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RESUMO 

 

A análise cefalométrica é caracterizada pela mensuração de grandezas lineares e angulares, 

por meio da demarcação de pontos, distâncias e linhas em uma telerradiografia e é 

considerada de fundamental importância para o diagnóstico e planejamento ortodôntico. 

Assim sendo, o objetivo desta pesquisa foi comparar grandezas cefalométricas obtidas por 

ortodontistas e radiologistas, a partir da análise de uma mesma telerradiografia, em um 

programa de análise cefalométrica computadorizada. Todos os participantes da pesquisa 

demarcaram 18 pontos cefalométricos em um computador notebook com tela de 14 polegadas, 

conforme as instruções fornecidas pelo próprio programa (Radiocef Studio 2
®
). A partir daí, 

foram geradas 14 grandezas cefalométricas abrangendo parâmetros esqueléticos, dento-

esqueléticos, dentários e tegumentares. A fim de averiguar a concordância intra-examinador, 

10 profissionais de cada grupo repetiram a demarcação dos pontos com um intervalo mínimo 

de 8 dias entre as duas marcações. A variabilidade intragrupo foi calculada com base nos 

coeficientes de variação (CV). Já a comparação intergrupos foi realizada através do teste t de 

Student, para as variáveis com distribuição normal, e através do teste de Mann-Whitney, para 

aquelas com distribuição não normal. No grupo dos ortodontistas, as grandezas Pog e 1-NB, 

SL, Linha S-Ls, Linha S-Li e 1.NB apresentaram elevada variabilidade interna. No grupo dos 

radiologistas, o mesmo ocorreu com as grandezas Pog e 1-NB, Linha S-Ls, Linha S-Li e 

1.NA. Na comparação entre os grupos, todas as grandezas lineares analisadas e duas 

angulares apresentaram diferença estatisticamente significativa entre radiologistas e 

ortodontistas (p<0,05). De acordo com os resultados, o erro interexaminador na análise 

cefalométrica requer maior atenção, mas não advém de uma classe específica de especialistas, 

sejam eles ortodontistas ou radiologistas. 

 

 Palavras-chave: Cefalometria. Ortodontia. Radiologia. 
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ABSTRACT 

 

Cephalometric analysis is the mensuration of  linear and angular measures through 

demarcation points as distances and lines on teleradiography, and is considered of 

fundamental importance for diagnosis and orthodontic planning. In this manner, the objective 

of this research was to compare cephalometric measurements obtained by dentists and 

radiologists from the analysis of the same radiograph, in a computerized cephalometric 

analysis program. All research participants marked 18 cephalometric points on a 14-inch 

notebook computer, as directed by the program itself (Radiocef 2®). From there, they 

generated 14 cephalometric parameters including skeletal, dental-skeletal, dental and soft 

tissue. In order to verify the intra-examiner agreement, 10 professionals from each group 

repeated the marking of the points with a minimum interval of eight days between the two 

markings. The intra-group variability was calculated based on the coefficients of variation 

(CV). The comparison between groups was performed using the Student t-test for normally 

distributed variables, and using the Mann-Whitney test for those with non-normal distribution. 

In the group of orthodontists, the measurements of Pog and 1-NB, SL, S-Ls Line, S-Li Line 

and 1.NB showed high internal variability. In the group of radiologists, the same occurred 

with the values of Pog and 1-NB, S-Ls Line, S-Li Line and 1.NA. In the comparison between 

groups, all the analyzed linear values and two angular values showed statistically significant 

differences between radiologists and dentists (p <0.05). According to the results, the 

interexaminer error in cephalometric analysis requires more attention, but does not come from 

a specific class of specialists, being either dentists or radiologists. 

 

 Key-words: Cephalometry. Orthodontics. Radiology.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Imaginologia tem avançado de modo notável na área da saúde desde a descoberta dos 

Raios X, há 120 anos, por Wilhelm Conrad Röentgen (SCATLIFF; MORRIS, 2014). Na 

Odontologia, poucos anos após essa descoberta, a maioria das técnicas radiográficas extra e 

intra-orais já haviam sido estabelecidas.       

 No ano de 1931, simultaneamente, Broadbent, nos Estados Unidos e Hofrat, na 

Alemanha, marcaram o advento do cefalostato, dispositivo que possibilita a fixação da cabeça 

do paciente sempre na mesma posição durante a tomada radiográfica (BROADBENT,1931; 

HOFRAT, 1931). Com este dispositivo foi possível a obtenção da radiografia cefalométrica 

ou telerradiografia em norma lateral, um método padronizado e reprodutível de radiografia 

cranial utilizado principalmente por ortodontistas para avaliar o relacionamento dos dentes 

com os maxilares e dos maxilares com o esqueleto facial (JACOBSON; JACOBSON, 2006). 

Para Adams et al. (2004), além de descrever a morfologia craniofacial, esta radiografia pode 

auxiliar na previsibilidade de crescimento, na construção de planos de tratamento e na 

avaliação de resultados.         

  A análise cefalométrica é a mensuração de grandezas lineares e angulares na 

telerradiografia, através da demarcação de pontos, distâncias e linhas dentro do esqueleto 

facial (JACOBSON; JACOBSON, 2006).  E juntamente com o exame clínico, radiografias 

intra-orais, fotografias e modelos, é considerada de fundamental importância para o 

diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico.      

 De acordo com Leonardi et al. (2008), duas abordagens podem ser utilizadas para se 

realizar uma análise cefalométrica: a abordagem manual e/ou a computador-assistida. A 

abordagem manual é a mais antiga e consiste na colocação de uma folha  

de acetato sobre a radiografia, na qual o profissional desenha as principais estruturas 

anatômicas e identifica os pontos cefalométricos. Com o auxílio de uma régua, ele une os 

pontos entre si e origina as linhas e planos cefalométricos. O entrecruzamento dessas linhas e 

planos gera grandezas lineares e angulares, que podem ser mensuradas com a utilização de 

régua e transferidor (LEONARDI et al., 2008; BARROS, 2004).     

  Na análise computadorizada, os pontos são identificados pelo profissional com o 

auxílio do cursor do mouse na tela do computador, em radiografias digitais ou imagens 

digitalizadas a partir de radiografias analógicas. Depois disso, um software conclui a análise 

medindo automaticamente distâncias e ângulos (LEONARDI et al., 2008).    

  Na prática clínica, os ortodontistas caracterizam a classe de especialistas que mais 
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solicita e avalia a análise cefalométrica, levando em conta sua importância na determinação 

de um correto diagnóstico e de um plano de tratamento ortodôntico adequado. Já os 

radiologistas caracterizam a classe de especialistas que mais executa esse exame. Porém, 

habitualmente muitos ortodontistas não confiam nos resultados emitidos pelos centros de 

radiologia odontológica e acabam repetindo a análise cefalométrica enviada. 

 A literatura tem se mostrado rica em trabalhos que avaliam a validade e confiabilidade 

dos métodos de análise cefalométrica (ABOUDARA et al., 2009; DURÃO et al., 2005; 

OSHAGH; SHAIDI; DANAEI, 2013), bem como de trabalhos que comparam as análises 

cefalométricas manual e computadorizada
 
(AKHARE et al., 2013; ALBARAKATI; KULA; 

GHONEIMA, 2012; CELIK; POLAT-OZSOY; TOYGAR MEMIKOGLU, 2009; UYSAL; 

BAYSAL; YAGCI, 2009). Outros estudos foram encontrados confrontando os diferentes 

tipos de softwares utilizados para análise cefalométrica
 
(VASCONCELOS et al., 2006; 

TSOROVAS; KARSTEN, 2010; ERKAN et al., 2012; ABREU, 2012; GIMENEZ et al., 

2013). No entanto, nada foi observado a respeito de estudos que comparem a variabilidade 

dos resultados obtidos a partir de uma mesma análise cefalométrica realizada por 

ortodontistas e radiologistas.        

 Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar comparativamente 

grandezas cefalométricas obtidas por ortodontistas e radiologistas em um programa de análise 

cefalométrica computadorizada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  IMPORTÂNCIA DA CEFALOMETRIA 

  

 Para McNamara Júnior (1984), a cefalometria não é uma ciência exata, mas sim uma 

linguagem. E pode ser utilizada pelo profissional para se comunicar com outros profissionais 

ou com ele próprio, ao possibilitar identificar e descrever um conjunto de relações estruturais 

que são essenciais para o diagnóstico e planejamento do tratamento de um determinado caso. 

