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Resumo

Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar a relação entre os diâmetros bigoníaco
e bizigomático de indivíduos saudáveis. Método: participaram 126 indivíduos adultos
saudáveis na faixa etária entre 18 e 39 anos. Foram realizadas anamnese, avaliação
prosopométrica constituída por medição dos diâmetros bigoníaco e bizigomático com
paquímetro ósseo CESCORF e avaliação da oclusão dentária, segundo Angle (1899).
Resultados: Ao compararmos os diâmetros bizigomático e bigoníaco foi observado
que os homens possuem ambas medidas maiores que as mulheres. Não houve
variação significativa comparando o diâmetro bizigomático em pacientes com oclusão
normal ou Classe I e, pacientes com maloclusão Classe I apresentaram diâmetro
bigoníaco maior que pacientes com oclusão normal. Conclusão: O sexo masculino
apresentou maior diâmetro bizigomático e bigoníaco comparado ao sexo feminino. As
maloclusões apresentaram menor diâmetro bigoníaco comparado a oclusão normal.

Palavras-chave: antropometria, face, maloclusão, mandíbula, maxila.

1. Introdução
O desenvolvimento do ser humano é derivado de uma sucessão de mudanças
que acontecem desde o nascimento até a maturidade.
O crescimento da estrutura facial e da cavidade nasal decorre do aporte
adequado de oxigênio na respiração e, mandíbula e maxila se desenvolvem em uma
taxa elevada para acompanhar o aumento do metabolismo até a fase adulta (Kreia,
2011).
A avaliação da face é de suma importância para o diagnóstico fonoaudiológico,
e os diâmetros bigoníaco e bizigomático são medidas que compõem essa avaliação.
A largura facial é obtida pela medida da distância entre os dois pontos mais
externos das proeminências malares (diâmetro bizigomático).
O diâmetro bigoníaco é aproximadamente 30% menor do que a dimensão
bizigomática, segundo Suguino (1996).
Na revisão feita em Simmetria Orofacial Harmonization in Science. 2019, o
diâmetro bizigomático é em cerca de 30% maior do que o diâmetro bigoníaco. Quanto
à proporção de altura e largura da face irá depender do gênero, sendo a largura do
rosto representando 70% do seu comprimento no sexo feminino, e no sexo masculino
deve corresponder a 65% do seu comprimento.
Todo esse desenvolvimento facial é decorrente dos estímulos provocados
pelas funções do sistema estomatognático. A mastigação é o primeiro passo do
sistema estomatognático e realiza um conjunto de eventos que ocorre na boca e tem
como finalidade a degradação mecânica dos alimentos. As forças biomecânicas
desenvolvidas durante o processo de mastigação são consideradas um agente
primário para estímulo do desenvolvimento e crescimento craniofacial (Rando et al.,
2014).
Como a oclusão dental é necessária para a mastigação, classifica-se para que
possua uma oclusão normal, o primeiro molar superior deve preencher sua cúspide
mesiovestibular no sulco do primeiro molar inferior. Já, uma maloclusão é considerada
quando houver qualquer desvio entre os dentes, que os remova de sua oclusão normal,
e segundo Angle (1899), podem ser classificados em três tipos: Classe I, Classe II e
Classe III.

2. Revisão da literatura
Castelo et al., (2009) analisaram características estruturais da maloclusão de
Classe II, divisão 1 e de acordo com os achados em conjunto com a literatura revisada,
concluiu que a maxila geralmente permanece bem posicionada, estando em alguns
casos protruída e a mandíbula com tamanho reduzido e retruída; a altura facial anteroinferior com medida aumentada. Os incisivos superiores demonstraram-se protruídos
e os inferiores com posições variadas.
Castro (2017) realizou uma pesquisa em 196 crânios sendo 110 masculinos e
86 femininos verificando os pontos mandibulares, dentre elas a distância entre os
dois gônios. E, a partir dos resultados concluiu que a média masculina da distância
bigoníaca é 9,2% maior que a média feminina.
Cekdemir et al., (2021) estimaram o sexo dos pacientes através das medidas
morfométricas realizadas em imagens de tomografia computadorizada de crânio. O
estudo realizou o estudo em 616 imagens de tomografia (307 mulheres, 309 homens)
com idade média de 44,7 anos. Os parâmetros investigados consistiram em
comprimento cranial máximo, largura frontal mínima, largura bizigomática, corda
parietal, largura máxima do crânio, diâmetro bimastóideo e comprimento da base do
crânio.

