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Resumo
Objetivo – Correlacionar, por meio da análise de telerradiografias póstero-anteriores, o laterognatismo mandibular com as alterações
na inclinação dos planos palatino e oclusal. Métodos – Foram selecionadas para compor a amostra 21 telerradiografias póstero-ante-
riores de indivíduos adultos, de ambos os sexos, com laterognatismo mandibular igual ou maior a 3mm. Resultados – De acordo com
a análise estatística do coeficiente de correlação de Pearson, a inclinação do plano palatino apresentou correlação negativa para as
variáveis correlacionadas, porém não estatisticamente significante. A inclinação do plano oclusal apresentou correlação positiva e es-
tatisticamente significante para a correlação desvio de Linha Mediana Maxilo-Mandibular (°) e inclinação do Plano Oclusal de Ricketts.
Conclusões – Em relação à inclinação do plano palatino, nenhuma das variáveis correlacionadas se mostrou estatisticamente signifi-
cante, sendo assim, o laterognatismo mandibular não apresenta correlação com a inclinação do plano palatino. Já em relação à incli-
nação do plano oclusal, uma das variáveis correlacionadas se mostrou estatisticamente significante. Desta forma, o laterognatismo
mandibular pode ser correlacionado à inclinação do plano oclusal, sendo que, quando este aumenta, a tendência do plano oclusal é
inclinar proporcionalmente. 

Descritores: Cefalometria; Telerradiografia póstero-anterior; Laterognatismo mandibular; Plano palatino; Plano oclusal

Abstract
Objective – To correlate through the analysis of posteroanterior cephalometric radiography, the mandibular asymmetry with tilt of palatal
plane and occlusal cant. Methods – 21 posteroanterior radiographs of adults of both genders with mandibular asymmetry equal to or
greater than 3mm were selected for the sample. Results – According to the statistical analysis of Pearson correlation coefficient, the tilt
of palatal plane showed a negative correlation but it was not statistically significant for the correlated variables. The occlusal cant showed
a positive correlation and it was statistically significant when correlated with deviation of Median Line Maxillo-Mandibular (°) and Oc-
clusal Cant of Ricketts. Conclusions – About the tilt of palatal plane, none of the correlated variables were statistically significant. So the
mandibular asymmetry shows no correlation with the tilt of palatal plane. About the occlusal cant, one of the variables correlated was
statistically significant. So the mandibular asymmetry can be correlated to the occlusal cant and when it increases the tendency of
occlusal plane is canted correspondingly.

Descriptors: Cephalometric; Posteroanterior radiography; Mandibular asymmetry; Palatal plane; Occlusal cant

Introdução
O corpo humano é constituído de estruturas bilate-

rais e, se dividido ao meio em um plano sagital, terá
dois lados homólogos, porém, não idênticos. Isso por-
que a simetria, quando aplicada ao corpo humano, é
subjetiva aos olhos de quem examina e significa a re-
lação harmônica entre as duas metades. Mesmo uma
face aparentemente harmônica, com boa oclusão den-
tária, pode apresentar assimetrias esqueléticas pois
podem estar presentes compensações ósseas, posturais
ou do próprio tecido mole adjacente, mascarando es-
sas alterações (Hewitt1, 1975; Severt e Proffit2, 1997;
Legan3, 1998).

As assimetrias faciais podem ser classificadas em
esqueléticas, dentárias, funcionais e uma combinação
entre as mesmas (Joondeph, 2000). Para Erickson e
Waite  (1974), Pirttiniemi  (1994), Legan3 (1998), Rey-

neke et al.  (1997) e Joondeph (2000), as etiologias
das alterações morfológicas dos tecidos ósseos da face
podem ser divididas em três categorias: congênitas
(genética), de desenvolvimento (ambiental, interferên-
cias oclusais e desvios funcionais) e adquiridas (trau-
mas, fraturas, inflamações, infecções, atrofia hemifa-
cial progressiva ou provenientes de outras patologias).
Tendo em vista a complexidade da face humana e a
inter-relação dos tecidos, a interferência de um dos
fatores supracitados pode desequilibrar o crescimento
e resultar em assimetrias de uma ou mais regiões da
face. 

