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Avaliação do crescimento da base do crânio e do corpo da mandíbula
durante o crescimento puberal
Evaluation of cranial base growth and body of the mandible growth
during the pubertal growth
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Resumo
Introdução – Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento da base do crânio e do corpo

da mandíbula nos estágios de aceleração, transição e desaceleração da maturação das vértebras
cervicais.Materiais e Método – A amostra foi composta por 105 radiografias cefalométricas laterais,
de 36 indivíduos de ambos os sexos (20 do sexo feminino e 16 do sexo masculino), os quais foram
acompanhados radiograficamente por um período médio de cinco anos na Faculdade de Odon-
tologia da Universidade Paulista. Para a avaliação do comprimento total da base do crânio, foi uti-
lizada a medida Ba-Na; para a base do crânio anterior, foi utilizada a medida CC-Na; e para base
do crânio posterior, a medida CF-Po. Para a avaliação do crescimento da mandíbula foi utilizado a
medida XI-PM e Pg-Go para a mensuração do eixo e do corpo da mandíbula, respectivamente.
Resultados – Após a realização dos testes estatísticos, foram encontradas diferenças em todos os
estágios de maturação para as medidas da base do crânio total enquanto que a base do crânio
anterior e posterior apresentaram diferenças significativas somente entre as fases de aceleração
e transição. Enquanto que a mandíbula apresentou medidas significativas em todos os estágios,
sendo estas diferenças maiores, principalmente, entre os estágios de transição e desaceleração.
Conclusão – Pode-se concluir que a base do crânio e a mandíbula apresentam crescimento durante
a puberdade sendo que a época de maior crescimento significativo do corpo da mandíbula não
está correlacionado com o crescimento total, anterior e posterior da base do crânio durante a pu-
berdade.

Palavras-chave: Base do crânio/crescimento & desenvolvimento; Mandíbula/crescimento & de-
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Abstract
Introduction – The aim of this study is to evaluate the growth of cranial base and body of the man-

dible in the stages of acceleration, transition and deceleration of cervical vertebrae. Materials and
Method – The sample was composed by lateral cephalometric radiographs from 36 subjects (20
females, 16 males), which was followed-up by a period of 5 years in Dentistry School of the Pau-
lista University. For the evaluation of the total length, anterior and posterior regions of the cranial
base, was used the measures Ba-Na, CC-Na and CF-Po. For the body of the mandible was used
the measures Xi-Pm and Pg-Go. Results – It was found significant growth in all the stages for total
cranial base measure, while for anterior and posterior cranial base measures were found significant
growth only in between the stages of accelerations and transition. The mandible measures showed
a significant growth in all the stages but between the transition and deceleration it had the biggest
amount of the growth. Conclusion – The cranial base and the mandible showed a significant growth
during the puberty but the timing of the most significative growth of the mandible is different from
the cranial base.

Key words: Skull base/growth & development; Mandible/growth & development; Cervical ver-
tebrae; Puberty; Growth
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Introdução

Com o desenvolvimento de técnicas radiográficas pa-
dronizadas, o crescimento facial tornou-se um assunto de
grande interesse pelos ortodontistas. Estudos cefalomé-
tricos de indivíduos em fase de crescimento, realizados a
longo prazo, permitiram o conhecimento das modificações
das estruturas do complexo craniofacial ocorridas du-

rante os diferentes estágios de maturação esquelética7.
A base do crânio é composta por diferentes ossos, os

quais são separados por suturas e sincondroses, res-
ponsáveis por seu desenvolvimento. Esta grande varie-
dade de ossos que a compõe permite sua divisão em
base do crânio anterior e base do crânio posterior. Por-
tanto, por não ser um osso contínuo, a base apresenta
crescimento diferencial em toda a sua extensão8-10,18.