Observaram

que

houve

diferença

significante

em

todas

medidas

morfométricas e os homens mostraram valores maiores em todos os parâmetros. As
variáveis com melhor desempenho para discriminação foram largura bizigomática
(89,2%), comprimento cranial máximo (87,4%) e diâmetro bimastóideo (84,8%). A
largura bizigomática no sexo masculino foi de 124,83mm e feminino de 133,56mm.
Daruge et al., (2019) referiram que em relação ao dimorfismo sexual, o crânio
masculino é de uma forma geral maior em relação a dimensões e à massa.
Comentaram que o crânio masculino é maior 8% maior do que o crânio feminino e tais
informações são comprovadas pelas medidas relacionadas à altura e largura faciais
(gônio, gnático, próstio, espinha nasal anterior, glabela, bregma, vértex, lâmbda,
opistocrânio, ínio, mastoide esquerdo) obtidas no estudo.
Ekizoglu et al., (2016) usaram parâmetros antropométricos cranianos para
definir o sexo da população turca através de imagens de tomografia computadorizada
de crânio. Foram analisados 400 indivíduos, sendo 200 homens e 200 mulheres com
faixa etária entre 18 a 45 anos. E, avaliaram 14 parâmetros antropométricas das

medidas cranianos. As medidas com maior taxa de acerto em relação ao dimorfismo
sexual foram comprimento máximo do crânio, diâmetro bizigomático, altura do bisiãobregma e comprimento de base do crânio. A medida mais dismórfica foi o diâmetro
bizigomático com porcentagem de acerto de 83% nas mulheres e 77% nos homens.
Foi observado que o diâmetro bizigomático do sexo feminino foi de 122,9mm e do
masculino 131,8mm.
Galtieri, R. M. S., Salles, C., Melo, A., & Souza-Machado, A. (2019), realizaram
uma comparação para verificar a possível associação dos tipos cranianos e faciais ao
risco da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, usando o questionário de Berlim e
medidas antropométricas. No estudo participaram 34 indivíduos sendo elas 26 do
sexo feminino e 8 masculinos com idade média de 59 anos. Os autores concluíram
que o tipo facial euriprósopo apresenta o diâmetro bizigomático mais largo do que os
demais tipos faciais, e que os indivíduos com o tipo facial leptoprósopo possui a menor
distância bizigomática.
González-Colmenares et al., (2019) estudaram a base craniana e analisaram
115 radiografias, (44 femininas e 71 masculinas) medindo o comprimento do forame
magno, largura craniana máxima, largura bizigomática e comprimento de largura de
forame magno. O software ImageJ5 foi usado para a análise, e foram selecionadas
duas variáveis (comprimento do forame magno e largura bizigomática) e mostrou
precisão de acerto entre 86,4% e 88,6% na determinação do sexo. Observaram que
a média do diâmetro bizigomático em crânios masculinos é de 152,27mm e dos
crânios femininos é de 141,97mm.
Lopez (2017) comparou as variações craniométricas de duas populações
(brasileira e escocesa), e verificar a credibilidade do método para determinação do
sexo nas duas nações, sendo no total 200 crânios e 136 mandíbulas com ausência
de fraturas extensas, dentre elas 114 do sexo masculino e 86 do sexo feminino. A
aplicação dos protocolos de avaliação teve como referência 35 pontos craniométricos
e realizada com o paquímetro digital, um compasso de braços curvos, um transferidor
de graus e um compasso balaústre de ponta seca. As grandezas que mostraram maior
dimorfismo sexual para as duas populações foram o diâmetro Bizigomático (com 73%
de acerto para a amostra brasileira e 77% para a amostra escocesa), diâmetro
bigoníaco (79% e 83,3%) comprimento Porion-Mastoidale lado esquerdo (76% e 75%)
e a altura da estrutura mandibular lado esquerdo (67% e 80,6%).