Severt e Proffit2 (1997) encontraram em 74% dos in-
divíduos avaliados, assimetria do terço inferior da face
e 41% com inclinação do plano oclusal, o que para os
autores, normalmente é um reflexo do crescimento as-
simétrico vertical da mandíbula.
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Segundo Hewitt1 (1975), as alterações relacionadas à
mandíbula contribuem mais efetivamente para a assi-
metria facial do que as relacionadas à maxila. Isso ocorre,
pois a mandíbula é um dos últimos ossos da face a cessar
o seu crescimento (Erickson e Waite , 1974). Hewitt1

(1975) encontrou em 67% dos casos estudados, desvio
da mandíbula para o lado esquerdo, assim como o re-
sultado encontrado por Severt e Proffit2 (1997). 

O desenvolvimento anormal de uma única estrutura
é seguido por uma sequência de crescimento assimé-
trico de estruturas e tecidos adjacentes, que pode ser
um reflexo dos processos adaptativos para dar função
aos órgãos (Pirttiniemi, 1994). 

De acordo com Legan3 (1998) e Severt e Proffit2

(1997), a maioria dos casos de assimetria maxilar é se-
cundária ao crescimento assimétrico vertical da man-
díbula e podem ser avaliados também pela inclinação
do plano oclusal. 

Cheney8  (1961) relatou que assimetrias ósseas verti-
cais maxilares ou mandibulares podem interferir na in-
clinação do plano oclusal. Em um caso analisado, de
discrepância vertical unilateral do ramo mandibular,
encontrou inclinação do plano oclusal para baixo no
lado afetado. 

Para Bishara et al. (1994), além da inclinação do pla -
no oclusal, o crescimento unilateral vertical do côndilo
e ramo mandibular pode causar a inclinação do plano
palatino e uma diferença de altura do osso temporal. 

Sato et al.1 (2004) relataram que há diminuição da
atividade muscular do masseter e temporal do lado afe-
tado pela menor dimensão vertical e desvio mandibular,
consequentemente, o processo mastoide se adapta para
fora e o osso temporal flexiona lateralmente, equili-
brando assim o sistema estomatognático.

Hayashi et al.11 (2004) encontraram resultados signifi -
can tes na relação desvio do mento e inclinação do pla -
no oclusal, porém não foi encontrado resultado estatisti -
ca mente significante para a relação com o plano
pa latino. Já Hwang et al.12 (2007) em uma amostra com
7 indivíduos, encontraram o desvio do mento para o
la do em que o ramo mandibular é menor e, como
compen sação anatômica, ocorreu o crescimento assi-
métrico vertical da maxila, gerando inclinação do plano
palatino. 

Joondeph4 (2000) constatou que nos casos de alon-
gamento unilateral do corpo da mandíbula, o mento
desvia para o lado oposto e há uma compensação no
ângulo goníaco. Neste caso, não há alterações verticais
na mandíbula e o plano oclusal se mantém. Já nos
casos de alterações verticais como o alongamento uni-
lateral do côndilo ou ramo mandibular, o mento desvia
para o lado da deformidade, sendo assim, possível ob-
servar a inclinação dos planos mandibular e oclusal
para baixo no lado da deformidade. 

Ishizaki et al.13 (2010), em um estudo com base em
116 indivíduos apresentando rotação tridimensional da
mandíbula para o lado e deslocamento condilar do
lado oposto, encontraram correlação positiva, estatisti-
camente significante, entre as variáveis desvio de linha

Mediana Maxilo-Mandibular (°) e Inclinação do Plano
Oclusal (°), no qual o plano oclusal encontrava-se in-
clinado para cima no lado do desvio mandibular. 

Erickson e Waite5 (1974) relataram que a hiperplasia
de côndilo pode resultar em inclinação do plano oclusal
e anomalias no osso basal ou crescimento compensa-
tório da maxila, entre outras alterações. 

Segundo Reyneke et al.7 (1997) e Padwa et al.14

(1997), a inclinação do plano oclusal é um fator essen-
cial para assimetria facial.

Padwa et al.14  (1997) encontraram em 58% dos in-
divíduos analisados, a inclinação do plano oclusal e
em 67,5% desses, o limite de inclinação de 4°, sendo
que quando varia de 0° a 3° pode ser considerado nor-
mal. A média de inclinação do plano oclusal encon-
trada foi de 5°±1,6°.

Sabe-se que o estudo cefalométrico somado ao senso
clínico auxiliam na determinação do diagnóstico de
uma face não harmônica e no plano de tratamento
ideal, seja ele ortopédico, ortodôntico ou cirúrgico,
propusemos um estudo cefalométrico em telerradio-
grafias póstero-anteriores de indivíduos adultos, com
laterognatismo mandibular igual ou maior a 3mm,
tendo como objetivo correlacionar as possíveis interfe-
rências do laterognatismo mandibular nas inclinações
dos planos palatino e oclusal, sem considerar o lado
do desvio mandibular, direito ou esquerdo.