O autor esclarece ainda que os princípios básicos da análise cefalométrica podem ser 

facilmente comunicados a pessoas leigas, como pacientes e pais, ou profissionais de outras 

áreas.             

 You e Hägg (1999) destacam que a cefalometria é importante não só para o 

diagnóstico, mas também para a avaliação dos resultados obtidos com o tratamento 

ortodôntico. Para os autores, em muitos casos, um diagnóstico ortodôntico adequado pode ser 

feito sem o cefalograma. No entanto, seria praticamente impossível avaliar com precisão a 

resposta de um paciente ao tratamento e/ou as alterações provenientes do seu crescimento sem 

comparar uma série de telerradiografias laterais.      

 Zampieri et al. (2005) também ressaltaram que a importância da cefalometria não se 

restringe a elaboração de diagnósticos e planejamentos ortodônticos adequados. Segundo os 

autores, ela habilita pesquisadores a conduzirem estudos longitudinais e transversais precisos 

sobre as alterações espaciais ocorridas nas estruturas da face em função do crescimento e 

desenvolvimento.          

 De fato, os dados obtidos e investigados em exames cefalométricos, ao longo de todos 

esses anos, por vários pesquisadores, ajudaram substancialmente a esclarecer conceitos do 

mecanismo de crescimento craniofacial em pacientes portadores ou não de má-oclusão. Mas a 

literatura mostra além disso uma gama de possíveis utilizações da cefalometria para fins de 

pesquisa, tais como: quantificação de parâmetros craniofaciais em populações de indivíduos, 

comparação de traçados preditivos e resultados pós-cirúrgicos,  avaliação do efeito de 

aparelhos ortopédicos, entre outras (PANCHERZ; ZIEBER; HOYER, 1997; REDDY et al., 

2011; BAYSAL; UYSAL, 2014).        
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2.2 CEFALOMETRIA COMPUTADORIZADA 

 

 No final dos anos 60, teve início a era da cefalometria computadorizada. A evolução 

tecnológica em processamento de dados permitiu o desenvolvimento de diferentes programas 

que calculam automaticamente distâncias e ângulos dos traçados cefalométricos; reduzindo o 

trabalho manual, erros durante o traçado de linhas e planos, e erros na mensuração de 

grandezas antes obtidas com um transferidor. Como consequência, pesquisas nas quais a 

avaliação cefalométrica é necessária foram aceleradas e simplificou-se a prática clínica 

(ERKAN et al., 2012; TSOROVAS; KARSTEN, 2010).  

 Trajano et al. (2000) compararam os métodos cefalométricos manual e 

computadorizado, utilizando grandezas cefalométricas angulares e lineares obtidas a partir da 

análise de Steiner. Os autores selecionaram uma amostra de 40 telerradiografias em norma 

lateral e um único operador devidamente calibrado. Para realização da análise 

computadorizada, as imagens foram escaneadas e transportadas para o software Radiocef 

Studio
®
, versão 2.0. Os dados obtidos a partir das análises manual e computadorizada foram 

comparados através do teste t de Student, considerando o nível de significância de 5%. Dentre 

as 11 grandezas analisadas no estudo, somente aquelas que envolviam a demarcação de 

pontos no incisivo superior (1.SN e 1.NA) apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre os dois métodos. Os autores concluíram que essas diferenças não eram 

clinicamente significativas e, portanto, tanto o método manual como o computadorizado 

podem ser utilizados na determinação do diagnóstico e planejamento ortodôntico. 

 Sayinsu et al. (2007) compararam o método clássico de análise cefalométrica (traçado 

manual) com o método computadorizado. Foram investigados os erros intra e interexaminador 

e os erros de digitalização. Trinta telerradiografias em norma lateral foram escaneadas a 300 

dpi, dispostas em um monitor de alta resolução e analisadas duas vezes por cada um dos dois 

operadores, utilizando o software Dolphin Imaging 9.0
®

. As mesmas radiografias foram 

traçadas manualmente também duas vezes e tiveram suas grandezas mensuradas pelos 

mesmos dois operadores. O intervalo entre as repetições foi de, no mínimo, três semanas. 

Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) foram utilizados para detectar a concordância 

intra e interexaminador para cada variável cefalométrica. Os resultados mostraram que cada 

examinador foi consistente nas mensurações repetidas. Todos os valores de CCI foram 

maiores ou igual a 0,90. A concordância entre os examinadores também mostrou coeficiente 

de correlação maior do que 0,75. As grandezas altura maxilar, profundidade maxilar, Eixo y, 

FMA, ângulo nasolabial e distância N perp-A apresentaram maior intervalo de confiança e 
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menor correlação  em relação aos outros parâmetros testados. Os autores concluíram que o 

uso do software computadorizado na análise cefalométrica não aumentou os erros de 

mensuração em comparação com a técnica do traçado manual.   

 Celik, Polat-Ozsoy e Toygar Memikoglu (2009) avaliaram a confiabilidade de medidas 

cefalométricas lineares e angulares, utilizando radiografias digitais diretas, radiografias 

digitalizadas, ou seja, impressas e escaneadas, e radiografias impressas e traçadas à mão. 

Foram identificados, por um único examinador, 26 pontos cefalométricos em 125 

telerradiografias laterais pré-tratamento. A partir daí, foram geradas 28 variáveis 

cefalométricas. Para avaliar o erro do método, 30 radiografias selecionadas aleatoriamente 

foram retraçadas um mês após as marcações iniciais e o coeficiente de correlação intraclasse 

foi calculado. Para todos os parâmetros testados, foram encontrados coeficientes de correlação 

acima de 0,8, excetuando-se apenas o ângulo nasolabial no grupo das radiografias 

digitalizadas (r²=0,5060). Para a análise estatística dos dados principais, os autores utilizaram 

a análise de variância univariada e o teste de Duncan, considerando o nível de significância de 

0,05. Dentre as 28 variáveis cefalométricas analisadas, apenas o ângulo nasolabial apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos. Cinco variáveis apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas para o grupo das radiografias digitais diretas, em 

comparação com os outros dois grupos: Nperp-Pg (distância entre o ponto A e uma linha que 

passa pelo ponto N perpendicularmente ao plano de Frankfurt), Go-Me (distância entre os 

pontos Go e Me), ENA-Me (distância entre a espinha nasal anterior e o ponto Me), 1-NB 

(distância entre a incisal do incisivo inferior e a linha NB) e 1-NA (distância entre a incisal do 

incisivo superior e a linha NA). A variável APFH (proporção entre as alturas faciais posterior 

e anterior) mostrou diferença estatisticamente significativa apenas para o grupo das 

radiografias digitalizadas, quando comparada com as radiografias digitais diretas e aquelas 

traçadas à mão. De acordo com os autores, apesar de algumas medições realizadas nas 

radiografias digitais diretas terem exibido baixa correlação com aquelas realizadas através dos 

dois outros métodos, as diferenças foram mínimas e clinicamente aceitáveis. Concluíram, 

então, que a análise cefalométrica computadorizada utilizando radiografias digitais diretas é 

preferível por adicionar vantagens como economia de tempo e fácil manuseio.  

  Uysal, Baysal e Yagci (2009) avaliaram a repetibilidade intra-examinador, a 

reprodutibilidade interexaminador e a velocidade na marcação de pontos cefalométricos nos 

métodos manual e computadorizado. Cem telerradiografias laterais foram aleatoriamente 

selecionadas e 11 grandezas angulares e 6 lineares foram mensuradas, por dois examinadores, 

através dos dois métodos, em cada radiografia. Para o método computadorizado, foram 
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utilizadas radiografias escaneadas a 300 dpi e 24 bits. O teste t de Student para amostras 

independentes e pareadas foi utilizado para comparar os valores médios das diferenças inter e 

intra-examinador. O coeficiente de correlação intra classe (CCI) foi calculado para determinar 

a correlação intra e interexaminador. Quando as duas técnicas foram comparadas com relação 

a diferença nas médias, nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada para o 

primeiro examinador. Para o segundo examinador, três grandezas cefalométricas 

apresentaram médias diferentes e estatisticamente significantes. A repetibilidade intra-

examinador, para ambas as técnicas, mostrou alto índice de correlação. Porém, a 

reprodutibilidade interexaminador foi inaceitável tanto para o método manual quanto para o 

computadorizado. A média de tempo dos dois examinadores, para um único traçado, foi de 2 

minutos e 41 segundos no método computadorizado, e 6 minutos e 51 segundos para os 

traçados manuais.         

