio. Os autores realizaram o posicionamento manual da posição 

da cabeça nos casos em que consideram esta posição muito irreal. 

CEVIDANES et al (2009b) compararam a precisão da reprodução do 

posicionamento do crânio no exame de TCCB. O primeiro grupo foi 

posicionado visualmente, no que foi considerado a posição natural da cabeça, 

e um segundo grupo usou um protocolo para fazer o posicionamento. Este 

consistia no uso de três planos: 1- horizontal de Frankfurt; 2 - sagital mediano; 

3 - plano transpórico. O primeiro foi definido em ambos os lados com o uso dos 

pontos pórios e orbitais dos lados direito e esquerdo. O segundo foi definido 

através do ponto násio, espinha nasal anterior e básio. O terceiro consistia em 

uma perpendicular da linha de união dos pórios em relação ao plano horizontal 

de Frankfurt. Posteriormente o conjunto foi rotacionado nos três planos do 

espaço de modo que o plano número 1 ficasse horizontal e os demais planos 

tivessem orientação vertical. A despeito de ambas as sugestões para 

cefalostato virtual terem sido satisfatórias, os melhores resultados foram 

encontrados no segundo grupo. 

HWANG et al (2006) sugerem uma padronização da avaliação 

cefalométrica tridimensional em casos de assimetria. Nesta padronização são 

construídos três planos de referência: plano sagital mediano formado pelos 

pontos opístio (Op), crista Gali (Cg) e espinha nasal anterior (ENA); plano 

horizontal de Frankfurt formado pelo pório esquerdo e direito, e o ponto orbital 

do lado a ser avaliado e plano mandibular formado pelo antegônio esquerdo e 

direito e mento. 

IWASAKI et al (2009), estudando o volume de vias aéreas superiores, 

fizeram a padronização da aquisição do exame colocando o paciente sentado 

com o  plano horizontal de Frankfurt paralelo ao solo. O ponto que serve de 

base para o posicionamento da imagem tomográfica no cefalostato virtual é o 

ponto médio da distância linear entre o pório esquerdo e o direito. O plano 
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horizontal é definido pelos dois orbitais e este ponto base. O plano sagital é 

construído utilizando o ponto médio entre os dois orbitais, perpendicularmente 

ao plano horizontal. 

KIM et al (2010), estudando o volume de vias aéreas superiores, fez a 

padronização da aquisição do exame colocando o paciente sentado com a 

posição natural da cabeça, em máxima intercuspidação com a língua e lábios 

relaxados. Os pacientes foram orientados a não deglutir ou mover a cabeça e 

língua durante a aquisição do exame. Posteriormente, a imagem tomográfica 

foi posicionada usando o plano horizontal de Frankfurt com ambos os pórios 

(esquerdo e direito) e o orbital direito, e um plano nasofrontozigomático que 

inclui o forame lacerum e ponto médio do dorso do forame magno. 

Em um estudo o paciente foi posicionado deitado com o plano horizontal 

de Frankfurt perpendicular ao solo (LAGRAVÈRE e MAJOR, 2005). Em outro 

trabalho os pontos de referência para o posicionamento da imagem foram: 

ELSA (ponto médio entre os centros geométricos dos forames espinhosos), 

rSLEAM (borda superior-lateral do meato acústico externo direito), lSLEAM 

(borda superior-lateral do meato acústico externo esquerdo) e MDFM (ponto 

médio do  bordo posterior do forâmen magno). Um plano axial horizontal (x-y) 

foi determinado usando-se rSLEAM, lSLEAM e ELSA, e posteriormente um 

plano sagital vertical (z) foi determinado perpendicularmente a  este passando 

por ELSA e MDFM. Os autores avaliaram a precisão e acurácia da reprodução 

destes pontos e planos e sugerem este padrão para o posicionamento do 

crânio como cefalostato virtual (LAGRAVÈRE et al, 2006). 

A despeito da posição natural da cabeça ser considerada a ideal para a 

aquisição de radiografias cefalométricas laterais elas não são obtidas de modo 

preciso na aquisição de tomografias computadorizadas. Devido a este fato, 

utilizam-se pontos e planos cranianos para simular esta posição. Usando uma 

visão coronal o volume é rotacionado no sentido mésio-lateral até a linha 

transpórica ficar orientada horizontalmente. Usando a visão axial o volume é 

rotacionado até o plano sagital mediano ser orientado verticalmente. Na visão 

sagital a imagem é rotacionada no sentido ântero-posterior até o plano 

horizontal de Frankfurt estar no sentido horizontal (LUDLOW et al, 2009). 
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Em outro estudo o posicionamento do modelo virtual foi realizado 

orientando o plano médio sagital verticalmente, a linha de união do pório 

esquerdo e direito e o plano horizontal de Frankfurt na horizontal. O centro 

deste sistema de coordenadas foi uma intercessão da linha de união dos pórios 

e o plano médio sagital (OLIVEIRA et al, 2009). 

ROSA (2009) sugere a determinação de um plano sagital mediano com 

os pontos básio (Ba – ponto anterior mediano do forame magno), opístio (Op - 

ponto posterior mediano do forame magno) e ponto crista etmoidal (CE) 

definido como o cruzamento da crista etmoidal (antiga Crista Galli) com a 

lâmina perpendicular do osso etmóide em norma coronal, em uma vista ântero-

posterior e com uso de ferramenta de recorte, tendo visão direta da estrutura. 

O plano horizontal é determinado pelos pontos pório direito e orbitário direito. O 

ponto de coordenadas de valor zero foi considerado o básio (Ba). 

Outra proposta é posicionar as órbitas paralelas ao plano horizontal de 

Frankfurt em uma visão frontal. No plano sagital o crânio foi rotacionado no 

longo eixo até se alinhar as key ridges e as órbitas. A visão axial foi utilizada 

para confirmar a rotação da cabeça alinhando as estruturas sagitais medianas 

com o restante do sistema de coordenadas (GRAUER et al, 2010). 
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3. Objetivos 

 

 

 

 

Objetivo Geral 

Comparar os lados direito e esquerdo do crânio através de imagens 

geradas pela tomografia computadorizada cone beam. 

 

Objetivo Específico 

Avaliar a simetria óssea entre os lados direito e esquerdo do crânio 

em indivíduos considerados clinicamente simétricos. 
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4. Material e Método 
 

O protocolo experimental para o presente estudo em humanos, incluindo 

a seleção dos pacientes, materiais utilizados, manejo e procedimentos clínicos, 

foi monitorado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense sob o número CEP/HUAP no 124/2010. 

4.1. Material 
 

O material utilizado constou de tomografias do crânio de indivíduos com 

características de simetria facial observada durante o exame clínico. As 

tomografias foram obtidas através do tomógrafo computadorizado iCat-3D e 

processadas através do software de captura de imagem do próprio tomógrafo 

(2.0.21 Xoran Technologies, Ann Arbor, Mich) para a criação de um arquivo 

DICOM. A acurácia e resolução deste tipo de equipamento já foram 

comprovadas em um estudo anterior (BALLRICK et al, 2008), tendo sido 

utilizado previamente em outros trabalhos (FARMAN e SCARFE, 2006; 

MOSHIRI et al, 2007; BROWN et al, 2009; BERCO et al, 2009; CEVIDANES et 

al, 2009; GRAUER et al, 2009; ROSA, 2009; GRAUER et al, 2010). 