Métodos
A amostra para a realização deste estudo foi selecio-

nada a partir dos registros de documentações ortodôn-
ticas da Disciplina de Ortodontia da Universidade Pau-
lista – UNIP, no período de 1999 – 2010, e constou de
21 indivíduos (11 homens e 10 mulheres) entre 16 e
41 anos de idade, média de idade de 24,9 anos para
os homens e 23 anos para as mulheres. O critério de
inclusão foi a presença de dentição permanente com-
pleta, com laterognatismo mandibular direito ou es-
querdo igual ou maior que 3mm, avaliados através das
telerradiografias póstero-anteriores. Não houve critério
de exclusão referente ao tipo de maloclusão antero-
posterior, vertical ou transversal. Foram também utili-
zadas nesta avaliação, as radiografias panorâmicas dos
indivíduos analisados.

Para a confecção dos cefalogramas, as 21 telerradio-
grafias póstero-anteriores que compõem a amostra fo-
ram traçadas em papel acetato do tipo Ultrafan, me-
dindo 203 x 254mm e fixados com fita adesiva. Estes
traçados foram realizados em uma sala escura, sobre
um negatoscópio, utilizando lapiseira com grafite preto
0,5mm de espessura. Foram então, identificados os
pontos e obtidas as medidas cefalométricas lineares e
angulares, mensuradas em unidades de milímetros e
graus através de um template (protator cefalométrico).  

O traçado do cefalograma obedeceu aos critérios
descritos na análise cefalométrica frontal de Ricketts
(Ricketts et al.1, 1982) e incrementos a seguir: 

Para determinar o diagnóstico do laterognatismo man-
dibular foram utilizadas as medidas relacionadas às al-
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terações mandibulares da análise cefalométrica frontal
de Ricketts (Ricketts et al.1 , 1982). E, como o critério
de seleção da amostra, foram coletados os casos de la-
terognatismo mandibular igual ou maior a 3 mm. 

Para o estudo e correlação do laterognatismo man-
dibular com a inclinação dos planos palatino e oclusal,
foram utilizados os critérios de traçado anatômico, pon-
tos cefalométricos, linhas, planos e grandezas cefalo-
métricas descritos nas figuras a seguir.

Medidas propostas e estabelecidas pelo examinador: 
Inclinação do Plano Oclusal (IPO-PZI°) é o ângulo

formado entre a projeção do plano oclusal com o plano
zigomático inferior (Frankfurt). Norma clínica 0° e des-
vio padrão ± 2°.

Inclinação do Plano Palatino (IPPmm) é a diferença
entre as distâncias verticais bilaterais do plano zigo-
mático inferior (Frankfurt) ao ponto jugal, do lado direito
para o esquerdo. Norma clínica 0mm e desvio padrão
± 2mm.

Inclinação do Plano Palatino (IPP°) é o ângulo for-
mado entre a projeção do plano palatino com o plano
zigomático inferior (Frankfurt). Norma clínica 0° e des-
vio padrão ± 2°.

Após a obtenção das medidas cefalométricas, foi exe-
cutada a análise estatística para a avaliação dos resulta-
dos. Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson,
o qual busca relação entre duas variáveis qualitativas,
para comprovar se uma variável é justificada pela outra.
O resultado é zero quando as duas variáveis são abso-
lutamente independentes entre si, ou seja, não há cor-
relação entre elas. Quando o resultado evidencia alguma
correlação entre as variáveis, pode assumir valores entre
–1 a +1 e, quanto mais próximo desses valores, indica
que existe um grau maior de correlação. Dependendo
do grau de associação a correlação pode ser positiva,
quando as duas variáveis crescem ou diminuem em
idêntica proporção, ou negativa, quando uma variável
cresce e a outra diminui, em proporção inversa.

Resultados
Os valores descritivos para as variáveis utilizadas no

estudo encontram-se na Tabela 1. Os resultados evi-
denciaram a correlação negativa entre a inclinação do
Plano Palatino e Linha Mediana Maxilo-Mandibular
porém, não estatisticamente significante (Tabela 2). Foi
encontrada a inclinação do plano palatino em 100%
da amostra e somente 19,1% dos avaliados apresenta-
ram valores maiores que 2°. 