 AlBarakati, Kula e Ghoneima (2012) avaliaram a confiabilidade e reprodutibilidade de 

medidas lineares e angulares através dos métodos cefalométricos convencional (manual) e 

computadorizado, por meio de radiografias digitalizadas. Um total de 13 pontos 

cefalométricos foram identificados e 16 grandezas esqueléticas e dentárias foram mensuradas 

em 30 telerradiografias pré-tratamento. Os traçados e as medições foram realizadas duas 

vezes pelo mesmo examinador com um intervalo de seis semanas. A confiabilidade dos 

métodos foi testada através do coeficiente de correlação de Pearson (r²). Os seguintes níveis 

foram utilizados para determinar a força da correlação: r² maior do que 0,8 indicava forte 

correlação; r² maior do que 0,5 e menor do que 0,8 indicava moderada correlação; e r² menor 

do que 0,5 indicava fraca correlação. A reprodutibilidade foi analisada através do teste t 

pareado. O nível de significância estatística estabelecido foi p<0,05. A confiabilidade das 

medidas repetidas por um único examinador, para os dois métodos, foi investigada. A maior 

magnitude da diferença entre a primeira e a segunda marcação foi 1,3 mm e 0,7º para o 

traçado manual, e 1,7 mm e 0,6º par o método computadorizado. Os coeficientes de 

correlação para todas as grandezas, nos dois métodos, mostraram valores acima de 0,90 (forte 

correlação), exceto o comprimento da maxila, que apresentou correlação de 0,82 no traçado 

manual. Segundo os autores, estes resultados revelaram boa confiabilidade e baixo erro intra-

examinador. Na comparação das grandezas obtidas nos métodos convencional e 

computadorizado, diferenças significativas foram observadas para a maioria das medidas 

lineares e angulares, exceto para o ângulo nasolabial (p=0,5), ângulo da convexidade 

(p=0,09), base anterior do crânio (p=0,3) e altura facial ântero-inferior (p=0,6). A maior 

magnitude da diferença entre as médias das amostras foi de 2,9 mm e 1.2º. Para os 
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pesquisadores, ambos os métodos são confiáveis, pois embora a reprodutibilidade dos dois 

métodos tenha mostrado algumas diferenças estatisticamente significantes, a maioria delas 

não é clinicamente significativa. 

       

2.2.1 Softwares para realização de análises cefalométricas 

 

 A popularização da análise cefalométrica computadorizada resultou em vários tipos de 

programas ou softwares, disponíveis no mercado nacional e internacional. Este método 

conquistou a preferência da maioria dos ortodontistas e consagrou-se como rotina na prática 

clínica, despertando a necessidade de se avaliar o desempenho e a confiabilidade desses 

programas.          

 Vasconcelos et al. (2006) avaliaram o programa de traçado cefalométrico Radiocef 2.0
®

 

quanto à confiabilidade e precisão, comparativamente ao método manual e ao programa 

Dentofacial Planner 7.02
®

, de precisão já comprovada na literatura, e utilização frequente em 

pesquisas. Os pesquisadores utilizaram 50 telerradiografias laterais de boa qualidade, de 

pacientes de ambos os gêneros, na faixa etária dos 11 aos 24 anos, pertencentes aos arquivos 

da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São 

Paulo. A pesquisa originou 4 grupos experimentais: Grupo 1 (método manual); Grupo 2 (a 

partir da digitalização dos traçados no programa Radiocef 2.0
®

); Grupo 3 (a partir da 

digitalização das radiografias no programa Radiocef 2.0
®

); e Grupo 4 (a partir da digitalização 

dos pontos cefalométricos no programa Dentofacial Planner 7.02
®

). Vinte e sete grandezas 

cefalométricas angulares e lineares foram analisadas. O erro intra-examinador foi averiguado 

por meio de novos traçados e remedições de 10 radiografias da amostra, para os 4 grupos 

experimentais, após 4 meses. Os dados obtidos foram comparados pelo teste t pareado, 

considerando o nível de significância de 5%. A comparação intergrupos foi realizada por 

meio da análise de variância e do teste de Kruskal-Wallis. Os resultados mostraram que os 

programas são comparáveis, sem diferenças estatisticamente significantes, ao nível de 5%.  

Os autores concluíram que: 1) o programa de traçado cefalométrico computadorizado 

Radiocef 2.0
®

 pode ser confiavelmente utilizado como recurso auxiliar no diagnóstico, plano 

de tratamento, acompanhamento e avaliação de tratamentos ortodônticos, nos âmbitos clínico 

e/ou de pesquisa; e 2) este programa também pode ser confiavelmente utilizado para efetuar 

medições a partir da digitalização dos traçados, além da forma proposta pelo fabricante. 

 Tsorovas e Karsten (2010) avaliaram comparativamente a acurácia e demanda de tempo 

na análise cefalométrica manual e em cinco programas de análise cefalométrica 
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computadorizada (Viewbox
®

, Onyx Ceph
®

, Oris Ceph
®

, Facad
®

 e Winceph
®

). A amostra 

consistiu de 30 telerradiografias em norma lateral, a partir das quais foram obtidas 23 

grandezas cefalométricas, pelo mesmo operador. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

foi utilizado para detectar diferenças na concordância entre o traçado manual e o traçado 

obtido por cada programa. O coeficiente de variação (CV) foi utilizado para avaliar o erro 

intra-examinador e o teste t de Student, para determinar as diferenças de tempo. Dentre as 23 

grandezas analisadas, 20 mostraram boa concordância entre os métodos manual e 

computadorizado. E somente duas manifestaram baixa reprodutibilidade intra-examinador. A 

demanda de tempo foi significativamente maior para o método manual do que para o 

computadorizado (p<0,001).          

  Erkan et al. (2012) compararam quatro programas de análise cefalométrica 

computadorizada com o método convencional (traçado manual), utilizando 30 

telerradiografias laterais escaneadas a 300 dpi e digitalizadas. Os programas Dolphin 

Imaging
®

, Vistadent
®

, Nemoceph
®

 e Quick Ceph
®

 foram avaliados através da mensuração de 

5 grandezas lineares e 10 grandezas angulares, por um único examinador. A fim de minimizar 

erros decorrentes da fadiga do examinador, não mais do que 10 radiografias foram traçadas 

em um mesmo dia. Para avaliar a confiabilidade intra-examinador, 10 radiografias foram 

selecionadas aleatoriamente e retraçadas, após 10 dias, manualmente e com cada um dos 

programas computadorizados. Um teste de correlação linear mostrou que todas as medidas 

apresentaram coeficientes superiores a 0,9. Coeficientes de confiabilidade maior do que 0,7  

são considerados aceitáveis. A análise estatística dos dados principais foi realizada por meio 

da análise de variância multivariada e dos testes de Box e Levene. Os autores não 

encontraram diferença estatisticamente significante entre a análise manual e as análises 

computadorizadas avaliadas e, portanto, concluíram que os programas são confiáveis para 

utilização clínica.          

  Abreu (2012) comparou o método manual e dois programas de análise cefalométrica 

computadorizada, o Dolphin Imaging 11.0
®

 e o Dentofacial Planner 7.02
®

, utilizando 45 

telerradiografias em norma lateral. Um único operador realizou dois traçados para cada 

método,  com um intervalo de um mês entre as repetições. Oito grandezas angulares e cinco 

grandezas lineares foram avaliadas. O erro intra-examinador para cada grupo foi calculado 

através do teste t para amostras dependentes. Na análise entre os  grupos, utilizou-se a análise 

de variância (ANOVA) e o teste de Tukey. Para o autor, os três métodos mostraram-se 

precisos, sendo que o programa Dentofacial Planner
®

 apresentou maior confiabilidade, 

seguido do método manual. O programa Dolphin Imaging
®

 mostrou-se o método mais 
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susceptível a apresentar erros sistemáticos na identificação dos pontos cefalométricos. 

    

2.3 ERRO INTEREXAMINADOR 

 

 A telerradiografia em norma lateral tem sido utilizada com frequência tanto para o 

diagnóstico das más oclusões, como também para avaliação das alterações induzidas pelo 

tratamento ortodôntico. Portanto, é importante minimizar ao máximo o erro do método com o 

objetivo de averiguar com validade as pequenas mudanças alcançadas com o tratamento 

(KAMOEN; DERMAUT; VERBEECK, 2001). Erros decorrentes da aquisição de 

radiografias, traçados, identificação dos pontos, e medições tem sido amplamente 

investigados no intuito de minimizá-los (SAYINSU et al., 2007).    