Marchioro et al., (1995) realizaram um estudo analisando adultos que não foram
submetidos a tratamento ortodôntico, a diferença de tamanho e localização da
mandíbula em pacientes com maloclusão de Classe II divisão 1 e pacientes com
oclusão normal. Por meio da análise realizada por radiografia, o resultado obtido
indicaram que os indivíduos com maloclusão de Classe II divisão 1 apresentaram
menor tamanho quando comparados aos indivíduos com oclusão normal.
Oliveira et al., (1996) fizeram estudos sobre as mandíbulas em adultos e
relacionando-as com a estimativa de sexo, desenvolveu fórmulas específicas para
padrões nacionais, na qual as características consideradas foram: a altura do ramo
da mandíbula e a distância bigoníaca, analisados estatisticamente. Verificou-se,
respectivamente, 77,7% e 78,33% de acerto. Os autores elaboraram um software para
utilização em padrões métricos de indivíduos brasileiros adultos, na qual obteve uma
margem de acerto de 78,04%.
Santana (2017) correlacionou a relação existente entre a estatura corporal e as
medidas da mandíbula, entre elas o comprimento do arco mandibular e o diâmetro
bigoníaco, em 300 indivíduos, sendo 150 do sexo feminino e 150 do sexo masculino
com idades entre 18 anos e 85 anos em bom estado de saúde. O diâmetro bigoníaco
foi analisado por meio do paquímetro (Cerscof® ), o comprimento do arco mandibular
foi medido com a utilização da fita métrica inelástica e a medida da estatura corporal
foi realizado por um estadiômetro portátil (ALTUREXATA® ). Observou a partir dos
resultados, um valor baixo nos coeficientes de correlação, porém positivas, sendo o
valor do arco mandibular do sexo feminino maior que a do sexo masculino e também
que o diâmetro bigoníaco do sexo masculino maior que a feminina.
Steyn & Iscan (1998) realizaram uma pesquisa em 91 indivíduos, sendo 44 do
sexo masculino e 47 do sexo feminino, analisando doze medidas cranianas e cinco
medidas mandibulares para especificação do sexo, determinaram que a medida
craniana mais dismórfica é o diâmetro bizigomático e a medida mandibular é a
bigoníaca.

2. Objetivo

O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre o diâmetro bigoníaco e
diâmetro bizigomático de indivíduos saudáveis.

3. Método

Este foi um estudo retrospectivo aprovado no Comitê de É tica em Pesquisa da
UNIFESP/EPM sob o número 733.055 (Anexo I), sendo iniciado após todos os
participantes concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE.
Foram levantados prontuários de 126 indivíduos adultos saudáveis (80 do sexo
masculino e 46 do sexo feminino) com faixa etária entre 18 e 39 anos.

Os

participantes da amostra foram estudantes e voluntários da UNIFESP dos campi São
Paulo, Osasco, São José dos Campos, Baixada Santista e Guarulhos e soldados
alistados no 2° Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro na cidade de Osasco.
Os critérios de inclusão foram: prontuários devidamente preenchidos com as
informações de dentição completa, considerando-se o mínimo de 14 dentes em cada
arcada, compreendidos entre os segundos molares direito e esquerdo, oclusão normal
ou mal oclusão de Classe I de Angle.
Os critérios de exclusão foram: prontuários incompletos ou indivíduos com
perdas dentárias, presença de síndromes e malformações craniofaciais, doença
neurológicas e/ou psiquiátricas, doenças reumáticas, tratamento ortodôntico em
andamento ou finalizado há menos de três anos, queixas de hábitos parafuncionais,
sintomas de disfunção temporomandibular (DTM) e respiração bucal.
Em seguida, todos os participantes selecionados realizaram as seguintes
etapas:
I – Anamnese
II – Avaliação prosopométrica composta por:
IIa - Avaliação do diâmetro bigoníaco
IIb - Avaliação do diâmetro bizigomático
III – Avaliação da Oclusão Dentária