Figura 1. Traçado anatômico e pontos cefalométricos: CG, Crista
Gali; ZI, Igomático Inferior; ENA, Espinha Nasal Anterior;
J, Jugal; O, Oclusal; Me, Mentoniano

Figura 2. Linhas e Planos: 1 – Plano horizontal de Frankfurt; 2 –
Plano sagital mediano; 3 – Linha mediana maxilo-mandi-
bular; 4 – Plano maxilar frontal; 5 – Plano oclusal

Figura 3. Grandezas cefalométricas de Ricketts e medidas propostas
pelo examinador: DLM mm, Desvio da Linha Mediana Ma-
xilo – Mandibular; DLMº, Desvio da Linha Mediana Maxilo
– Mandibular; IPOR mm, Inclinação do Plano Oclusal;
IPO-PZIº, Inclinação do Plano Oclusal; IPP mm, Inclinação
do Plano Palatino; IPPº, Inclinação do Plano Palatino
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Tabela 2. Correlação do DLM (° e mm) com Plano Palatino

Observou-se correlação positiva substancial entre as
variáveis desvio de Linha Mediana Maxilo-Mandibular
e Inclinação do Plano Oclusal, porém, somente a cor-
relação desvio de Linha Mediana Maxilo-Mandibular
(°) e Inclinação do Plano Oclusal de Ricketts mostrou-
se estatisticamente significante (Tabela 3). Da amostra,
95,2% apresentou inclinação do plano oclusal e, destes,
85% com inclinação até 3,5° e somente 15% com in-
clinação maior que 4°.

Tabela 3. Correlação do DLM (° e mm) com Plano Oclusal

Das 21 telerradiografias póstero-anteriores analisadas,
66,6% apresentaram desvio do mento para o lado 
esquerdo.

Discussão
A proposta deste estudo cefalométrico em telerradio-

grafias póstero-anteriores foi correlacionar as possíveis
interferências do laterognatismo mandibular com as in-
clinações dos planos palatino e oclusal, em indivíduos
adultos com laterognatismo mandibular igual ou maior
a 3mm. 

A assimetria facial envolve mais frequentemente o
terço inferior da face do que o terço médio (Hewitt1,
1975; Severt e Proffit2, 1997). Dos 21 indivíduos com
desvio mandibular avaliados neste estudo, 66,6% apre-
sentaram desvio do mento para o lado esquerdo, assim
como os resultados encontrados por Hewitt1 (1975) e
Severt e Proffit2 (1997). 

O desenvolvimento anormal de uma única estrutura
é seguido por uma sequência de crescimento assimé-
trico de estruturas e tecidos adjacentes. (Pirttiniemi ,
1994). Bishara et al.9 (1994), Legan3 (1998) e Hwang et
al.12 (2007) afirmaram que distúrbios verticais unilaterais
no complexo maxilo-mandibular podem causar incli-
nações no plano palatino, do lado afetado. Segundo os
estudos de Legan3, 1998 e Hwang et al.12, 2007, a incli -
na ção do plano palatino normalmente ocorre pelo cres-
cimento compensatório da maxila nos casos de late-
rognatismo mandibular. Porém, Hayashi et al.11 (2004)
não encontraram resultados significantes para a corre-
lação entre crescimento compensatório da maxila e la-
terognatismo mandibular. Sato et al.10 (2004) relatam
que há uma adaptação do crânio com rotação compen -
sa tória do osso temporal do lado do desvio mandibular
para frente e para baixo equilibrando assim, o terço
médio da face. O que vai ao encontro dos resultados
obtidos neste estudo, no qual a correlação do laterog-
natismo mandibular com a inclinação do plano palatino
apresentou correlação negativa, com resultados não
são estatisticamente significantes. Da amostra avaliada,
100% apresentou inclinação do plano palatino, destes,
80,9% com inclinação de até 2° e somente em 19,1%
esta inclinação apresentou-se igual ou maior que 3°. 

Para Padwa et al.14 (1997) e Reyneke et al.7 (1997) o
fa tor essencial para assimetria facial é a inclinação do
plano oclusal. Essa inclinação geralmente está presente
quan do há crescimento assimétrico vertical do côndilo
ou ramo mandibular (Erickson e Waite5, 1974; Bishara
et al.9, 1994; Severt e Proffit2, 1997; Legan3, 1998;
Hayashi et al.11 2004) e, normalmente, o lado mais bai -
xo do plano oclusal se dá para o lado da deformidade,
com aumento vertical (Cheney8, 1961; Joondeph4, 2000). 