 Outro aspecto a ser considerado com atenção são os erros nas marcações e interpretação 

radiográfica entre observadores com diferentes graus de formação e experiência. A literatura 

postula que isto levaria a divergências significativas na avaliação radiográfica dos pacientes 

(SILVEIRA et al., 2009).        

 Ortendahl, Borman e Grondahl (1994) investigaram erros técnicos na aquisição de 

telerradiografias que necessitaram ser refeitas por ordem de radiologistas. Vinte radiografias 

rejeitadas e suas homólogas aprovadas foram então estudadas. Dez ortodontistas foram 

convidados a decidir se as radiografias eram aceitáveis ou não, e a fornecer razões para 

aquelas julgadas inaceitáveis. Foi encontrada uma variação considerável na taxa de aceitação 

entre os ortodontistas. Um ortodontista aceitou apenas 13, enquanto outro aceitou 37 das 40 

radiografias. A principal causa para a rejeição pelos ortodontistas das radiografias aprovadas 

radiologicamente foi o erro de posicionamento do paciente, e para as rejeitadas: pobre ou 

nenhuma intercuspidação. Os resultados mostraram grandes discrepâncias entre os 

radiologistas e os ortodontistas com relação aos critérios de qualidade da imagem, bem como 

grandes variações interindividuais entre os ortodontistas. Em metade dos casos, os 

radiologistas ordenaram que as radiografias fossem refeitas, mas, de acordo com os 

ortodontistas, não seria necessário.        

  Lau, Cook e Hägg (1997) objetivaram quantificar e comparar os erros de medição 

cefalométrica (erro interexaminador) entre dois residentes em ortodontia e dois residentes em 

cirurgia bucomaxilofacial com diferentes anos de experiência. Foram utilizadas 30 

radiografias cefalométricas para a medição de 18 medidas angulares e 9 lineares, em dois 

momentos independentes. Os erros interexaminadores foram calculados através de testes t 

para duas amostras para cada par de examinadores. O erro interexaminador foi alto tanto na 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ortendahl%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8199164
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identificação dos pontos como nas medições das grandezas.    

  Ferreira et al. (2004) avaliaram a precisão de análises cefalométricas laterais realizadas 

por diferentes operadores, utilizando um método computadorizado (Radiocef versão 2.0), com 

e sem a utilização do recurso zoom. Quatro operadores com a mesma formação em 

cefalometria avaliaram 50 telerradiografias laterais de duas maneiras, com e sem a utilização 

do recurso zoom. Cada examinador traçou 10 radiografias por dia, gerando 9 grandezas 

cefalométricas a cada análise, das quais 5 eram angulares e 4 lineares. Para avaliar a 

confiabilidade dentro de uma mesma classe de dados, foi utilizado o coeficiente de correlação 

intraclasse. Os resultados revelaram que, dentre as 5 grandezas angulares, 3 mostraram maior 

confiabilidade no método computadorizado com zoom e as 2 restantes mostraram-se mais 

confiáveis no método computadorizado sem zoom. Considerando-se as medidas lineares, 

todas as mensurações realizadas apresentaram maior precisão no método computadorizado 

com zoom. Quando a mesma técnica foi comparada para diferentes operadores, observou-se 

que, para apenas duas grandezas lineares, os valores estimados do coeficiente de correlação 

intraclasse encontraram-se entre 0,70 e 0,80. Mesmo assim, o intervalo de confiança dessas 

grandezas indicou um grau de similaridade satisfatória para os diferentes examinadores. Para 

todas as outras grandezas, o coeficiente de correlação intraclasse foi maior do que 0,80, 

considerado de bom a excelente. Os autores concluíram que grande parte das grandezas 

apresentaram alto grau de concordância, mas que estudos maiores são necessários para avaliar 

a confiabilidade da análise cefalométrica na clínica ortodôntica.  Silveira e Silveira (2006), 

avaliaram a reprodutibilidade de grandezas cefalométricas obtidas por três clínicas de 

radiologia odontológica. Quarenta radiografias cefalométricas obtidas pelo mesmo 

equipamento de raio x foram selecionadas e enviadas em momentos distintos para três clínicas 

diferentes. Todas as clínicas digitalizaram as imagens com a mesma resolução e identificaram 

os pontos cefalométricos com o cursor do mouse na tela do computador. Três cefalogramas 

foram obtidos a partir de cada radiografia, totalizando 120 análises. Os dados obtidos foram 

comparados por meio da análise de variância (ANOVA) para três ou mais amostras pareadas. 

Para todas as comparações efetuadas foi estabelecido o nível de significância de 5%. Dos 32 

fatores analisados, apenas quatro revelaram reprodutibilidade satisfatória: posição da maxila 

em relação à base anterior do crânio, inclinação do plano oclusal em relação a base anterior do 

crânio, posição do incisivo inferior em relação a linha násio-pogônio, e perfil do tecido mole 

(p<0,05). As diferenças máximas entre as clínicas foram, em geral, muito altas. Diferenças de 

até 11,33 mm foram encontradas para grandezas lineares. Para o FMIA, ângulo formado entre 

o longo eixo do incisivo inferior e o plano de Frankfurt, foram encontradas diferenças de até 
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20,13º.  Os autores concluíram que as medidas encontradas pelas três clínicas de radiologia 

odontológica não foram reprodutíveis.        

  Miloro et al. (2014) avaliaram a variabilidade interexaminador na identificação de 21 

pontos cefalométricos, por cirurgiões bucomaxilofaciais com diferentes graus de 

conhecimento e experiência na área cirúrgica. O grupo incluiu oito residentes em cirurgia e 

oito membros do corpo docente de uma faculdade. Dez telerradiografias, selecionadas a partir 

de pacientes com média de idade de 22,4 anos, foram digitalizadas por meio de uma câmera 

digital de 5 megapixels e importadas para o software  de mapeamento GraphClick 2,9
®

. As 

imagens eram exibidas na tela de um computador e os pontos identificados por meio de uma 

caneta para tablet. Antes da marcação dos pontos, a qualidade subjetiva das radiografias era 

avaliada pelos cirurgiões, através de uma escala que variava de 1 a 3, conforme a seguir: 1-

baixa qualidade, 2-boa qualidade, 3-excelente qualidade. Para cada radiografia, foi feita uma 

média dos escores obtidos. E somente aquelas com média maior que 2 foram consideradas de 

boa qualidade. Todos os 16 cirurgiões marcaram 21 pontos em cada radiografia e as 

coordenadas de localização (x,y) foram registradas pelo software. Das 10 radiografias 

exibidas, duas delas eram do mesmo paciente e foram examinadas duas vezes por cada 

cirurgião, sem que eles tivessem conhecimento. Este procedimento permitiu o cálculo da 

variabilidade intra-examinador. Para avaliar a variabilidade interexaminador, foi utilizado o 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI). O intervalo de confiança considerado foi de 95%. 

Ao considerar a influência do nível de educação dos cirurgiões na identificação dos pontos, os 

CCIs foram estimados pelo tipo de avaliador (residente ou docente) e pela qualidade da 

radiografia (média dos escores). O teste de Fisher não demonstrou diferença estatística 

(p>0,05) quanto ao erro intra-examinador entre residentes e docentes. O teste kappa foi 

utilizado para avaliar  o erro intra-examinador quanto a qualidade das imagens e indicou 

pobre concordância (0,38). A análise interexaminador demonstrou que a maioria das 

marcações tiveram boa ou excelente confiabilidade interexaminadores (CCI>0,90). Os pontos 

pório, condílio e gônio demonstraram baixa confiabilidade para a coordenada x (CCI<0,75), 

independente do nível de experiência do cirurgião. Os pontos gônio, glabela e pogônio mole 

mostraram pouca confiabilidade para a coordenada y (CCI<0,75). A qualidade das imagens 

afetou os pontos pório, condílio, orbital, espinha nasal anterior, B, pogônio, gônio e glabela. 

Para os autores, as inconsistências encontradas podem influenciar o planejamento de cirurgias 

ortognáticas e podem ser evitadas através do uso de radiografias de alta qualidade e, 

especialmente, pela educação continuada dos cirurgiões quanto à definição dos pontos 

cefalométricos.  