Estes procedimentos foram realizados no Ambulatório de Motricidade Orofacial
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), localizado na cidade de São Paulo.
Cada indivíduo recebeu instruções precisas e detalhadas sobre todos os
procedimentos e avaliações propostos anteriormente.
I – Anamnese:

Realizada com o próprio participante do estudo com o objetivo de obter dados
pessoais, sendo eles: nome, data de nascimento, idade, sexo, telefone, cidade e email pessoal, além de perguntas sobre hábitos, costumes, alimentação e tratamentos
dentários.
II – Avaliação Prosopométrica:
A avaliação prosopométrica foi composta de avaliação do diâmetro
bigoníaco e bizigomático.
Para a avaliação, foi realizada com cada indivíduo na posição sentada,
com os pés firmados no chão, formando ângulos de 90 graus relacionando as coxas
e pernas; e relacionando as coxas e troco. A cabeça foi posicionada com o plano
horizontal de Frankfurt paralelo ao solo, e o plano sagital mediano perpendicular ao
plano horizontal.

IIa- Avaliação Bigoníaca
A avaliação bigoníaca foi realizada com os indivíduos sentados, com os
pés no chão, formando ângulos de 90 graus relacionando as coxas e pernas; e
relacionando as coxas e troco. A cabeça foi posicionada com o plano horizontal de
Frankfurt.
Em seguida foi medido a distância em linha reta entre o gônio direito e esquerdo,
que representa a largura da mandíbula e do terço inferior da face através do
paquímetro antropométrico posicionado paralelamente ao plano horizontal ao solo. O
gônio é o ponto localizado no ângulo mandibular dado pela bissetriz do ângulo
formado pelo plano mandibular e uma tangente que passa pela margem posterior do
ramo da mandíbula, podendo ser encontrado através da palpação ou através de um
paquímetro antropométrico.

IIb- Avaliação Bizigomática
Para a avaliação Bizigomática, o indivíduo foi posicionado sentado, com
os pés apoiados no chão, formando ângulos de 90 graus entre coxas e tronco e entre
coxas e pernas. A cabeça foi posicionada com o plano horizontal de Frankfurt.
Seguidamente medindo a distância em linha reta entre os pontos Zygial
direito e esquerdo, que é um ponto localizado no arco zigomático que se projeta
lateralmente. Estas medidas são realizadas no paquímetro antropométrico colocado
paralelo ao plano horizontal em relação ao solo com suas extremidades encostadas
sobre a pele, com as hastes no mesmo comprimento.
Todos os instrumentos utilizados para as medições foram limpos com álcool 70%
sempre após cada procedimento por motivos de biossegurança. As medidas serão
realizadas três vezes para maior confiabilidade dos dados e em seguida será
calculada a média de cada uma.
A partir dessas informações acima vc deve escrever como foi feita a avaliação
bizigomática como foi feita avaliação da oclusão

III. Avaliação da Oclusão Dentária

A oclusão dentária foi realizada com cada indivíduo na posição sentada,
com os pés firmados no chão, formando ângulos de 90 graus relacionando as coxas
e pernas; e relacionando as coxas e troco. A cabeça foi posicionada com o plano
horizontal de Frankfurt. A oclusão foi avaliada pela ortodontista por meio de análise
direta, com os dentes em posição de máxima intercuspidação. Foram selecionados
apenas indivíduos com oclusão normal e mal oclusão Classe I de Angle, considerando
como limite de sobremordida o trespasse vertical dos incisivos superiores até 1/3 da
coroa clínica dos incisivos inferiores e como limite de sobressalência, três milímetros
de trespasse horizontal entre os dentes anteriores das duas arcadas.