A obtenção do exame foi realizada com a posição natural da cabeça 

com o plano horizontal de Frankfurt (PHF) paralelo ao solo, e o paciente foi 

instruído a manter a mandíbula ocluída em máxima intercuspidação 

(CEVIDANES et al, 2005; MOSHIRI et al, 2007; CATTANEO et al, 2008; 

ROSA, 2009; KIM et al, 2010). A despeito da posição da cabeça não interferir 

na avaliação de medidas ósseas (BERCO et al, 2009), ela influi na avaliação 

de tecidos moles (KIM et al, 2010; CAVALVANTI, 2010). A tomografia foi 

realizada no modelo completo FULL 220mm no qual o tomógrafo realiza dois 

giros completos (20 + 20 segundos; 0.4 voxel), permitindo o enquadramento 

total da cabeça no sentido vertical (FARMAN e SCARFE, 2006; MOSHIRI et al, 

2007; ROSA, 2009). 

O sistema de aquisição do exame foi calibrado operando com 120 (±5) 

kV e 3-8 (±10%) mA com um foco de 0,5 mm e uma distância fonte x sensor de 

67,5cm. O detector de imagem foi um painel plano de silicone amorfo de 20x 
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25 cm com um painel de 1mm de alumínio. As imagens foram adquiridas com 

12 bits em uma rotação de 360º em um ciclo de 20 s. Existem ciclos de 10 a 40 

segundos, mas selecionou-se o ciclo de 20s devido à sua boa relação entre 

qualidade e dose de radiação. O mesmo raciocínio foi utilizado na seleção do 

tamanho dos voxels (0,4mm) (FARMAN e SCARFE, 2006; MOSHIRI et al, 

2007). Dimensões menores estão disponíveis (0,25mm) mas necessitam de 

uma maior exposição aos raios X. As imagens foram arquivadas no fomato 

DICOM (FARMAN e SCARFE, 2006). 

Os exames tomográficos utilizados neste estudo fazem parte do arquivo 

do Curso de Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense. Constam de 57 imagens adquiridas no 

período de 2008 a 2010. Os pacientes deste banco de dados possuem idades 

entre 8 e 64 anos, sendo 28 do gênero masculino e 29 do gênero feminino. 

Foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: assimetria craniana ou 

facial visível, casos tratados com auxílio de cirurgia ortognática, e exames que 

apresentaram ausência de parte da maxila e da mandíbula ou do contorno 

superior do meato acústico externo, considerando-se que a aquisição da 

imagem, da região posterior da cabeça fica comprometida em alguns casos, 

uma vez que o campo de visão do aparelho (FOV 15 cm) é menor do que o 

diâmetro total do crânio. Segundo FARMAN e SCARFE (2006), esta é uma 

limitação que alguns tipos de aparelhos de TCCB apresentam, e que muitas 

vezes inviabilizam o uso das imagens para avaliação cefalométrica. Restaram 

35 exames, sendo 13 de indivíduos do gênero masculino e 22 de indivíduos do 

gênero feminino, com idades entre 8 e 64 anos. 

4.2. Método 

4.2.1. Preparo das imagens no cefalostato virtual 

A informação obtida em arquivo de extensão DICOM foi importada para 

o software InVivoDental 5.0 (Anatomage - San Jose, CA - EUA) com o intuito 

de obter imagens cefalométricas em norma lateral utilizando cada metade do 

crânio. Com este programa foram abertas três janelas com imagens 
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multiplanares nas normas coronal, sagital e transversal, com o posicionamento 

em que foram adquiridas pelo tomógrafo (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1. Janelas tranversal, axial e coronal iniciais logo após a aquisição das 

imagens. 

Utilizando-se a ferramenta reorientation, as três janelas foram 

manipuladas simultaneamente para orientar o crânio em uma posição 

intermediária. O posicionamento final do crânio em um cefalostato virtual foi 

realizado imediatamente após este procedimento. 

As imagens foram posicionadas de modo análogo à da postura de 

repouso da cabeça do paciente na obtenção de uma radiografia cefalométrica 

lateral (RCL). Utilizou-se como referência o plano horizontal de Frankfurt. Para 

a obtenção do PHF foram utilizados como referências o pório anatômico 

esquerdo (Poe) e os pontos orbitais direito (Ord) e esquerdo(Ore). A fim de se 

obter o PHF, os pontos Ore e Ord foram posicionados paralelos ao solo e 

posteriormente avaliou-se a posição do Poe, ajustando-se a imagem com a 

ferramenta reorientation de modo que incluisse esses três pontos no mesmo 

plano paralelo ao solo (Figura 4.2).  
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Figura 4.2. Posicionamento do PHF paralelamente ao solo (pontos Ore, Ord e 

Poe). 

4.2.2. Localização dos pontos cefalométricos com Volume Render 

Após o posicionamento do PHF, mudou-se o modo de visualização para 

volume render com o objetivo de localizar (ferramenta marker) os seguintes 

pontos no espaço: ponto subespinhal ou ponto A (A), gnátio (Gn), mento (Me), 

sela (S), gônio direito (God), gônio esquerdo (Goe), condilar direito (Cdd), 

condilar esquerdo (Cde), condílio esquerdo (Coe) e condílio direito (Cod).  

O ponto subespinhal (A) localiza-se na parte mais profunda do contorno 

da pré-maxila, localizado entre os pontos ENA e próstio (Pr). Teoricamente, o 

ponto A delimita a junção do osso alveolar e osso basal. (SWENNEN et al, 

2006; PARK et al, 2006; ACCORSI, 2007; KUMAR et al, 2008; BERCO et al, 

2009; BROWN et al, 2009; LAGRAVÈRE et al, 2009; LUDLOW et al, 2009; 

OLIVEIRA et al, 2009). Este ponto é definido através da visualização frontal e 

lateral do crânio com o filtro para osso (Bone) (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Vista lateral e frontal do crânio com filtro de osso (Bone) com a 

localização do ponto A em vermelho. 

Gnátio (Gn) é o ponto situado na metade da distância entre os pontos 

mais anterior do (pogônio) e mais inferior (mento) do contorno da sínfise 

mandibular. Também pode ser determinado pela bissetriz do ângulo formado 

entre o plano mandibular e uma perpendicular e este, que tangencie a região 

mais anterior da sínfise. (TOGASHI et al, 2002; SWENNEN et al, 2006; 

ACCORSI, 2007; KUMAR et al, 2008; LUDLOW et al, 2009; OLIVEIRA et al, 

2009; ROSA, 2009). Este ponto é definido através da visualização frontal e 

lateral do crânio com o filtro para osso (Bone). 

Mento (Me) é o ponto mais inferior do contorno da sínfise mandibular. 

(SWENNEN et al, 2006; HWANG et al, 2006; PARK et al, 2006; ACCORSI, 

2007; MOSHIRI et al, 2007; KUMAR et al, 2008; BERCO et al, 2009; BROWN 

et al, 2009; LUDLOW et al, 2009). Este ponto é definido através da visualização 

inferior e frontal do crânio com o filtro para osso (Bone). 
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Sela (S) é o ponto situado no centro geométrico da sela túrcica, 

determinado por inspeção (TOGASHI et al, 2002; SWENNEN et al, 2006; 

SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; MOSHIRI et al, 2007; KUMAR et al, 2008; 

BERCO et al, 2009; LUDLOW et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2009; ROSA, 2009). 