A mandíbula, por correlacionar diretamente com o osso
temporal por meio da fossa temporal, pode ser influen-
ciada diretamente pelo crescimento da base do crânio.
Lewis et al.13 (1985) encontraram correlações significati-
vas entre a base do crânio e a mandíbula, mas não na
magnitude do seu crescimento. O primeiro surto de cres-
cimento ocorreu um ano e meio antes para os indivíduos
do sexo feminino, com diferença similar na ocorrência
dos surtos de crescimento mandibulares. Tanto a base do
crânio quanto a mandíbula não se relacionaram muito
bem com a ossificação do osso sesamóide ulnar.
Na literatura, encontram-se inúmeros métodos para

avaliação do crescimento ou maturação óssea de um in-
divíduo, sendo os mais freqüentes a estimativa da idade
cronológica, dentária, variações de altura e peso, mani-
festações das características sexuais secundárias e, prin-
cipalmente, a estimativa da idade óssea. Contudo, os
quatro primeiros métodos têm se mostrado pouco efica-
zes, dada a variabilidade de parâmetros tais como: etnia,
predisposições genéticas, enfermidades, condições cli-
máticas e condições socioeconômicas, especialmente
no que diz respeito aos aspectos nutricionais15,20-22.
Com o propósito de relacionar a maturação das vérte-

bras cervicais com as alterações do crescimento da man-
díbula, O’Reilly e Yaniello17 (1988) estudaram radiografias
cefalométricas anuais de 13 caucasianos dos 9 aos 15
anos de idade. Os autores encontraram correlação entre
os surtos de crescimento das estruturas mandibulares e
os períodos de maturação vertebral. Nos períodos verte-
brais 1 a 3, ocorreu uma aceleração do crescimento; os
períodos 2 e 3 ocorreram commais freqüência no ano que
procedeu ao surto máximo de crescimento. Desse modo,
concluíram que a maturação vertebral pode ser usada
com confiança para a avaliação da época de ocorrência
das mudanças mandibulares na adolescência.
Schaefer et al.19 (2004) estudaram a validade do método

de maturação das vértebras como indicador biológico da
maturação esquelética da mandíbula, analisando, conco-
mitantemente, as variações de crescimento na estatura
corporal de 24 indivíduos. As radiografias laterais de cada
indivíduo foram avaliadas nos seis períodos consecutivos
da maturação vertebral, e o tamanho da mandíbula e sua
posição em relação às outras estruturas craniofaciais foram
mensurados por variáveis lineares. Pelos resultados deste
estudo demonstraram a validade do método de maturação
cervical para a avaliação da maturidade esquelética e a
identificação do surto de crescimento puberal craniofacial.
O maior aumento na estatura corporal ocorreu entre os in-
tervalos 3 e 4 dos períodos de maturação das vértebras
cervicais, e este intervalo correspondeu ao maior aumento
posicional e dimensional da mandíbula.
Franchi e Baccetti4 (2006) realizaram estudo para apri-

morar a versão do método de avaliação da maturação es-
quelética por meio das vértebras cervicais para detectar o
surto de crescimento mandibular, baseado na análise da
segunda a quarta vértebras cervicais, em um simples ce-
falograma. Foi analisada a morfologia dos corpos da se-
gunda a quarta vértebras cervicais por meio de radiogra-
fias cefalométricas de 30 indivíduos não tratados
ortodonticamente. O surto de crescimento mandibular ocor-

reu entre os períodos 2 e 3 de maturação esquelética cer-
vical. O estágio 5 ocorreu dois anos depois do surto de
crescimento. Segundo os autores, a vantagem deste mé-
todo é que se pode avaliar a maturação esquelética man-
dibular em uma única radiografia, já que a segunda, a ter-
ceira e a quarta vértebras cervicais são usualmente visíveis,
mesmo quando se usa um colar de proteção para radiação.
Georgevich5 (2004) verificou se o crescimento corporal,