22 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Comparar grandezas cefalométricas obtidas por dois grupos de especialistas distintos: 

cirurgiões-dentistas ortodontistas e cirurgiões-dentistas radiologistas, a partir da análise de 

uma mesma telerradiografia, no programa de análise cefalométrica computadorizada Radiocef 

Studio 2
®

. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a variabilidade intragrupo das grandezas cefalométricas obtidas pelos 

cirurgiões-dentistas ortodontistas; 

 Verificar a variabilidade intragrupo das grandezas cefalométricas obtidas pelos 

cirurgiões-dentistas radiologistas; 

 Comparar as grandezas cefalométricas obtidas por ortodontistas e radiologistas. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Para a execução deste estudo seccional prospectivo foram obedecidos todos os critérios 

prescritos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual versa sobre 

a ética em pesquisa com seres humanos.  O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL e, somente após sua 

aprovação (ANEXO A), iniciou-se a seleção do material e da amostra. 

Todos os sujeitos aptos a participar da pesquisa foram convidados através de uma carta-

convite explicativa (ANEXO B) e, aqueles que confirmaram interesse em colaborar, foram 

orientados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE (ANEXO C). 

 

4.2 MATERIAL DA PESQUISA 

 

O material da pesquisa, selecionado a partir do arquivo de uma clínica de radiologia 

odontológica, consistiu de uma telerradiografia em norma lateral com imagem digital de boa 

qualidade e tamanho 2100 x 2092 pixels. A aquisição da imagem foi realizada através de um 

aparelho Kodac 8000C (Carestream Health Inc.®, Rochester, Nova York, Estados Unidos), 

com 14 bits de tons de cinza.                                                 

 A telerradiografia selecionada deveria atender aos seguintes critérios: paciente adulto, 

com idade superior a 21 anos para o sexo masculino, ou superior a 18 anos para o sexo 

feminino, sem perdas dentárias e com postura correta durante a tomada radiográfica. De acordo 

com Jacobson e Jacobson (2006), para obter-se esta postura correta, o paciente deve ser 

posicionado com as olivas do cefalostato exercendo pressão moderada em seus condutos 

auditivos externos, o plano de Frankfurt deve estar paralelo ao solo e um posicionador nasal 

deve ser fixado na glabela. Além disso, o paciente deve ser instruído a ocluir em relação 

cêntrica, deglutir e manter a língua na área posterior do palato mole, mantendo-se parado 

durante toda a exposição.  

Foram excluídas dessa seleção as telerradiografias que apresentavam elementos 

supranumerários, anodontias, excetuando-se as de terceiro molar, aparatologia fixa ou 

patologias de qualquer ordem. Estes critérios foram avaliados na radiografia panorâmica 

adquirida no mesmo momento da telerradiografia. Além disso, nenhuma identificação do 

paciente deveria estar contida na radiografia.  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

Na etapa subsequente, foram elegidas duas amostras de conveniência: a primeira delas 

contendo 30 cirurgiões-dentistas especialistas em ortodontia; e a segunda, formada a partir de 

30 cirurgiões-dentistas especialistas em radiologia odontológica e imaginologia. Profissionais 

especialistas que não se encontravam em exercício ativo da profissão ou da especialidade foram 

excluídos de ambas as amostras.  

 

4.3.1 Cálculo amostral 

 

 A determinação da amostra deste estudo foi realizada com base em um estudo piloto, no 

qual foram testados 30 profissionais por grupo, utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

 

 Onde S1
2
 representa a variância do grupo 1 (ortodontistas) e S2

2
, a variância do grupo 2

 

(radiologistas). Zα, representa o nível de significância, estimado em 5% . E Zβ, o poder do teste, 

estimado em 80%. Já X1 representa a média obtida pelo grupo 1 e X2, a média obtida pelo grupo 

2. Ao final do cálculo, chegou-se ao total de 27 indivíduos por grupo.  

   

4.4 COLETA DE DADOS 

 

Após a assinatura do TCLE, o pesquisador principal disponibilizou a cada participante, 

em momentos distintos, um computador do tipo notebook com tela de 14 polegadas, no qual 

havia sido instalado o módulo de cefalometria do programa Radiocef Studio2
®
 (Radiomemory, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). O computador foi padronizado a fim de minimizar 

possíveis erros em decorrência de monitores com resoluções diferentes.  

O pesquisador era responsável por cadastrar o participante da pesquisa no programa, 

selecionar a telerradiografia eleita (Figura 1), calibrar esta imagem na resolução de 200 dpi e 

selecionar, dentre a lista de análises cefalométricas fornecidas pelo programa, a análise de 

Steiner.                                     
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 A partir de então, o participante da pesquisa efetuava a marcação dos pontos 

cefalométricos conforme as orientações do programa, utilizando o cursor do mouse na tela do 

computador. Recursos e ferramentas do programa como "zoom", "negativo" e 

"pseudocoloração" eram disponibilizados aos participantes, que tinham a opção de utilizá-los 

ou não.  

A fim de averiguar a concordância intra-examinador, 10 profissionais ortodontistas e 10 

profissionais radiologistas repetiram a demarcação dos pontos, na mesma telerradiografia, com 

um intervalo mínimo de 8 dias entre as duas marcações. O resultado foi avaliado através dos 

coeficientes de correlação intra classe (CCI).  
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Figura 1 - Telerradiografia em norma lateral utilizada na pesquisa 

 
Fonte: Arquivo da Clínica Seres 
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4.5 PONTOS CEFALOMÉTRICOS 

 

Os seguintes pontos cefalométricos (Figura 2) foram demarcados por cada um dos 

participantes na mesma telerradiografia: 

 

N - Násio: ponto mais anterior da sutura fronto nasal; 

Or - Órbita: ponto mais inferior do contorno da órbita; 

S - Sela: centro da imagem da fossa pituitária; 

Po - Pório: ponto mais superior do conduto auditivo externo; 

Go - Gônio: ponto onde a bissetriz do ângulo formado pela tangente à borda posterior 

do ramo e a tangente ao limite inferior do corpo da mandíbula intercepta o contorno 

mandibular; 

Pog - Pogônio: ponto mais anterior do contorno do mento no plano sagital; 

Gn - Gnátio: ponto onde a bissetriz do ângulo formado entre o plano mandibular e a 

linha N-Pog intercepta a cortical externa da sínfise mandibular; 

B - Ponto B: ponto mais profundo da concavidade anterior da sínfise mandibular; 

D - Ponto D: ponto situado no centro da imagem do mento; 

A - Ponto A: ponto mais profundo na concavidade maxilar entre a espinha nasal anterior 

e o rebordo alveolar; 

Aii - Ápice do incisivo inferior: ápice radicular do incisivo central inferior; 

Iii - Borda incisal do incisivo inferior: ponto na borda incisal do incisivo central 

inferior; 

Iis - Borda incisal do incisivo superior: ponto na borda incisal do incisivo central 

superior; 

Ais - Ápice do incisivo superior: ápice radicular do incisivo central superior; 

Pog' - Pogônio mole: ponto mais proeminente do queixo, no tecido mole; 

Li - Lábio inferior: ponto mais proeminente do lábio inferior; 

Ls - Lábio superior: ponto mais proeminente do lábio superior; 

Prn - Pronasal médio: ponto médio da curvatura da borda inferior do nariz. 
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Figura 2 - Pontos cefalométricos 

 
Fonte: Autor. 

 

4.6 GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS 

 

Ao término das marcações, o programa gerava automaticamente as seguintes grandezas 

cefalométricas, para posterior construção do banco de dados:  

 

 Grandezas cefalométricas esqueléticas (Figuras 3, 4 e 5): 

 

SNA: ângulo formado entre as linhas SN e NA; 

SNB: ângulo formado entre as linhas SN e NB; 

SND: ângulo formado entre as linhas SN e ND; 

Go-Gn.SN: ângulo formado entre o plano mandibular (Go-Gn) e a linha SN; 

Ângulo facial (AF): ângulo formado entre o plano de Frankfurt (Po-Or) e a linha N-

Pog; 

SL: distância linear entre os pontos S (sela) e L (ponto gerado automaticamente pelo 

programa, sobre a linha SN, encontrado ao se traçar uma perpendicular à linha SN que passe 

pelo ponto Pog). 
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Figura 3 - Grandezas cefalométricas esqueléticas SNA, SNB e SND 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 4 - Grandezas cefalométricas esqueléticas Go-Gn.SN e AF 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 5 - Grandeza cefalométrica esquelética SL 

 
Fonte: Autor. 