Este ponto é definido através da visualização lateral do crânio com o filtro de 

escala de cinza (Gray Scale) utilizando a ferramenta Enable Clipping no sentido 

sagital. Posteriormente confere-se a posição deste no plano axial  (Figura 4.4 e 

Figura 4.5). 

 

Figura 4.4. Vista lateral direita e inferior axial do crânio com filtro de escala de 

cinza (Gray Scale) utilizando a ferramenta Enable Clipping no sentido sagital 

com a localização do ponto sela em vermelho.  
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Figura 4.5. Vista frontal e lateral do crânio com filtro de dente (Teeth) com a 

localização do ponto sela em vermelho. Nesta visualização diminuiu-se a 

opacidade da imagem para melhor visualização do ponto. 

Gônio esquerdo e direito (Goe e God) são os pontos médios entre os 

pontos mais posterior e mais inferior do ângulo mandibular, localizados dos 

lados direito e esquerdo. Também podem ser determinados pela intercessão 

da bissetriz do ângulo formado por tangentes às bordas posterior e inferior, 

esquerda e direita, da mandíbula (SWENNEN et al, 2006; HWANG et al, 2006; 

PARK et al, 2006; CEVIDANES et al, 2005; MOSHIRI et al, 2007; KUMAR et al, 

2008; BROWN et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2009). Cada ponto é definido 

através da visualização lateral esquerda e posterior do crânio com o filtro para 

osso (Bone). 

Condilar esquerdo e direito (Cde e Cdd) são os pontos mais altos dos 

côndilos, localizados dos lados direito e esquerdo. Estes pontos podem ser 

visualizados selecionando-se o filtro de escala de cinza (Gray Scale) com o 

crânio posicionado em visão lateral direita (Right View), usando-se a 
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ferramenta Enable Clipping em corte sagital até a visualização do contorno do 

côndilo (Figura 4.6 e Figura 4.7) 

 

Figura 4.6. Vista lateral direita do crânio com filtro de escala de cinza (Gray 

Scale) e vista lateral esquerda do crânio com filtro de dentes (Teeth) 

manipulada para melhor visualização. Ambas com a localização do ponto 

condilar esquerdo em vermelho. 

Condílio esquerdo e direito (Coe e Cod) são os pontos mais superior e 

posterior dos côndilos mandibulares, localizados dos lados direito e esquerdo 

nas suas porções medianas. (CEVIDANES et al, 2005; SWENNEN et al, 2006; 

PARK et al, 2006; HWANG et al, 2006;  ACCORSI, 2007; MOSHIRI et al, 2007; 

KUMAR et al, 2008; BERCO et al, 2009; BROWN et al, 2009; OLIVEIRA et al, 

2009). Estes pontos podem ser visualizados selecionando-se o filtro de escala 

de cinza (Gray Scale) com o crânio posicionado em visão lateral direita (Right 

View), usando-se a ferramenta Enable Clipping em corte sagital até a 

visualização do côndilo. Considerou-se com porção mediana o corte sagital que 

melhor definiu o contorno condilar. 
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Figura 4.7. Vista lateral direita do crânio com filtro de escala de cinza (Gray 

Scale) e vista lateral direita do crânio com filtro de dentes (Teeth) manipulada 

para melhor visualização. Ambas com a localização do ponto Condilar direito 

em vermelho.  

4.2.3. Definição das variáveis cefalométricas com Volume Render 

A partir da seleção dos pontos as seguintes variáveis cefalométricas 

foram mensuradas:  

Distância Go-Me, correspondente ao comprimento do bordo inferior da 

mandíbula (WYLIE e JOHNSON, 1952) – corresponde à distância 

compreendida entre os pontos gônio (Go) e mento (Me).  

Distância Go-Cd, correspondente a altura do ramo mandibular (WYLIE e 

JOHNSON, 1952) – corresponde à distância compreendida entre os pontos 

gônio (Go) e condilar (Cd). 

Distância S-Cd, representa a distância linear do ponto sela (S) ao ponto 

condilar (Cd). 



41 

 

Distância Co-Gn, é também denominada de comprimento mandibular 

efetivo representada pela distância linear entre os pontos condílio (Co) e gnátio 

(Gn) (HARVOLD, 1974). 

Distância Co-A, é também denominada de comprimento maxilar efetivo 

representada pela distância linear entre os pontos condílio (Co) e o gnátio (Gn) 

(HARVOLD, 1974). 

Ângulo MeGo.Cd (ângulo goníaco), é determinado pela interseção das 

linhas Go-Me e Go-Cd (BJÖRK, 1947). 

4.2.4. Definição das variáveis cefalométricas com 3D Cephalometric 

Analysis  

Como os ângulos FMA e GoGn.SN não puderam ser reproduzidas 

através da ferramenta Volume Render, optou-se por utilizar uma versão DEMO 

da ferramenta 3D Cephalometric Analysis. Por conseguinte, é necessário 

definir as referências (pontos ou estruturas cefalométricas) que irão determinar 

o traçado das linhas ou planos que originarão os ângulos que serão medidos. 

Esta padronização foi feita através da seleção da opção settings para 

configurar estas medidas, selecionando a ferramenta Measurements em 

3DAnalysis Setup. 

O primeiro passo foi definir as medidas dos ângulos FMA e GoGn.SN de 

ambos os lados (esquerdo e direito) conforme descrito abaixo: 

FMA direito – linha GoMe direita + plano horizontal de Frankfurt (com orbital 

direito), projetado no plano sagital. 

FMA esquerdo – linha GoMe esquerda + plano horizontal de Frankfurt (com 

orbital esquerdo), projetado no plano sagital. 

GoGn.SN direito- linha SN + GoGn direito, projetado no plano sagital. 

GoGn.SN esquerdo- linha SN + GoGn esquerdo, projetado no plano sagital. 

As mensurações obtidas com o 3D Cephalometric Analysis são oriundas 

de um traçado cefalométrico tridimensional, que deve ser configurado de 
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acordo com as medidas que se deseja obter, podendo apresentar um número 

variado de estruturas e medidas. Neste estudo foram selecionadas as 

seguintes opções: ponto násio (N), pório direito (Pod), pório esquerdo (Poe), 

perfil mandibular esquerdo, perfil mandibular direito, ponto sela (S), contorno da 

sínfise, contorno da órbita direita e contorno da órbita esquerda. As estruturas 

foram posteriormente utilizadas através de um tutorial para definição dos 

pontos utilizados para obtenção das medidas.  

Uma vez definidas as estruturas e as medidas a serem demarcadas, 

selecionou-se a ferramenta Ceph Tracing e seguiu-se o tutorial para a 

marcação das estruturas. Posteriormente selecionou-se a opção Close da 

janela Tracing Tasks para a obtenção das medidas. 

 

4.3. Metodologia estatística 

O teste t de Student foi utilizado para verificar diferenças 

estatisticamente significantes entre os valores das variáveis localizadas nos 

lados direito e esquerdo do crânio. 

Para o cálculo do erros sistemático e aleatório do método foram aferidas 

novamente, com um intervalo de 15 dias, todas as medidas das variáveis 

cefalométricas dos 35 exames da amostra. 

O erro sistemático  do método foi realizado utilizando-se o teste t de 

Student pareado para verificar diferenças estatisticamente significantes entre 

os valores de todas as variáveis mensuradas. 