Os resultados obtidos neste trabalho para as variáveis
correlacionadas entre o laterognatismo mandibular e a
inclinação do plano oclusal apresentaram correlação
positiva, porém, somente as variáveis desvio de Linha
Mediana Maxilo-Mandibular (°) e Inclinação do Plano
Oclusal de Ricketts apresentaram resultados estatisti-
camente significantes em grau substancial (P = 0,0192
e CC = 0,519). Pode-se afirmar pela correlação positiva
que, quanto maior o laterognatismo mandibular, maior
será a inclinação do plano oclusal. Ishizaki et al.13

(2010) também encontraram correlação positiva subs-
tancial e estatisticamente significante entre o laterog-
natismo mandibular e a inclinação do plano oclusal,
porém, para as variáveis desvio de Linha Mediana Ma-

Correlação N CC P S

DLM (°) x IPOR
DLM (°) x IPO-PZI
DLM (mm) x IPOR
DLM (mm) x IPO-PZI (°)

21
21
21
21

0,519
0,352
0,346
0,162

0,0192
0,118
0,135
0,484

*
NS
NS
NS

N: número da amostra; CC: Coeficiente de correlação; P: valor de
probabilidade; S: Significância (p<0,05)

Correlação N CC P S

DLM (°) x IPP (mm)
DLM (°) x IPP (°)
DLM (mm) x IPOR (mm)
DLM (mm) x IPO-PZI (°)

21
21
21
21

–0,431
–0,359
–0,305
–0,322

0,0575
0,12

0,191
0,167

NS
NS
NS
NS

N: número da amostra; CC: Coeficiente de correlação; P: valor de
probabilidade; S: Significância (p<0,05)
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Medida N Média DP EP I Máx Mín M

DLM (°)
DLM (mm)
IPOR
IPO-PZI
IPP (mm)
IPP (°)

21
21
21
21
21
21

5
6,762
1,975
2,024
1,476
1,262

2,757
3,097
1,751
1,585
1,089
0,861

0,602
0,676
0,391
0,346
0,238
0,188

9
9
7
6

3,5
3

11
12
7
6

3,5
3

2
3
0
0
0
0

4,5
6

1,75
1,5
1,5
1

N: número da amostra; DP: Desvio Padrão; ER: Erro Padrão; I: Intervalo; M: Mediana

Tabela 1. Análise estatística descritiva



xilo-Mandibular (°) e Inclinação do Plano Oclusal (°).
Essas medidas também foram utilizadas no presente es-
tudo (DLM° e IPO-PZI°), no qual não se mostraram es-
tatisticamente significantes.

Padwa et al.1  (1997) encontraram como limite de
inclinação do plano oclusal 4°, sendo considerado nor-
mal quando varia entre 0° e 3°. Foi encontrado em
95,2% dos avaliados neste estudo, inclinação do plano
oclusal, e destes, apenas 15% com inclinação igual ou
maior a 4°. Severt e Proffit2 (1997) encontram inclinação
do plano oclusal em 74% da amostra analisada e Padwa
et al.1 (1997) em 58%, sendo que destes, 32,5% apre-
sentou inclinação igual ou maior que 4°. 

O dever de todo ortodontista é reconhecer as possí-
veis interferências oclusais que podem desequilibrar o
sistema estomatognático e intervir de maneira eficiente,
a ponto de evitar as assimetrias faciais. Sabe-se que
todo o sistema estomatognático está em constante adap-
tação funcional, com atividade mais intensa durante o
crescimento. Sugerimos um estudo mais aprofundado
das adaptações estruturais que ocorrem na base do crâ-
nio e terço médio da face em resposta a essas assime-
trias faciais com desvios mandibulares acentuados. 

Conclusões
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho,

podemos inferir as seguintes conclusões:
– Em relação à inclinação do plano palatino, os re-

sultados apresentaram correlação negativa e nenhuma
das variáveis correlacionadas se mostrou estatistica-
mente significante. Sendo assim, o laterognatismo man-
dibular não apresenta correlação com a inclinação do
plano palatino.

– Em relação ao plano oclusal, os resultados obtidos
apresentaram correlação positiva. Uma das variáveis
estudadas se mostrou estatisticamente significante (des-
vio de Linha Mediana Maxilo-Mandibular (°) X Incli-
nação do Plano Oclusal de Ricketts). O laterognatismo
mandibular pode ser correlacionado à inclinação do
plano oclusal, sendo que, quando este aumenta, a ten-
dência do plano oclusal é inclinar proporcionalmente.
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