 

 Grandezas cefalométricas dento-esqueléticas (Figuras 6 e 7): 

 

1.SN: ângulo entre o longo eixo do incisivo superior e a linha SN; 

1.NA: ângulo entre o longo eixo do incisivo superior e a linha NA; 

1.NB: ângulo entre o longo eixo do incisivo inferior e a linha NB; 

IMPA: ângulo formado entre o plano mandibular (Go-Gn) e o longo eixo do incisivo 

central inferior; 

Pog e 1-NB: Diferença entre as distâncias Pog-linha NB e Iii-linha NB. 

 

Figura 6 - Grandezas cefalométricas dento-esqueléticas 1.SN, 1.NA, 1.NB e IMPA 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 7 - Distâncias Pog-NB e 1-NB, cuja diferença origina a grandeza cefalométrica dento-

esquelética Pog e 1-NB 

 
      Fonte: Autor. 

 

 Grandeza cefalométrica dentária (Figura 8): 

 

1.1: ângulo formado pela intersecção do longo eixo do incisivo superior com o longo 

eixo do incisivo inferior; 

 

      Figura 8 - Grandeza cefalométrica dentária 1.1 

 
     Fonte: Autor. 

 

 Grandezas cefalométricas tegumentares (Figura 9): 

 

Linha S-Ls:distância entre a linha S (Prn-Pog') e o ponto Ls; 

Linha S-Li: distância entre a linha S (Prn-Pog') e o ponto Li; 
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Figura 9 - Grandezas cefalométricas tegumentares Linha S-Ls e Linha S-Li 

 
Fonte: Autor. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS
®
 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0 para Windows. Ao final, foram calculados 

os coeficientes de variação (CV) de cada grandeza cefalométrica nos dois grupos e realizou-se 

a análise intergrupos. O tipo de distribuição dos dados foi testado com base na avaliação dos 

parâmetros: assimetria, curtose e desvio padrão. Para as variáveis com distribuição normal, 

realizou-se o teste t de Student para duas amostras independentes, e para aquelas com 

distribuição não normal, realizou-se o teste de Mann-Whitney. Em todos os casos, considerou-

se o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

            

         As Tabelas 1 e 2 mostram uma análise descritiva dos dados relativos às grandezas 

cefalométricas quanto à média, assimetria, curtose, desvio padrão, mediana e valores mínimo 

e máximo, para os grupos ortodontistas e radiologistas, respectivamente.  

   

Tabela 1 – Caracterização da amostra quanto à média, assimetria (As), curtose (Curt), desvio padrão (DP), 

mediana (Md) e valores mínimo e máximo (Mín-Máx) de cada grandeza cefalométrica para os ortodontistas. 

 Média As Curt DP Md Mín-Máx 

SNA 87,0 -1,4 2,8 7,0 88,1 65,8-96,8 

SNB 83,5 -2,1 5,8 5,7 84,5 64,2-91,5 

SND 82,0 -2,0 5,5 5,7 83,0 63,0-90,0 

1.SN 108,5 -2,0 5,1 6,0 109,7 89,4-115,7 

1.NA 21,4 -0,2 3,3 4,5 21,3 7,4-32,7 

1.NB 23,9 4,8 25,2 13,0 21,5 14,6-90,0 

Pog e 1-NB -0,5 -1,6 6,0 1,7 -0,2 -6,7-3,0 

IMPA 89,6 -0,1 0,2 4,1 89,7 80,5-97,0 

1.1 132,1 -0,3 16,4 9,1 133,2 90,0-144,0 

Go-Gn.SN 28,5 1,9 4,8 5,6 27,5 20,7-47,4 

SL 58,7 17,6 17,6 10,4 60,5 9,8-68,3 

AF 90,2 1,8 1,8 9,2 89,5 69,0-113,5 

Linha S-Ls 0,2 -0,5 -0,5 1,5 -0,2 -2,8-3,0 

Linha S-Li 1,9 -0,7 -0,7 1,0 1,6 -0,29-3,6 
Fonte: Autor. 

 
Tabela 2 – Caracterização da amostra quanto à média, assimetria, curtose, desvio padrão, mediana e valores 

mínimo e máximo de cada grandeza cefalométrica para os radiologistas.  

 Média As Curt DP Md Mín-Máx 

SNA 85,2 -1,0 2,6 4,22 84,5 72,9-95,5 

SNB 81,9 -1,4 5,2 3,08 80,8 77,6-90,4 

SND 80,5 -1,4 5,4 3,02 79,4 77,2-89,8 

1.SN 102,2 -6,0 42,0 17,09 104,5 13,7-113,4 

1.NA 22,4 5,6 39,5 11,52 20,6 13,5-81,8 

1.NB 20,2 6,3 45,2 3,09 20,6 13,6-29,1 

Pog e 1-NB 0,3 -1,7 7,5 0,99 0,4 -2,1-2,6 

IMPA 88,8 -0,1 0,5 2,73 89,1 82,6-93,1 

1.1 135,3 -3,2 18,3 5,43 135,0 116,9-149,8 

Go-Gn.SN 29,6 1,2 4,4 3,37 30,5 20,6-34,0 

SL 55,3 -3,2 18,2 4,69 53,94 43,3-67,8 

AF 91,7 -0,1 4,2 3,56 91,86 75,1-96,4 

Linha S-Ls -0,7 0,74 0,2 0,85 -0,8 -2,4-1,2 

Linha S-Li 1,2 0,4 -0,1 0,62 1,4 -0,03-2,5 
Fonte: Autor. 
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5.2 CONCORDÂNCIA INTRA-EXAMINADOR 

 

 O grau de concordância entre os resultados obtidos pelo mesmo examinador em dois 

momentos distintos foi dado pelo coeficiente de correlação intraclasse, conforme a Tabela 3. 

Valores de CCI maiores ou igual a 0,7 demonstram forte concordância intra-examinador, 

valores de CCI entre 0,3 e 0,699 denotam concordância moderada, e valores de CCI menores 

do que 0,3 indicam fraca concordância.  

 
Tabela 3 – Valores do coeficiente de correlação intraclasse dos examinadores da pesquisa. 

 Ortodontistas Radiologistas 

SNA 0,881 0,764 

SNB 0,953 0,851 

SND 0,954 0,867 

1.SN 0,920 0,863 

1.NA 0,431 0,324 

1.NB 0,658 0,560 

Pog e 1-NB 0,889 -0,335 

IMPA 0,843 0,142 

1.1 0,725 0,777 

Go-Gn.SN 0,955 0,861 

SL 0,887 0,733 

AF 0,799 0,093 

Linha S-Ls 0,733 -0,063 

Linha S-Li 0,566 0,046 

Fonte: Autor. 
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5.3 VARIAÇÃO INTRAGRUPO          

              

 Os coeficientes de variação para cada grandeza cefalométrica foram calculados a partir 

da razão entre o desvio padrão e a média e, em seguida, foram transformados em valores 

percentuais e arredondados, a fim de facilitar a leitura dos dados. Os resultados para os dois 

grupos são apresentados na Tabela 4. Coeficientes de variação de até 25% são considerados 

aceitáveis.  

Tabela 4 - Coeficientes de variação em valores percentuais das grandezas cefalométricas por grupo. 

 Ortodontistas Radiologistas 

SNA 8% 5% 

SNB 7% 4% 

SND 7% 4% 

1.SN 6% 17% 

1.NA 21% 51% 

1.NB 54% 15% 

Pog e 1-NB 340% 330% 

IMPA 5% 3% 

1.1 7% 4% 

Go-Gn.SN 20% 11% 

SL 43% 8% 

AF 10% 4% 

Linha S-Ls 750% 121% 

Linha S-Li 53% 52% 
Fonte: Autor. 

 

5.4 ANÁLISE INTERGRUPOS                                                                                                     

 

 Dentre as 14 grandezas analisadas, 9 apresentaram dados com distribuição normal. Para 

estes dados, a comparação entre os grupos deu-se através de um teste paramétrico, o teste t de 

Student para amostras independentes, que compara as médias obtidas pelos dois grupos (Tabela 

5). As 5 grandezas restantes  apresentaram dados com distribuição não normal e foram 

analisadas por meio de um teste não paramétrico, o teste de Mann-Whitney, que compara 

medianas entre duas amostras independentes (Tabela 6).  
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Tabela 5 – Comparação das médias entre radiologistas e ortodontistas (variáveis com distribuição normal). 