O erro aleatório do método foi calculado para os valores de todas as 

variáveis mensuradas, utilizando-se o teste proposto por Dahlberg (1940): 

n

d
Se

2

2

∑
=

. 
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5. Resultados 

As médias aritméticas e desvios padrão das variáveis estudadas dos 

lados direito e esquerdo do crânio, o resultado do teste t de Student entre os 

dois lados e sua significância são apresentados na Tabela 1 e na Tabela 2.  

Tabela 1 – Médias aritméticas ( X ), em milímetros, e desvios padrão (SD) dos 

valores das variáveis lineares estudadas e medidas dos lados direito (D) e 

esquerdo (E) do crânio. Teste t de Student e sua significância (p). 
 

Medidas Lado X  SD t p 

Go-Me     E 80,76 7,30 0,62 0.54
n.s

 

D 79,69 7,09   

Go-Cd E 54,13 5,81 -1,20 0.24
n.s

 

D 55,79 5,79   

S-Cd E 50,08 3,51 -2,75 0.01** 

D 52,24 3,02   

Co-Gn E 118,70 9,44 -0,42 0.68
n.s

 

D 119,64 9,29   

Co-A E 95,59 5,75 0,05 0.96
n.s

 

D 95,52 5,49   

 

Tabela 2 – Médias aritméticas ( X ), em graus, e desvios padrão (SD) dos 

valores das variáveis angulares estudadas, medidas dos lados direito (D) e 

esquerdo (E) do crânio. Teste t de Student e sua significância (p). 
 

 

 

Medidas Lado X  SD t p 

MeGo.Cd E 119,65 6,37 -0,71 0.48
n.s

 

D 120,74 6,49   

FMA E 21,48 4,40 0,12 0.90
n.s

 

D 21,34 4,96   

GoGn.SN E 32,55 5,96 0,61 0.54
n.s

 

D 31,68 5,90   

 

Constatou-se diferença estatisticamente significante entre os lados 

direito e esquerdo somente quando a variável S-Cd foi avaliada. Para as 

demais variáveis não foram encontradas diferenças significantes. 
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Foi utilizado o teste t pareado e o erro aleatório do método para a 

comparação das médias aritméticas das variáveis nos momentos T1 e T2 na 

determinação do erro estatístico, e não foram observadas diferenças 

significantes entre os dois momentos de medição (Tabela 3 e Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Médias aritméticas ( X ), em milímetros, desvios padrão (SD) das 

medidas lineares do estudo, em T1 e T2, teste t pareado, sua significância (p) e 

o erro aleatório do método (α) em milímetros. 

 
Medidas Tempos X  Desvio padrão t p  α 

Go-Me 

esquerdo 

T1 80,76 7,30 -0,24 0.81
n.s

  2,06 

T2 81,17 7,16    

Go-Me 

direito 

T1 79,69 7,09 -0,26 0.80
n.s

  1,40 

T2 80,12 6,97    

Go-Cd 

esquerdo 

T1 54,13 5,82 0,25 0.80
n.s

  0,86 

T2 53,79 5,47    

Go-Cd 

direito 

T1 55,79 5,79 -0,02 0.98
n.s

  1,10 

T2 55,82 6,02    

S-Cd 

esquerdo 

T1 50,08 3,51 0,43 0.66
n.s

  1,29 

T2 49,74 2,95    

S-Cd 

direito 

T1 52,24 3,02 0,06 0.95
n.s

  1,13 

T2 52,20 2,73    

Co-Gn 

esquerdo 

T1 118,70 9,44 0,01 0.99
n.s

  0,51 

T2 118,73 9,23    

Co-Gn 

direito 

T1 119,64 9,29 0,13 0.90
n.s

  0,58 

T2 119,92 9,05    

Co-A 

esquerdo 

T1 95,59 5,75 0,36 0,72
n.s

  1,23 

T2 95,10 5,45    

Co-A 

Direito 

T1 95,52 5,41 -0,35 0,73
n.s

  0,94 

T2 95,97 5,44    
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Tabela 4 – Médias aritméticas ( X ), em graus, desvios padrão (SD) das 

medidas angulares do estudo, em T1 e T2, teste t pareado, sua significância (p) 

e erro aleatório do método (α) em milímetros. 

 
Medidas Tempos X  Desvio padrão t p  α 

MeGo.Cd T1 119,65 6,37 0,12 0.91
n.s

  0,86 

Esquerdo T2 119,47 6,17    

MeGo.Cd T1 120,74 6,49 0,16 0.91
n.s

  0,83 

direito T2 120,56 6,56    

FMA 

esquerdo 

T1 21,48 4,40 1,16 0.87
n.s

  0,72 

T2 21,30 4,80    

FMA 

direito 

T1 21,34 4,96 -0,21 0.84
n.s

  0,92 

T2 21,59 5,05    

GoGn.SN 

esquerdo 

T1 32,55 5,95 -0,16 0.88
n.s

  0,87 

T2 32,77 5,90    

GoGn.SN 

direito 

T1 31,68 5,90 -0,24 0.81
n.s

  0,84 

T2 32,02 5,87    

 

Foi utilizado o software Microsoft Excel 2010 para a obtenção dos resultados 

dos testes estatísticos, adotando-se o nível de significância de 5% de probabilidade 

(p<0,05) (Rodrigues, 2003). 
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6. Discussão 
 

O objetivo da presente pesquisa foi comparar a simetria dos lados direito 

e esquerdo do crânio através de imagens geradas pela tomografia 

computadorizada cone beam. A amostra constou de 35 tomografias do crânio 

de indivíduos clinicamente simétricos. Utilizou-se o software InVivoDental 5.0 

(Anatomage - San Jose, CA - EUA) para a avaliação das seguintes variáveis 

bilatérias: comprimento do bordo inferior da mandíbula (Go-Me), altura do ramo 

(Go-Cd), distância S-Cd, comprimento mandibular efetivo (Co-Gn), 

comprimento maxilar efetivo (Co-A), ângulo goníaco (MeGo.Cd), ângulo FMA, e 

ângulo do plano mandibular (GoGn.SN). 

A assimetria craniana é um fenômeno natural de etiologia variada: 

hábitos, traumas, congênita ou genética (BISHARA et al, 1994). Mesmo 

indivíduos com rostos agradáveis e considerados simétricos clinicamente 

apresentam assimetrias esqueléticas mascaradas por uma compensação dos 

tecidos moles (VIG e HEWITT, 1975; SHAH e JOSHI, 1978). O método 

radiográfico ideal para a avaliação da simetria é a radiografia cefalométrica 

frontal (BISHARA et al, 1994). Entretanto esta técnica apresenta a limitação de 

ser bidimensional. Por outro lado, a tomografia computadorizada (TC) permite 

mensurar estas diferenças tridimensionalmente (CEVIDANES et al, 2006;  

SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; SWENNEN et al, 2006; CAVALCANTI, 

2010). 