Análise Estatística
A análise estatística foi realizada pelo programa Software R for Windows
(versão 4.0.2). Os dados foram descritos usando média e desvio-padrão.

5. Resultados

A amostra final foi constituída por 126 indivíduos, sendo 80 (63,5%) do sexo
masculino e 46 (36,5%) do sexo feminino, com idade (média) de 21,9 anos, indicou
que, descritivamente, os homens tem o diâmetro bizigomatico e bigoníaco maior que
as mulheres de acordo com a tabela 1 e 2.
Tabela 1 e Gráfico 1: Apresentação dos valores médios, mínimos e máximos,
em mm, do diâmetro bizigomático, segundo o sexo.

Na análise das médias do diâmetro bizigomático constatamos que a
média do diâmetro masculino foi de 135,82mm, sendo maior que a encontrada no
sexo feminino 128,43mm.

Tabela 2 e gráfico 2: Valores do diâmetro bigoníaco, segundo o sexo.

Verificamos no gráfico acima que houve diferença estatisticamente
significante dos valores médios do diâmetro bigoníaco com relação ao sexo, sendo o
valor obtido do sexo masculino (104,94mm) maior que o feminino (100,49mm).

Tabela 3 e Gráfico 3: Distribuição dos valores, médios, mínimos e máximos
do diâmetro bizigomático, segundo a oclusão normal ou alterada.

No gráfico acima, verificamos que não hove diferença estatisticamente
significante entre os valores médios do diâmetro bizigomático, segundo a oclusão
normal (135mm) ou alterada (133,07mm).

Tabela 4: Comparação do diâmetro bigoníaco quanto à oclusão.

Verificamos no gráfico acima, ao compararmos o diâmetro bigoníaco, segundo
a oclusão normal ou maloclusão, observamos que a medida em pacientes com
oclusão normal (99) é menor do que em pacientes com maloclusão (103,43).

6 Discussão
O desenvolvimento de um ser humano é derivado de uma sucessão de
mudanças que acontece durante o nascimento e a maturidade. mais especificamente
a face ocorre a partir do crescimento dos terços médio e inferior que é derivado em
razão da proporção necessária do oxigênio. Assim, a mandíbula e a maxila se
desenvolvem em uma taxa elevada para acompanhar o aumento do metabolismo até
a fase adulta (Kreia, 2011). Uma das principais funções do sistema estomatognático
que participa ativamente deste desenvolvimento e crescimento das estruturas
craniofaciais é a mastigação .
Por esses motivos a avaliação facial possui importância no diagnóstico e plano
terapêutico fonoaudiológico por possibilitar a comparação de valores obtidos em
indivíduos normais e com alterações. Optamos neste estudo em avaliar a face a partir
da relação entre a altura e largura facial , Martin 1928, e também a avaliação do
diâmetro bigoníaco.
Na revisão feita em Simmetria Orofacial Harmonization in Science. 2019, os
autores ressaltam que o diâmetro bizigomático é em cerca de 30% maior do que o
diâmetro bigoníaco comparando a mesma população. Esses achados foram
comprovados por Lopez (2017) ao comparar as populações brasileiras e escocesas.
Na Tabela 1 ao analisarmos as médias do diâmetro bizigomático, segundo o
sexo, constatamos que a média do diâmetro bizigomático masculino foi de 135,82mm,
sendo maior que a encontrada no sexo feminino,128,43mm. Esses achados são
concordantes com os descritos por González-Colmenares et al., (2019), ao comentar
que uma das variáveis para determinar o sexo usando a medidas faciais é justamente
o diâmetro bizigomático com taxa de acerto de 88,6%.Ekizoglu et al., (2016) afirmam
que o diâmetro bizigomático, obtido por meio da tomografia, é a medida mais
dismórfica, com porcentagem de acerto de 83% nas mulheres e 77% nos homens.
Cekdemir et al., (2021) também realizaram pesquisa utilizando a tomografia com as
medidas morfométricas e a variável com o melhor desempenho para discriminação foi
a largura bizigomática (89,2%). Kranioti et al., (2013) em um estudo com uma