do maxilar e do ramo e corpo mandibular apresentava cor-
relação com as alterações morfológicas na ossificação da
segunda, terceira e quarta vértebras cervicais, durante a
fase de crescimento puberal. Pelos resultados obtidos ve-
rificou que o crescimento avaliado pelas alterações das vér-
tebras cervicais, de acordo com ométodo de Hassel e Far-
man6 (1995), apresentou correlação com o crescimento
da altura corporal, da maxila e do ramo e corpo da mandí-
bula. Os períodos que definiram os surtos de crescimento
ocorreram no intervalo entre aceleração (2) e transição (3).
Os indivíduos do sexo feminino apresentaram períodos de
desenvolvimento e crescimento mais precoces que os do
sexo masculino, atingindo o início e o final do surto de cres-
cimento puberal em idade cronológica inferior.
A proposta neste estudo foi objetivo avaliar o cresci-

mento da base do crânio total e do corpo da mandíbula
nos estágios de aceleração, transição e desaceleração da
maturação vértebras cervicais e verificar a existência de
correlação entre si.

Materiais e Método

A amostra foi composta por radiografias cefalométricas
laterais de 36 indivíduos sem tratamento ortodôntico pré-
vio (21 meninas e 15 meninos) do arquivo da clínica de es-
pecialização do Departamento de Ortodontia e Ortopedia
Facial da Universidade Paulista (UNIP). Todos os indiví-
duos apresentavam perfis faciais equilibrados e ausência
de retrognatia ou prognatia das bases ósseas e padrão
vertical normal.
Foram selecionadas três radiografias cefalométricas,

em norma lateral, de cada indivíduo, nos períodos cor-
respondentes à época de aceleração, transição e desa-
celeração, segundo Hassel e Farman15 (1995), de matu-
ração das vértebras cervicais.
Todas as radiografias foram realizadas com o mesmo

aparelho de raios-X, com a mesma distância e intensi-
dade. Cada radiografia foi traçada duas vezes, com in-
tervalos médios de quatro meses uma da outra. Quando
as medidas apresentavam diferentes valores, mediu-se
uma terceira vez, para obter maior confiabilidade.
Para mensuração da base do crânio foram utilizadas as

medidas lineares: Ba-Na, para mensuração do compri-
mento total da base do crânio; CC-Na para a base o crâ-
nio anterior; e CF-Po, para a base do crânio posterior
Para a avaliação do crescimento da mandíbula foram uti-
lizado as medidas XI-PM e Pg-Go para a mensuração do
eixo e do corpo da mandíbula, respectivamente
Na análise estatística dos resultados, os dados obtidos

nas medidas cefalométricas nos três períodos de matu-
ração das vértebras cervicais foram computados pela
análise de variância (ANOVA), fator único, para verificação
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da hipótese nula de que não há crescimento significativo
da base do crânio e nem no corpo da mandíbula nos pe-
ríodos estudados. Após a visualização da diferença esta-
tística entre os períodos, submeteu-se os valores ao teste
estatístico de Tukey-Kramer, com a finalidade de identifi-
car quais foram os responsáveis pela rejeição da hipótese
nula. Em todas as induções estatísticas foi adotado nível
de significância de 0,05 (5%).

Resultados

Os resultados das mesurações do comprimento total da
base do crânio, dos seus segmentos, base do crânio an-
terior e posterior são apresentados na Tabela 1. A diferença
das médias do comprimento total da base do crânio nos
diferentes estágios foram significativas (Tabela 2). As me-
didas da base do crânio anterior e posterior apresentaram
diferenças significativas apenas nos períodos compreen-
didos entre aceleração e transição (Tabelas 3 e 4).