A substituição das radiografias convencionais pelos exames 

tridimensionais é uma tendência na odontologia. Com a introdução da 

tomografia em helicoidal houve uma verdadeira revolução nas técnicas de 

diagnóstico (MAH e HATCHER, 2004; SWENNEN et al, 2006; CAVALCANTI, 
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2010). Posteriormente, a tomografia computadorizada cone bean (TCCB), que 

expõe o paciente a uma dose menor radiação, passou a ser mais utilizada na 

odontologia (SWENNEN e SCHUTYSER, 2006; SWENNEN et al, 2006). Para 

que esta transição se concretize, são necessários mais estudos e definições de 

protocolos de uso (BROWN, et al 2009), levando-se em consideração não só 

as vantagens em termos de informações obtidas nestes exames como também 

a radiação empregada (SWENNEN et al, 2006; SWENNEN e SCHUTYSER, 

2006; MOSHIRI et al, 2007; BROWN et al, 2009; GRAUER et al, 2009b; 

CAVALCANTI, 2010). O maior benefício se apresenta quando a TCCB é 

comparada ao conjunto de radiografias solicitadas rotineiramente em ortodontia 

(periapicais, panorâmicas e cefalométricas). Neste caso, um único exame será 

capaz de fornecer um número maior de informações, com a vantagem de 

liberar uma dose menor radiação (MAH e HATCHER, 2004; SWENNEN et al, 

2006; CHA et al, 2007).  

A precisão e a acurácia das TCCB foram testadas e aprovadas para o 

uso em ortodontia (BALLRICK et al, 2008; BERCO et al, 2009), parecendo 

superiores à das radiografias odontológicas convencionais (ACCORSI, 2007). 

Aparentemente, a deficiência deste tipo de exame reside em análises 

baseadas na soma de pequenas distâncias, como a avaliação de espaço do 

arco dentário, pois a medição não é tomada entre dois pontos, mas sim entre 

dois voxels. Os pontos selecionados são os pontos médios dos voxels, ou seja, 

metade de cada voxel não é incluída de cada lado, e estas pequenas 

diferenças podem tornar-se clinicamente significantes (BAUMGAERTEL et al, 

2009). Em contrapartida, o uso para avaliações cefalométricas não apresenta 
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este tipo de problema e pode ser realizado através de softwares específicos 

(HALAZONETIS, 2005; CEVIDANES et al, 2006). 

O posicionamento do crânio é fundamental ao se trabalhar com 

avaliação de radiografias. Na obtenção de radiografias cefalométricas 

convencionais existe o padrão fornecido pelo cefalostato (SALZMANN, 1958). 

Ao contrário dos métodos convencionais, erros no posicionamento do paciente 

durante a aquisição do exame tomográfico podem ser corrigidos 

posteriormente (CATTANEO, 2008). CEVIDANES et al (2009b) fizeram uma 

comparação entre o posicionamento manual sem padronização e um protocolo 

para determinar um cefalostato virtual. Ambas apresentaram resultados 

satisfatórios, demonstrando a facilidade de reprodução de planos de orientação 

no posicionamento do crânio independentemente da técnica utilizada. 

No presente trabalho, para a obtenção das imagens foi utilizado um 

padrão semelhante ao descrito por LUDLOW et al (2009), por ser de mais fácil 

aplicação. O posicionamento do crânio possui importância nos casos em que 

imagens cefalométricas serão obtidas através da TCCB para fins de avaliação 

cefalométrica convencional sobre projeções 2D. Contudo, caso se deseje obter 

medidas tridimensionais, o ajuste da posição da cabeça não é tão crítico 

(HILGERS et al, 2005; BALLRICK et al, 2008; BERCO et al, 2009). Nas 

imagens de TCCB dos indivíduos componentes da amostra utilizada no 

presente trabalho todos os pontos e estruturas utilizados como referência 

estavam presentes e com boa visualização.  

Nas radiografias, as distâncias lineares e os ângulos são mensurados 

através de pontos cefalométricos, que por sua vez são definidos pela 

superposição da projeção de diferentes estruturas. Essas referências podem 
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ser obtidas sobre uma linha, sobre o centro de uma estrutura, através da 

superposição de duas imagens, ou mesmo da intercessão de dois planos 

(VILELLA, 2009). A maioria destas referências não pode ser visualizada ou é 

de difícil localização na superfície da imagem em 3D produzida pelo exame 

tomográfico (CEVIDANES, 2006; GRAUER, 2009; OLIVEIRA, 2009). Um bom 

exemplo é o ponto articular (Ar), utilizado nas projeções cefalométricas em 2D 

e que não existe em uma imagem tridimensional (OLIVEIRA, 2009). Portanto, o 

desenvolvimento de uma análise cefalométrica 3D com definições específicas, 

e reprodutibilidade dos pontos se torna imprescindível para se obter 

informações mais confiáveis e passíveis de comparação com outros estudos 

(LUDLOW, 2007; OLIVEIRA, 2009). O desenvolvimento de uma cefalometria 

tridimensional irá proporcionar valiosa informação no estudo de assimetrias 

esqueléticas, monitoramento longitudinal do crescimento, e avaliação pós-

cirúrgica (OLIVEIRA,2009). 

A mensuração de variáveis quantitativas é um procedimento muito 

frequente nos métodos de pesquisa da área de ortodontia (MENDES, 2007). 

Um importante fator que deve ser considerado em estudos que envolvem 

mensuração de variáveis quantitativas é a realização de uma adequada 

avaliação dos erros de seus métodos (HOUSTON, 1983). Alguns fatores (sem 

considerar a variação entre materiais supostamente idênticos) podem contribuir 

para a variabilidade do procedimento de ensaio, dentre eles: o operador, o 

equipamento utilizado e o intervalo de tempo entre a realização das medidas 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2002). No presente estudo foram realizadas as 

avaliações do erro sistemático do método (teste t de Student) e do erro 

aleatório do método descrito por Dahlberg (DAHLBERG, 1940; HOUSTON, 
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1983). Considerou-se importante replicar um número elevado de casos, pois, 

de modo contrário, somente os grandes erros sistemáticos poderiam ser 

identificados. Até mesmo um relevante erro sistemático pode passar 

despercebido se um número insuficiente de casos for utilizado. 

Não foram observadas diferenças significantes entre os dois momentos 

de medição com respeito ao erro sistemático do método. Em relação ao erro 

aleatório, os valores encontrados foram pequenos se comparados com os 

valores médios das variáveis estudadas. Estes resultados validaram o uso da 

metodologia empregada na presente pesquisa para a coleta de dados. 

Para a avaliação da simetria entre os dois lados do crânio foram 

utilizadas variáveis representadas por distâncias lineares e ângulos. Os 

ângulos FMA (p=0.90), MeGo.Cd (p=0.48) e GoGn.SN (p=0.54) não 

apresentaram diferença estatisticamente significante (p<0.05) entre os lados, o 

que significa que não há necessidade de obtenção de valores bilaterais para se 

avaliar o crânio através destas variáveis. O mesmo ocorreu com as distâncias 

lineares Co-A (p=0.96), Go-Me (p=0.54), Co-Gn (p=0.68) e Go-Cd (p=0.24), 

apesar das médias aritméticas dos valores encontrados para cada lado terem 

sido diferentes em todos os casos. 

Constatou-se diferença estatisticamente significante entre os lados 

direito e esquerdo do crânio somente em relação à variável S-Cd (p=0.01). 