população grega para a discriminação do sexo, afirmaram que o diâmetro
bizigomático é a medida mais discriminativa com precisão de 82%. Franklin et al.,
(2008) reportaram que dentre o grupo de medidas, o diâmetro bizigomático é a medida
mais significante para a discriminação do sexo com taxa de acerto de 90% na
população australiana. Sendo assim a literatura conforme descrita acima é unânime
em afirmar que a medida do diâmetro bizigomático masculino é maior que a medida
do diâmetro bizigomático feminino.
Na Tabela 2 ao comparararmos as médias do diâmetro bigoníaco, segundo o
sexo, verificamos que a média do diâmetro bigoníaco do sexo masculino foi de
104,94mm, enquanto que no sexo feminino foi de 100,49mm, sendo portanto maior
no sexo masculino de maneira estatisticamente significante. Os dados obtidos
condizem com os representados por Santana (2017), que ao correlacionar as medidas
mandibulares com a estatura corporal, concluiu que o diâmetro bigoníaco do sexo
masculino é maior que o feminino com os valores de 105mm e 99mm na população
brasileira, respectivamente. Castro (2017) realizou uma pesquisa verificando os
pontos mandibulares, constatou que a média do diâmetro bigoníaco masculino é de
9,2% maior que a feminino. Oliveira et al., (1996) afirmou que obteve 78,33% taxa de
acerto usando o diâmetro bigoníaco como distinção do sexo em indivíduos adultos.
Steyn & Iscan (1998) determinaram em seu estudo que a melhor medida mandibular
para determinação do sexo é o diâmetro bigoníaco sendo encontrada média
masculina 99,6mm e feminina 91,5mm na população africana.
A comparação do diâmetro bigoníaco, segundo a oclusão normal ou
maloclusão, observamos que a média do diâmetro bigoníaco dos pacientes com
oclusão normal foi de 99mm, sendo menor que o apresentado na amostra de
maloclusão 104,43mm, porém sem diferenças estatisticamente significantes. Esses
achados são condizentes com os descritos por Moyers (1991), ressaltando que o
aumento do diâmetro bigoníaco se dá em função do crescimento da mandíbula e da
divergência mandibular. Uma outra hipótese para tal resultado é que a maioria das
maloclusões apresentam palato atrésico e com isso ocorre uma mudança na posição
da língua prevalecendo um menor diâmetro bigoníaco.
Marchioro (1995) analisou adultos que não foram submetidos a tratamento
ortodôntico, e encontrou diferença de tamanho e localização da mandíbula em
pacientes com maloclusão de Classe II divisão 1 e pacientes com oclusão normal. Por

meio da análise realizada por radiografia, o resultado obtido indicou que os indivíduos
com maloclusão de Classe II divisão 1 apresentaram menor tamanho quando
comparados aos indivíduos com oclusão normal. Outro estudo realizado por Castelo,
(2009) analisou características estruturais da maloclusão de Classe II, divisão 1 e
concluiu que a maxila geralmente permanece bem posicionada, estando em alguns
casos protruída e a mandíbula com tamanho reduzido e retruída.
A partir dessas análises pudemos compreender um pouco mais as proporções
da face em relação ao dimorfismo sexual e a presença de maloclusões permitindo
uma melhor compreensão das estruturas e funções do sistema estomatognático
presentes na normalidade e nas alterações oclusais.

7 Conclusão
O sexo masculino apresentou maior diâmetro bizigomático e bigoníaco com
relação ao sexo feminino. As maloclusões apresentaram menor diâmetro bigoníaco
comparado a oclusão normal.
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