Tabela 1. Estatística descritiva das medidas da base do crânio
nos estágios de maturação das vértebras cervicais
Estágio de maturação das vértebras cervicais

Medidas Aceleração Transição Desaceleração
Média DP Média DP Média DP

Ba-Na 9,83 0,30 10,19 0,34 10,47 0,38
CC-Na 5,09 0,27 5,34 0,25 5,44 0,29
CF-Po 3,92 0,35 4,19 0,26 4,37 0,33

Tabela 2. Diferença entre as médias das medidas do compri-
mento total da base do crânio nos estágios de ace-
leração (A), transição (T) e desaceleração (D) da
maturação das vértebras cervicais e a diferença
mínima significante (dms)

Diferença das médias dms
Ba-Na A e Ba-Na T 0,36* 0,25
Ba-Na A e Ba-Na D 0,64* 0,25
Ba-Na T e Ba-Na D 0,28* 0,25

* P < 0,05

Tabela 3. Diferença entre as médias das medidas da base do
crânio anterior nos estágios de aceleração (A), tran-
sição (T) e desaceleração (D) da maturação das
vértebras cervicais e a diferença mínima signifi-
cante (dms)

Diferença das médias dms
CC-Na A e CC-Na T 0,26* 0,18
CC-Na A e CC-Na D 0,34* 0,18
CC-Na T e CC-Na D 0,17 0,18

* P < 0,05

Tabela 4. Diferença entre as médias das medidas da base do
crânio posterior nos estágios de aceleração (A),
transição (T) e desaceleração (D) da maturação das
vértebras cervicais e a diferença mínima signifi-
cante (dms)

Diferença das médias dms
CF-Po A e CF-Po T 0,27* 0,23
CF-Po A e CF-Po D 0,44* 0,23
CF-Po T e CF-Po D 0,17 0,23

* P < 0,05

O corpo da mandíbula apresentou resultados signifi-
cativos em todos os períodos estudados (Tabelas 5 e 6).
Durante os estágios de transição e desaceleração foram
maiores os valores mensurados para ambas as medi-
das, confirmando um maior crescimento durante estes
períodos.

Tabela 5. Estatística descritiva das medidas do corpo da
mandíbula nos estágios de maturação das vérte-
bras cervicais
Estágio de maturação das vértebras cervicais

Medidas Aceleração Transição Desaceleração
Média DP Média DP Média DP

Xi-PM 6,77 0,20 7,10 0,26 7.51 0,32
Pg-Go 3,92 0,26 4,19 0,29 4,37 0,30

Tabela 6. Diferença entre as médias das medidas do corpo da
mandíbula nos estágios de aceleração (A), transi-
ção (T) e desaceleração (D) da maturação das vér-
tebras cervicais e a diferença mínima significante
(dms)

Diferença das médias dms
Xi-Pm A e Xi-Pm T 0,33* 0,19

Xi-Pm Xi-Pm A e Xi-Pm D 0,74** 0,19
Xi-Pm T e Xi-Pm D 0,41** 0,19

Pg-Go A Pg-Go T 0,27* 0,25
Po-Go Pg-Go A e Pg-Go D 0,45** 0,25

Pg-Go T e Pg-Go D 0,18** 0,25

* P < 0,05 ** P < 0,001

Discussão

O surto de crescimento que ocorre na puberdade tam-
bém ocorre nos ossos da face16. O crânio cresce em de-
corrência, principalmente, do crescimento da base do
crânio, do côndilo e corpo da mandíbula2. Durante o cres-
cimento, a metade anterior do complexo craniomaxilar
se desloca no sentido ântero-superior por meio do cres-
cimento dos ossos anteriores e posteriores da base do
crânio. A mandíbula, articulando com o osso temporal
pela fossa temporal, é deslocada para uma direção ân-
tero-inferior. O côndilo, outro sítio importante, também di-
reciona o crescimento da mandíbula para direção ântero-
inferior. Desta forma, esta divergência de vetores do
crescimento ântero-superior do complexo crâniofacial e
ântero-inferior da mandíbula são responsáveis pelo au-
mento anterior e posterior da altura facial3.
Neste estudo foi avaliado o crescimento da base do crâ-