Considerando-se que o posicionamento do ponto sela (S) é relativamente 

estável, pode-se concluir que este resultado se deveu à posição do ponto 

condilar (Cd), o que sugere um posicionamento assimétrico dos côndilos 

quando a mandíbula encontra-se em máxima intercuspidação habitual, mesmo 

em indivíduos considerados clinicamente simétricos. 
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Definir a posição dos côndilos mandibulares não é algo simples, em 

especial quando são utilizadas radiografias para uma visualização 2D 

(SAKUDA et al, 1992; SEREN et al, 1994; KATSAVRIAS, 2006). BRAUN et al 

(2000), utilizando radiografias cefalométricas de perfil, definiram a posição 

condilar como a média de suas posições dos lados esquerdo e direito, mas 

esta manobra mascara a posição real destas estruturas e dificulta uma 

avaliação mais precisa. Uma alternativa é o uso de imagens tridimensionais. 

Em 1992 SAKUDA et al descreveram uma técnica com uso de cortes 

tomográficos e reconstruções tridimensionais que permitia definir a posição do 

côndilo em relação à cavidade glenóide e, desta forma, conseguiram identificar 

desvios nas posições condilares em dois pacientes que apresentavam 

disfunção da ATM. KATSAVRIAS e HALAZONETIS (2005), utilizando também 

imagens 3D, verificaram que a forma dos côndilos varia de acordo com o tipo 

de maloclusão. A maior parte (60%) das alterações morfológicas dos côndilos 

situou-se na porção superior. 

A variabilidade da forma da porção superior dos côndilos pode explicar, 

em parte, o resultado do presente estudo, considerando-se a maior dificuldade 

que acarretaria para a determinação do ponto Cd. Outra explicação pode ser a 

existência de um efetivo desvio mandibular da posição de relação cêntrica para 

a posição de máxima intercuspidação habitual nos indivíduos componentes da 

amostra. 

A discussão sobre a posição condilar ideal, denominada relação 

cêntrica, vem de longa data. No passado, gnatologistas definiram-na como a 

posição mais posterior e superior dos côndilos no interior das cavidades 

glenóides (McCOLLUM, 1939). Posteriormente, a localização foi alterada para 
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a mais anterior e superior (WILLIAMSON, 1981; DAWSON, 1989). O ideal seria 

que ela coincidisse com a posição de máxima intercuspidação habitual, o que 

nem sempre ocorre. Um problema reside em como manipular os pacientes 

para uma posição de relação cêntrica, uma vez que diferentes métodos levam 

a diferentes posições, levantando-se a seguinte questão: realmente existe uma 

relação cêntrica passível de reprodução? (BRAUN et al, 1997).  

Mesmo que se defina um padrão ouro, haveria a necessidade de utilizá-

lo na obtenção dos exames, sejam eles radiográficos ou tomográficos, uma vez 

que, conforme ocorreu com as imagens utilizadas na presente pesquisa, 

normalmente são obtidos em posição de máxima intercuspidação habitual. 
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7. Conclusões 

 

 

 

1) Indivíduos clinicamente simétricos não apresentaram diferenças 

significantes, entre os lados direito e esquerdo, quanto aos valores das 

variáveis cefalométricas estudadas. Por outro lado, nesses indivíduos foi 

constatada diferença estatisticamente significante com relação à posição 

dos côndilos quando os dentes se encontram em posição de máxima 

intercuspidação habitual. 

2) É necessário que outros estudos sejam realizados com o objetivo de 

esclarecer se as diferenças no posicionamento dos côndilos também 

ocorrem quando a mandíbula se encontra na posição de relação 

cêntrica. 
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9.Anexos 
 
Anexo 1 
Termo de compromisso Ético. 
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Anexo 2 
 
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
Hospital Universitário Antônio Pedro 
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Anexo 3 
 
Tabelas dos valores das variáveis obtidos da amostra. 
 

Tabela 5 – Valores obtidos da variável Go-Me nos momentos T1 e T2 dos 

lados esquerdo (E) e direito (D). 

  
Paciente Idade Gênero T1 - Go-Me (E) T1 - Go-Me (D) T2 - Go-Me (E) T2 - Go-Me (D) 

1 23 F 80,01 82,85 84,37 86,08 

2 23 F 76,97 74,01 77,75 76,88 

3 25 M 85,28 81,85 86,91 87,41 

4 20 F 88,98 89,09 88,90 89,18 

5 23 M 89,74 87,65 90,14 89,61 

6 44 F 76,44 75,78 76,81 75,30 

7 16 F 78,75 79,98 80,06 77,49 

8 8 M 70,85 68,94 71,41 69,75 

9 16 M 97,87 96,69 97,14 94,53 

10 27 M 83,21 81,96 85,85 81,62 

11 48 M 78,41 74,26 78,65 75,86 

12 37 F 86,16 82,69 86,26 84,26 

13 11 M 76,94 74,12 74,82 73,75 

14 23 F 72,11 70,52 72,27 77,21 

15 23 F 90,85 91,79 91,56 92,77 

16 56 M 84,24 77,47 79,38 76,11 

17 11 F 75,31 77,60 74,40 76,65 

18 11 M 80,57 82,07 83,79 79,82 

19 18 M 92,36 92,08 92,35 92,59 

20 8 M 70,48 69,50 72,63 70,06 

21 14 F 71,31 69,99 70,77 69,27 

22 52 F 70,19 76,13 75,73 77,30 

23 9 M 73,80 71,92 72,20 71,69 

24 51 F 80,78 78,82 80,02 78,22 

25 11 F 75,02 75,13 77,25 75,67 

26 14 M 86,76 85,25 88,54 85,40 

27 25 F 83,77 82,77 84,77 83,03 

28 27 F 81,93 78,83 80,14 78,72 

29 29 F 79,29 77,08 77,98 78,05 

30 10 F 71,18 73,32 70,83 72,11 

31 12 F 71,68 69,81 73,62 70,48 

32 37 M 93,65 88,48 92,92 86,77 

33 9 F 83,12 83,06 81,25 82,02 

34 64 F 84,51 86,50 85,90 85,03 

35 37 F 84,16 81,21 83,48 83,41 
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Tabela 6 – Valores obtidos da variável Go-Cd nos momentos T1 e T2 dos lados 

esquerdo (E) e direito (D). 
 
Paciente Idade Gênero T1 - Go-Cd (E) T1 - Go-Cd (D) T2 - Go-Cd (E) T2 - Go-Cd (D) 

1 23 F 58,74 60,67 58,20 60,68 

2 23 F 54,41 54,47 53,63 50,56 

3 25 M 64,59 66,88 64,24 65,29 

4 20 F 56,17 54,15 54,69 53,66 

5 23 M 49,82 55,61 49,72 54,11 

6 44 F 55,83 56,86 53,48 56,92 

7 16 F 65,19 60,72 64,06 64,40 

8 8 M 47,23 47,34 46,25 46,92 

9 16 M 58,11 57,92 59,24 61,05 

10 27 M 59,63 61,74 57,36 61,67 

11 48 M 54,14 58,97 53,01 57,59 

12 37 F 47,72 53,30 48,86 51,38 

13 11 M 52,92 53,79 52,99 53,71 

14 23 F 43,24 44,95 44,02 46,17 

15 23 F 53,11 49,81 52,71 49,10 

16 56 M 48,50 52,92 48,73 54,28 

17 11 F 55,22 56,33 55,73 57,83 

18 11 M 53,91 55,00 52,40 54,98 

19 18 M 61,75 63,45 60,72 62,90 

20 8 M 46,24 47,25 46,50 48,32 

21 14 F 49,29 52,26 48,49 53,58 

22 52 F 53,20 56,40 52,82 54,54 

23 9 M 44,56 45,95 46,08 46,49 

24 51 F 54,82 56,43 55,53 58,59 

25 11 F 63,23 64,54 61,51 64,33 

26 14 M 55,38 56,06 53,21 55,63 

27 25 F 55,01 58,08 52,88 56,86 

28 27 F 57,23 60,79 57,43 60,20 

29 29 F 61,38 62,41 62,73 61,44 

30 10 F 45,10 45,95 47,20 46,48 

31 12 F 46,01 48,07 45,39 47,37 

32 37 M 60,21 66,24 60,44 69,44 

33 9 F 53,19 54,56 53,99 55,50 

34 64 F 57,42 58,47 56,08 58,89 

35 37 F 52,14 54,42 52,50 52,86 
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Tabela 7 – Valores obtidos da variável S-Cd nos momentos T1 e T2 dos lados 

esquerdo (E) e direito (D). 
 