 Radiologista Ortodontista p 

SNA 85,2 87,1 0,255 

SNB 81,9 83,5 0,172 

SND 80,5 82,0 0,219 

Pog e 1-NB 0,3 -0,5 0,040
* 

IMPA 88,8 89,6 0,369 

1.1 135,3 132,1 0,102 

Go-Gn.SN 29,6 28,5 0,375 

Linha S-Ls -0,7 0,2 0,005
*
 

Linha S-Li 1,2 1,9 0,004
*
 

*
Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6 – Comparação das medianas entre radiologistas e ortodontistas (variáveis com distribuição não normal). 

 Radiologista Ortodontista p 

1.SN 104,54 109,66 <0,001
*
 

1.NA 20,60 21,30 0,322 

1.NB 20,59 21,53 0,096 

SL 53,94 60,50 <0,001
*
 

AF 91,86 89,48 0,005
*
 

*
Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

Fonte: Autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A cefalometria é uma ferramenta importante nas áreas da Ortodontia, Ortopedia e 

Cirurgia Bucomaxilofacial, pois possibilita a mensuração de ângulos e distâncias craniofaciais 

antes, durante e após a conclusão de tratamentos ortodônticos ou orto-cirúrgicos. No entanto, 

diversos autores têm discutido a falta de reprodutibilidade durante a identificação de pontos 

cefalométricos nas telerradiografias, tanto quando executadas pelo mesmo profissional como 

por diferentes profissionais.         

 É inegável que a reprodutibilidade intra-examinador vem sendo ricamente estudada ao 

longo dos anos (HÄGG et al., 1998; ARPONEN et al., 2008; UYSAL; BAYSAL; YAGCI, 

2009). Todavia, no que diz respeito a reprodutibilidade interexaminador, observam-se estudos 

com amostras inexpressivas e baixo nível de evidência científica.      

 Lau, Cook e Hägg, em 1997, avaliaram o erro interexaminador entre dois residentes em 

ortodontia e dois residentes em cirurgia bucomaxilofacial. Ferreira et al. (2004) utilizaram uma 

amostra de quatro operadores com a mesma formação em cefalometria ao comparar o erro 

interexaminador com e sem a utilização do recurso zoom. Já Silveira e Silveira (2006) se 

propuseram a comparar o erro entre três clínicas de radiologia odontológica da mesma cidade. 

Enquanto Miloro et al. (2014) avaliaram a variabilidade interexaminador entre oito residentes 

em cirurgia e oito membros do corpo docente de uma faculdade. O presente estudo ampliou 

consideravelmente o tamanho da amostra analisada, ao utilizar 30 profissionais em cada um dos 

dois grupos, em concordância com o resultado do cálculo amostral realizado.   

 Além disso, nenhum dos estudos relatados compara grandezas geradas a partir da 

demarcação de pontos cefalométricos por ortodontistas, classe de especialistas que mais solicita 

e avalia análises cefalométricas, e radiologistas, classe de especialistas que mais realiza esses 

exames, assim como são os responsáveis legais pelos seus laudos.    

 Segundo Houston (1983), os erros em cefalometria podem ser sistemáticos ou 

ocasionais. O autor afirma que erros sistemáticos acontecem quando as radiografias são 

analisadas por pessoas com diferentes conceitos de marcação dos pontos, enquanto que os erros 

ocasionais ocorrem em virtude de variações no posicionamento do paciente no cefalostato e de 

variações de densidade e contraste na radiografia, ou ainda pela dificuldade inerente à 

marcação de determinados pontos. No intuito de controlar os erros ocasionais e avaliar somente 

os erros sistemáticos, o presente trabalho utilizou como material de pesquisa a mesma 

telerradiografia e o mesmo programa de análise cefalométrica para todos os participantes, bem 

como os computadores utilizados na coleta dos dados apresentavam as mesmas especificações. 
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  O software escolhido para a realização da pesquisa foi o Radiocef Studio 2
®

, um dos 

mais utilizados nos centros de radiologia odontológica do Brasil. Já as grandezas 

cefalométricas foram selecionadas com base em uma consulta não sistemática da literatura. 

Todas fazem parte da análise cefalométrica de Steiner, análise consagrada na literatura 

mundial, e englobam grandezas capazes de avaliar todos os tipos de parâmetros: esqueléticos, 

dento-esqueléticos, dentários e tegumentares.  

Antes de tratar dos resultados principais, é interessante discutir alguns aspectos e 

resultados da concordância intra-examinador. Dos 30 profissionais de cada grupo, somente 10 

repetiram a demarcação dos pontos cefalométricos. Optou-se por simplificar esta etapa em 

virtude do tempo que seria despendido para realizar a segunda coleta, tendo em vista que a 

repetição só poderia ser efetuada com um intervalo mínimo de 8 dias após a primeira 

demarcação e que uma parcela considerável dos radiologistas integrantes da amostra não 

residiam no mesmo Estado da pesquisadora. Conforme registros do Conselho Regional de 

Odontologia do Rio Grande do Norte, o Estado não dispunha de radiologistas suficientes para 

compor a amostra.           

 Quanto aos resultados da concordância intra-examinador, percebe-se que o grupo dos 

ortodontistas mostrou concordância mais satisfatória do que o grupo dos radiologistas. Nos 

ortodontistas, das 14 grandezas analisadas somente três (1.NA, 1.NB e Linha S-Li) 

demonstraram concordância moderada, enquanto as 11 restantes demonstraram forte 

concordância. Para os radiologistas, apenas metade das grandezas demonstraram forte 

concordância intra-examinador.  As grandezas 1.NA e 1.NB, assim como nos ortodontistas, 

demonstraram concordância moderada. E as grandezas Pog e 1-NB, IMPA, AF, Linha S-Ls e 

Linha S-Li demonstraram fraca concordância. Por conseguinte, destaca-se que o resultado da 

análise intergrupos para as grandezas Pog e 1-NB, IMPA, AF, Linha S-Ls e Linha S-Li devem  

ser avaliados com cautela, levando-se em consideração a fraca concordância intra-examinador 

obtida no grupo dos radiologistas. Ao se avaliar os coeficientes de variação, estas mesmas 

grandezas devem ser avaliadas com cautela apenas para o grupo dos radiologistas, visto que 

nos ortodontistas nenhuma delas apresentou fraca concordância.  

Apesar da concordância intra-examinador não ser o foco deste trabalho, o resultado 

preocupante apresentado pelo grupo dos radiologistas desperta alguns questionamentos acerca 

da formação técnica e atuação desses profissionais. Será que os ortodontistas são melhor 

treinados para a realização de análises cefalométricas do que os radiologistas durante os cursos 

de especialização? Será que os radiologistas realmente executam a demarcação dos pontos 

cefalométricos na prática clínica? O desenho metodológico desta pesquisa é incapaz de 
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responder tais questionamentos, mas estimula o desenvolvimento de outras propostas de 

pesquisa com a finalidade de esclarecer dúvidas dessa natureza.    

 A variabilidade interexaminador dentro de cada grupo foi avaliada através dos 

coeficientes de variação, os quais são considerados aceitáveis quando atingem até 25%. No 

grupo dos ortodontistas, cinco grandezas (Pog e 1-NB, SL, Linha S-Ls, Linha S-Li e 1.NB) 

extrapolaram esse percentual e entre os radiologistas, quatro (Pog e 1-NB, Linha S-Ls, Linha S-

Li e 1.NA). Em ambos os grupos, destaca-se a predominância de grandezas lineares com 

coeficientes de variação elevados. Quanto as grandezas angulares, somente uma em cada grupo 

mostrou coeficiente de variação acima de 25%, sendo que as duas envolvem a demarcação de 

pontos cefalométricos na região dos incisivos.  

Brangeli et al. (2000) relataram resultado com um certo grau de similaridade ao 

comparar os traçados cefalométricos manual e computadorizado, utilizando imagens 

digitalizadas. Os autores observaram que os pontos localizados em estruturas dentárias estavam 

presentes em todas as grandezas cefalométricas que se apresentaram diferentes. E concluíram 

que pontos na região de incisivos são de difícil localização, assim como as grandezas a eles 

relacionadas são de baixa confiabilidade. Outros autores também encontraram resultados 

insatisfatórios durante a mensuração de grandezas relacionadas ao longo eixo dos incisivos. 

Silveira e Silveira (2006) compararam o erro interexaminador entre três clínicas de radiologia 

odontológica (A, B, C) e destacaram que as grandezas 1.SN e 1.NA mostraram diferenças 

significativas (p<0,05) entre elas. E que a grandeza 1.NB mostrou diferença significativa entre 

as clínicas A e B, e B e C. 