nio e sua relação com o crescimento do corpo da mandí-
bula. Ao avaliar o crescimento da base do crânio e dividí-
la em suas segmentações, anterior e posterior, foi
encontrado diferentes quantidades de crescimento em re-
lação ao crescimento do corpo, em geral. Durante toda a
fase que compreendia ao período antes, durante e após
o surto de crescimento puberal, as medidas da base do
crânio anterior e do comprimento total da base, apresen-
taram valores significantes. O segmento posterior apre-
sentou valores significantes apenas nos períodos anterior
e durante o surto de crescimento puberal.
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Alguns autores estudaram o crescimento da base do
crânio durante a puberdade. Arat et al.1 (2001) investiga-
ram a relação entre o crescimento craniofacial e a matu-
ração esquelética. A amostra consistia em radiografias
cefalométricas e de mão e punho de 78 indivíduos, os
quais foram acompanhados pelo período de 4 a 7 anos.
Foi observado que a base do crânio média mantém-se es-
tável em todo o período de crescimento puberal, comple-
tando seu crescimento no período anterior ao surto de
crescimento. O crescimento da base do crânio posterior
aumentou significativamente, principalmente para o grupo
de indivíduos com média de 11,5 anos. A dimensão sagi-
tal da maxila apresentou aumento em todos os períodos de
desenvolvimento esquelético, assim como a mandíbula.
Lewis e Roche12 (1972) analisaram radiografias cefalo-

métricas de 41 indivíduos do sexo feminino no período de
dois anos antes e dois anos depois do surto máximo de
crescimento juvenil, a fim de avaliar os surtos puberais no
crescimento da base do crânio. Os picos de crescimento
ocorreram, para a maioria das meninas, nas medidas Se-
Na, Ba-Na e Ba-Se, sendo maiores para Ba-Na. Em alguns
casos, não houve picos de crescimento. O primeiro pico
de crescimento ocorreu próximo ao surto de velocidade
esquelética, nas idades cronológicas de 11,5 anos; 1,5
anos antes da menarca. Para os indivíduos do sexo femi-
nino, estes surtos tendem a ocorrer antes do pico de
crescimento puberal.
Lewis e Roche11 (1974) analisaram amostra de 58 me-

ninos e estudaram o surto de alongamento da base do
crânio. Foram encontrados surtos de crescimento para as
medidas Se-Na, Ba-Na e Ba-Se entre os dois anos de
surto de crescimento puberal.

As medidas avaliadas do corpo da mandíbula apre-
sentaram crescimento significativo durante todos os pe-
ríodos estudados. Porém este crescimento foi maior nos
períodos de surto de crescimento puberal (transição) e no
período que corresponde em média a um ano após este
surto (desaceleração). Estes resultados confirmam ou-
tros resultados encontrados em estudos anteriores.
Ao se relacionar os resultados da base do crânio com

os da mandíbula, concluiu-se que durante maturação ós-
sea corporal há crescimento significativo da base do crâ-
nio e do corpo da mandíbula. Sabe-se que a base do crâ-
nio está diretamente ligada à mandíbula por meio da
fossa temporal, o crescimento de suas estruturas promo-
vem o deslocamento ântero-inferior da mandíbula. Po-
rém, neste estudo, não foi encontrado relação direta na
magnitude e no tempo do crescimento das estruturas es-
tudadas. Os mesmos resultados foram encontrados no es-
tudo realizado por Mitani14 em 1973.

Conclusão

A base do crânio apresentou crescimento significativo
durante o crescimento puberal, sendo que sua porção an-
terior e posterior apresentaram comportamentos diferen-
tes em relação à época deste crescimento. O corpo da
mandíbula apresentou crescimento significativo, porém,
sua magnitude foi maior entre o período correspondente
ao momento do surto de crescimento puberal e o pe-
ríodo de desaceleração deste surto. Portanto, embora a
base do crânio e a mandíbula apresente crescimento sig-
nificativo durante a puberdade, o tempo e a magnitude de
crescimento foram diferentes.
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