Paciente Idade Gênero T1 - S-Cd (E) T1 - S-Cd (D) T2 - S-Cd (E) T2 - S-Cd (D) 

1 23 F 45,65 49,21 47,48 47,02 

2 23 F 49,52 54,55 51,19 52,62 

3 25 M 55,91 51,42 53,15 49,85 

4 20 F 45,86 47,99 47,31 49,38 

5 23 M 56,31 56,07 56,4 56,34 

6 44 F 54,10 57,31 50,50 55,33 

7 16 F 53,84 54,57 50,92 52,65 

8 8 M 44,92 47,74 44,97 48,66 

9 16 M 53,30 55,80 53,71 55,04 

10 27 M 53,24 55,80 53,37 56,40 

11 48 M 55,40 53,05 52,77 54,50 

12 37 F 49,56 53,59 50,94 53,29 

13 11 M 51,14 49,29 51,37 49,17 

14 23 F 50,46 52,01 49,12 54,71 

15 23 F 50,69 54,04 49,18 53,71 

16 56 M 47,13 52,82 45,95 50,58 

17 11 F 48,09 48,85 48,92 49,63 

18 11 M 52,39 53,16 51,66 52,55 

19 18 M 54,98 56,17 52,93 56,55 

20 8 M 45,79 50,60 48,93 51,45 

21 14 F 48,86 49,22 48,94 51,71 

22 52 F 50,01 47,11 48,03 49,92 

23 9 M 45,03 51,78 46,61 52,91 

24 51 F 51,67 53,39 49,63 53,76 

25 11 F 50,12 52,81 51,84 54,65 

26 14 M 52,23 54,81 52,30 50,45 

27 25 F 52,36 50,59 51,83 49,56 

28 27 F 50,51 51,97 50,26 53,09 

29 29 F 50,94 53,08 47,07 52,57 

30 10 F 46,05 49,56 43,96 49,76 

31 12 F 45,48 47,48 48,16 49,16 

32 37 M 49,13 59,73 51,44 58,72 

33 9 F 42,26 49,87 42,53 50,93 

34 64 F 50,89 51,21 49,30 51,00 

35 37 F 49,00 51,84 48,34 49,42 
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Tabela 8 – Valores obtidos da variável Co-Gn nos momentos T1 e T2 dos lados 

esquerdo (E) e direito (D). 
 
Paciente Idade Gênero T1 - Go-Gn (E) T1 - Go-Gn (D) T2 - Go-Gn (E) T2 - Go-Gn (D) 

1 23 F 118,34 122,49 118,82 121,92 

2 23 F 114,64 112,90 113,67 112,96 

3 25 M 130,94 130,97 131,29 131,17 

4 20 F 132,74 132,60 132,95 133,91 

5 23 M 123,61 124,21 123,31 123,83 

6 44 F 115,82 117,65 115,30 117,74 

7 16 F 132,94 131,49 131,23 130,83 

8 8 M 106,11 107,14 106,57 107,45 

9 16 M 132,73 133,83 133,01 133,26 

10 27 M 126,38 127,71 127,13 127,03 

11 48 M 117,45 116,37 116,98 116,68 

12 37 F 117,59 118,80 117,13 119,94 

13 11 M 117,08 116,17 116,49 116,64 

14 23 F 107,23 107,65 107,69 107,85 

15 23 F 127,25 128,61 126,74 129,11 

16 56 M 115,89 117,41 114,33 117,19 

17 11 F 106,61 106,88 107,34 109,21 

18 11 M 114,81 116,30 115,46 115,81 

19 18 M 134,30 135,29 133,71 135,60 

20 8 M 103,28 102,85 104,27 104,00 

21 14 F 108,10 111,56 108,09 112,60 

22 52 F 115,99 119,66 115,44 118,39 

23 9 M 103,32 103,41 104,37 104,65 

24 51 F 115,78 117,78 115,46 118,72 

25 11 F 124,00 125,02 124,60 124,53 

26 14 M 130,26 130,09 130,37 129,54 

27 25 F 120,20 122,45 120,94 121,93 

28 27 F 116,21 117,35 116,12 116,99 

29 29 F 121,91 121,99 121,22 123,15 

30 10 F 105,08 108,90 105,11 108,75 

31 12 F 104,38 104,89 105,87 105,97 

32 37 M 133,37 134,41 133,38 135,36 

33 9 F 118,45 120,68 118,09 121,76 

34 64 F 120,71 121,52 121,54 122,24 

35 37 F 121,13 120,37 121,46 120,47 
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Tabela 9 – Valores obtidos da variável Co-A nos momentos T1 e T2 dos lados 

esquerdo (E) e direito (D). 
 
Paciente Idade Gênero T1 - Co-A (E) T1 - Co-A (D) T2 - Co-A (E) T2 - Co-A (D) 

1 23 F 95,6 93,54 94,13 95,18 

2 23 F 100,75 94,52 93,78 94,14 

3 25 M 100,21 99,48 100,52 99,73 

4 20 F 90,99 92,80 91,53 93,01 

5 23 M 102,63 98,03 98,50 102,24 

6 44 F 99,27 100,29 97,94 99,26 

7 16 F 98,91 96,85 95,69 96,20 

8 8 M 85,26 87,24 86,22 87,44 

9 16 M 104,51 103,92 104,12 102,67 

10 27 M 102,49 101,31 103,19 103,47 

11 48 M 98,48 97,34 98,39 98,31 

12 37 F 96,00 94,90 95,64 95,46 

13 11 M 88,27 85,90 88,82 86,34 

14 23 F 91,15 90,47 90,44 90,76 

15 23 F 94,00 96,27 93,86 97,03 

16 56 M 97,57 95,91 97,06 98,06 

17 11 F 94,83 96,01 93,87 95,70 

18 11 M 94,07 94,93 94,84 93,97 

19 18 M 107,35 106,27 108,82 108,35 

20 8 M 91,41 88,05 90,92 88,74 

21 14 F 87,00 90,53 87,55 91,01 

22 52 F 91,80 93,87 92,82 92,46 

23 9 M 88,68 88,87 89,56 90,12 

24 51 F 98,84 101,77 99,02 101,96 

25 11 F 98,86 97,87 97,13 96,26 

26 14 M 99,61 100,00 99,96 99,09 

27 25 F 94,56 93,93 94,03 93,94 

28 27 F 93,67 93,76 94,41 93,34 

29 29 F 88,62 90,39 90,22 92,97 

30 10 F 86,46 90,43 86,08 90,95 

31 12 F 88,03 87,47 88,55 89,55 

32 37 M 106,66 109,92 106,46 110,39 

33 9 F 94,08 96,05 91,64 96,35 

34 64 F 96,96 97,23 94,94 96,97 

35 37 F 98,03 97,12 97,92 97,56 
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Tabela 10 – Valores obtidos da variável MeGo.Cd nos momentos T1 e T2 dos 
lados esquerdo (E) e direito (D). 
 