Para Vasconcelos et al. (2006), a principal dificuldade observada na localização dos 

pontos nos ápices dentários dos incisivos ocorre porque a imagem digital oferece tons de cinza 

que se confundem nesta região. Para o autor, uma maneira apropriada de melhorar a qualidade 

da imagem nesta região implica na utilização de monitores de vídeo de alta resolução, capazes 

de facilitar a visualização de detalhes da imagem. Silveira e Silveira (2006) lembram que 

diferenças significativas na demarcação dos incisivos podem afetar as decisões terapêuticas. 

Ao efetuar-se a comparação das médias  nos dois grupos, as grandezas lineares Pog e 1-

NB, Linha S-Ls e Linha S-Li mostraram diferença estatisticamente significativa (p<0,05). Ou 

seja, além da alta variabilidade dentro de cada grupo, estas grandezas mostraram-se diferentes 

entre os dois grupos. Para as grandezas com distribuição não normal, a comparação intergrupos 

foi realizada por meio das medianas. As grandezas angulares 1.SN e AF, além da grandeza 

linear SL, mostraram diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,05%). É 

interessante observar que a grandeza angular 1.SN também envolve a demarcação de pontos 
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nos incisivos.           

 De modo geral, na análise intergrupos, todas as grandezas lineares do estudo mostraram 

diferença estatisticamente significativa entre ortodontistas e radiologistas (p<0,05%). De 

acordo com Miloro et al. (2014), medidas lineares são mais sujeitas a erros porque podem ser 

afetadas facilmente pela inclinação das linhas de referência. Para Yoon et al. (2001), pequenos 

erros em medidas lineares podem mudar a predição da análise do crescimento facial em 

telerradiografias laterais, não devendo ser ignorados, mesmo quando muito pequenos. No 

intuito de evitá-los, algumas análises usam uma combinação de medidas angulares para 

determinar, por exemplo, a altura facial, uma medida linear vertical. 

Alguns autores sugerem que a reprodução de erros do examinador ocorre em razão da 

concepção individual na definição e percepção dos pontos cefalométricos e estruturas 

anatômicas (LAU, COOKE E HÄGG, 1997; SILVEIRA E SILVEIRA, 2006; MILORO, 2014).  

Uma das soluções viáveis para este problema, de acordo com Silveira et al. (2009) e Delamare 

et al. (2010), seria a realização de calibração dos examinadores através de softwares, antes da 

execução das cefalometrias. O que não exime a necessidade de se preocupar com o ensino que 

vem sendo disseminado por diferentes escolas e áreas, a fim de garantir a transmissão de 

conceitos padronizados seja para o ortodontista, para o cirurgião, ou para o radiologista. Desta 

forma, seria possível assegurar uma relação de confiança entre os ortodontistas e os laudos 

técnicos emitidos pelos radiologistas, assim como seriam evitados diagnósticos equivocados e, 

consequentemente, planos de tratamento ortodôntico inadequados.  Além disso, sugere-se o 

bom senso clínico dos profissionais frente a situações onde a análise cefalométrica encontra-se 

duvidosa, pois, como qualquer outro exame radiográfico, ela deve ser complementar, e 

analisada em conjunto com exame clínico, análise facial, fotografias, entre outros exames.  

Destaca-se ainda que o propósito deste estudo não foi comparar os valores das 

grandezas cefalométricas obtidas com o padrão-ouro. Mas sim avaliar se esses valores 

apresentam reprodutibilidade entre duas classes distintas de profissionais que trabalham em 

parceria. Portanto, mesmo aqueles resultados que não mostraram diferenças significativas entre 

os grupos ou que mostraram coeficientes de variação aceitáveis podem corresponder a uma 

reprodução de identificações equivocadas dos pontos cefalométricos. 

Por fim, entende-se que o erro interexaminador na análise cefalométrica requer maior 

atenção, mas não advém de uma classe específica de especialistas, sejam eles ortodontistas ou 

radiologistas. A fim de elucidar melhor os resultados apresentados, sugere-se a realização de 

novos trabalhos voltados a avaliar exclusivamente grandezas lineares e/ou grandezas que 
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envolvam a demarcação de pontos na região de incisivos, nos quais sejam comparados somente 

ortodontistas e radiologistas que apresentem forte concordância intra-examinador. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Com base na metodologia aplicada, foi possível concluir que: 

 

 No grupo dos ortodontistas, as grandezas lineares Pog e 1-NB, SL, Linha S-Ls e 

Linha S-Li apresentaram variabilidade interna acima do esperado, assim como a 

grandeza angular 1.NB; 

 No grupo dos radiologistas, as grandezas lineares Pog e 1-NB, Linha S-Ls e 

Linha S-Li apresentaram variabilidade interna acima do esperado, bem como a 

grandeza angular 1.NA; 

 Na análise intergrupos, todas as grandezas lineares do estudo (Pog e 1-NB, SL, 

Linha S-Ls e Linha S-Li) mostraram diferença estatisticamente significativa 

entre ortodontistas e radiologistas. Somente duas grandezas angulares (1.SN e 

AF) exibiram resultado semelhante. 
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ANEXO B - CARTA-CONVITE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 Caro(a) colega(a), temos a honra de convidá-lo(a) a participar da pesquisa "Avaliação da 

análise cefalométrica realizada por ortodontistas e radiologistas". Nosso propósito é avaliar 

comparativamente as grandezas cefalométricas obtidas por esses dois grupos distintos, a partir da 

análise de  uma mesma telerradiografia, em um programa de traçado cefalométrico escolhido 

previamente. Sua participação é muito importante e os resultados desta pesquisa permitirão uma 

melhor compreensão científica sobre o assunto.  

 Uma vez que concordem em participar, deverão proceder com a demarcação de alguns pontos 

cefalométricos na telerradiografia selecionada, a fim de que o programa Radiocef Studio 2® possa 

gerar automaticamente a análise cefalométrica escolhida. O resultado receberá tratamento científico 

e estará totalmente sob sigilo, assim como sua identidade, como é de praxe em atividades de 

pesquisa.   

 Pedimos a gentileza de confirmar ou não previamente a sua participação através do email 

lorena.mf@hotmail.com, para que, visando seu conforto, sejam operacionalizadas as devidas 

providências.  

 Em caso de dúvidas, estaremos a disposição nos emails lorena.mf@hotmail.com e 

hallissa@hotmail.com, ou pelo telefone (84) 9164-4866. 

  

 Agradecemos sua colaboração.   

 

Atenciosamente, 

 

 

Lorena Marques (Mestranda em Odontologia - UFRN) 

Prof. Dra. Hallissa Simplício (Disciplina de Clínica Infantil - UFRN) 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: "Avaliação da análise cefalométrica realizada por 

ortodontistas e radiologistas", realizada pela pesquisadora Lorena Marques Ferreira, sob a orientação da prof. 

Dra. Hallissa Simplício Gomes Pereira.  

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo. Nosso propósito é avaliar comparativamente as grandezas cefalométricas 

obtidas por dois grupos distintos de profissionais (cirurgiões-dentistas especialistas em ortodontia e cirurgiões-

dentistas especialistas em radiologia), a partir da análise de  uma mesma telerradiografia, em um programa de 

traçado cefalométrico computadorizado. Sua participação é muito importante e os resultados desta pesquisa 

permitirão uma melhor compreensão científica sobre o assunto.  

 Caso decida aceitar o convite, você deverá proceder com a demarcação de alguns pontos cefalométricos 

na telerradiografia selecionada, a fim de que o programa Radiocef Studio 2® possa gerar automaticamente a 

análise cefalométrica escolhida. Todas as informações coletadas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento.  Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local 

seguro e por um período de 5 anos.         

 Durante a realização da pesquisa, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Caso ocorra algum desconforto, este 

será minimizado interrompendo-se a demarcação dos pontos cefalométricos. Você não receberá benefícios 

diretos ou imediatos. Mas sua contribuição será de suma importância para o enriquecimento científico 

coletivo.            

 Não haverá gasto decorrente de sua participação.  E, em caso de algum problema decorrente da 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita prestada pelo grupo de pesquisadoras.  

 Você ficará com uma via deste Termo e, caso haja alguma dúvida, poderá consultar diretamente uma 

das pesquisadoras, durante todo o período da pesquisa, nos telefones: (84)9164-4866 ou (84)9974-7888. 

  

Quanto aos aspectos éticos, esta pesquisa poderá ser questionada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL ▪ Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis ▪ CEP 59.012-300 ▪ Natal/RN ▪ Fone: (84) 
3342 5003 ▪ E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 