Paciente Idade Gênero T1-MeGo.Cd (E) T1-MeGo.Cd (D) T2-MeGo.Cd (E) T2-MeGo.Cd (D) 

1 23 F 109,9 118,3 112,7 115,2 

2 23 F 121,2 121,6 120,4 120,5 

3 25 M 118,5 116,5 118,2 116,1 

4 20 F 130,3 131,5 131,0 131,5 

5 23 M 121,6 116,6 120,7 115,3 

6 44 F 120,9 121,8 119,4 120,9 

7 16 F 131,3 132,3 130,4 132,0 

8 8 M 125,8 128,6 124,4 129,2 

9 16 M 111,0 113,5 113,9 111,9 

10 27 M 121,2 122,8 121,2 124,2 

11 48 M 122,1 119,4 121,6 118,7 

12 37 F 114,5 117,8 115,4 117,5 

13 11 M 127,2 129,0 129,0 131,3 

14 23 F 129,8 129,0 128,5 128,1 

15 23 F 119,1 124,2 117,8 124,5 

16 56 M 123,2 125,5 122,1 124,1 

17 11 F 104,3 103,5 104,2 104,3 

18 11 M 114,5 114,4 113,2 114,8 

19 18 M 118,4 117,6 118,0 116,0 

20 8 M 118,1 117,8 117,5 118,9 

21 14 F 123,2 127,2 125,7 128,6 

22 52 F 124,1 125,1 123,6 124,7 

23 9 M 118,3 118,8 117,6 119,1 

24 51 F 110,8 114,9 111,6 115,6 

25 11 F 126,6 123,6 127,1 124,3 

26 14 M 129,0 129,7 128,6 129,5 

27 25 F 117,8 117,3 118,0 117,4 

28 27 F 110,0 111,5 110,7 110,7 

29 29 F 116,3 120,0 115,3 119,5 

30 10 F 122,1 128,8 120,3 125,9 

31 12 F 119,0 121,6 118,3 121,9 

32 37 M 115,6 116,2 115,4 117,5 

33 9 F 114,9 117,2 114,9 116,7 

34 64 F 114,2 110,7 112,8 112,1 

35 37 F 122,8 121,7 122,1 121,0 
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Tabela 11 – Valores obtidos da variável FMA nos momentos T1 e T2 dos lados 
esquerdo (E) e direito (D). 
 

Paciente Idade Gênero T1 - FMA (E) T1 - FMA (D) T2 - FMA (E) T2 - FMA (D) 

1 23 F 22,06 20,43 21,75 21,64 

2 23 F 24,06 25,41 24,88 25,81 

3 25 M 18,95 16,76 18,58 17,30 

4 20 F 24,55 28,01 24,55 28,01 

5 23 M 25,26 23,91 25,44 26,58 

6 44 F 20,95 19,15 21,03 18,26 

7 16 F 29,33 30,66 29,17 32,31 

8 8 M 25,13 23,62 25,03 24,30 

9 16 M 22,39 21,01 22,04 20,82 

10 27 M 23,24 25,40 24,23 22,93 

11 48 M 23,68 21,03 25,39 21,94 

12 37 F 22,35 21,48 23,91 22,21 

13 11 M 27,63 28,97 28,97 30,26 

14 23 F 24,20 22,79 23,49 23,85 

15 23 F 19,83 22,41 20,73 23,62 

16 56 M 25,80 24,73 26,06 24,40 

17 11 F 7,45 7,72 7,85 9,47 

18 11 M 18,88 18,22 17,43 17,87 

19 18 M 21,95 22,25 21,20 20,78 

20 8 M 18,37 18,06 18,11 18,38 

21 14 F 22,38 22,72 21,77 20,75 

22 52 F 27,03 25,01 27,81 23,75 

23 9 M 16,70 19,22 15,76 19,59 

24 51 F 15,67 15,05 14,69 17,58 

25 11 F 21,42 18,89 19,87 18,00 

26 14 M 27,31 29,81 26,72 29,89 

27 25 F 23,61 22,48 24,18 23,78 

28 27 F 12,88 9,27 11,43 8,68 

29 29 F 17,47 19,81 18,35 20,07 

30 10 F 19,91 19,18 19,19 20,76 

31 12 F 20,54 21,08 19,15 20,85 

32 37 M 16,06 18,86 15,24 15,99 

33 9 F 21,60 18,49 18,54 19,05 

34 64 F 19,76 17,83 18,57 18,62 

35 37 F 23,36 27,22 24,47 27,62 
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Tabela 12 – Valores obtidos da variável GoGn.SN nos momentos T1 e T2 dos 
lados esquerdo (E) e direito (D). 
 

 

Paciente Idade Gênero T1-GoGn.SN(E) T1-GoGn.SN(D) T2-GoGn.SN(E) T2-GoGn.SN(D) 

1 23 F 34,88 34,78 33,58 33,62 

2 23 F 39,07 39,97 40,82 40,87 

3 25 M 32,11 26,91 32,12 27,88 

4 20 F 38,43 38,95 38,43 38,95 

5 23 M 41,13 37,38 40,56 38,49 

6 44 F 28,85 26,92 31,60 29,40 

7 16 F 40,13 40,12 40,22 41,58 

8 8 M 37,92 38,91 38,58 39,90 

9 16 M 31,69 28,77 31,79 28,79 

10 27 M 37,07 37,23 39,91 37,52 

11 48 M 35,82 31,38 36,31 31,96 

12 37 F 31,21 29,73 31,85 29,28 

13 11 M 35,80 37,53 35,81 36,96 

14 23 F 33,49 30,67 34,86 33,28 

15 23 F 30,35 31,61 31,47 33,00 

16 56 M 38,68 35,57 37,76 33,92 

17 11 F 20,35 19,67 20,22 19,09 

18 11 M 26,87 28,55 27,20 29,24 

19 18 M 38,27 37,28 37,26 35,82 

20 8 M 33,63 32,77 33,84 34,04 

21 14 F 32,75 29,47 31,25 28,36 

22 52 F 32,17 32,69 31,79 31,40 

23 9 M 30,47 32,06 29,53 31,40 

24 51 F 21,28 22,41 20,95 22,80 

25 11 F 19,90 18,39 21,95 19,85 

26 14 M 42,78 40,74 41,56 40,16 

27 25 F 26,29 26,61 27,64 27,41 

28 27 F 23,56 24,18 22,50 23,47 

29 29 F 30,32 31,20 32,85 30,96 

30 10 F 32,23 31,95 33,90 34,91 

31 12 F 28,37 28,84 28,17 29,84 

32 37 M 27,42 22,91 25,72 23,04 

33 9 F 30,02 30,19 29,60 30,48 

34 64 F 35,28 33,96 35,59 34,88 

35 37 F 40,75 38,41 39,74 38,26 

 

 


