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RESUMO
Comparação pela análise de Vigorito da posição do incisivo inferior na sínfise em
jovens brasileiros Leucodermas, Xantodermas e Nipo-Brasileiros com oclusão normal

Introdução: O objetivo desse estudo foi comparar as medidas angulares, lineares,
utilizando a análise de Vigorito como parâmetro em Leucodermas, Xantodermas e
Nipo-brasileiros para obter os valores médios de normalidade, comparar os valores
obtidos e as diferenças entre os grupos raciais e o dimorfismo entre os sexos.
Métodos: A amostra retrospectiva foi constituída de 103 telerradiografias em norma
lateral de indivíduos brasileiros jovens com oclusão normal, divididos em três grupos:
grupo I com 38 indivíduos Leucodermas, sendo 19 de cada gênero; grupo II, com 33
indivíduos Xantodermas, sendo 17 do gênero feminino e 16 do masculino; grupo III,
com 32 indivíduos mestiços Nipo-Brasileiros, sendo 17 do gênero feminino e 15 do
masculino. Estas radiografias foram digitalizadas utilizando o scanner Scan Maker
i800, e as variáveis cefalométricas próprias da análise foram medidas através do
software Cephx 4.5.14. e comparadas entre as diferentes raças. A compatibilidade
das idades foi analisada utilizando o teste ANOVA seguido de teste de Tukey. O
dimorfismo sexual foi avaliado com teste t independente e a comparação entre grupos
foi realizado pelo teste ANCOVA seguido de teste de Tukey. Resultados: Os
indivíduos femininos dos grupos Leucoderma e Nipo-Brasileiros apresentaram
diferenças estatisticamente significantes para o dimorfismo sexual mostrando um
perfil facial mais convexo, e incisivo inferior menos protruído. Além disso, os indivíduos
Nipo-Brasileiros apresentaram uma protrusão maxilar significantemente menor
quando comparados com Xantodermas e Leucodermas, que também apresentaram
uma menor protrusão do incisivo comparados com Nipo-Brasileiros respectivamente.
Conclusões: Os indivíduos Leucodermas, Xantoderma e Nipo-Brasileiros com
oclusão normal apresentaram algumas diferenças dentoesqueléticas, dentárias,
faciais e entre os sexos em relação à sínfise mandibular. Assim se justifica a
individualização dos padrões cefalométricos destes diferentes grupos raciais.

Palavras Chave: Grupos Étnicos; Incisivo; Cefalometria.

ABSTRACT

Vigorito Comparative cephalometric analyses of mandibular incisor related to
symphysis in Brazilian adolescent: Whites, Xanthoderms and JapaneseBrazilians, with normal occlusion

Introduction: The aim of this study was to compare the linear and angular
measurements, using the Vigorito’ analysis as parameter in White, Xanthoderm and
Japanese-Brazilian adolescents for the average normal values, comparing the values
and differences obtained between racial groups and the sex dimorphism. Methods:
The sample included 103 lateral films, divided into three groups: Group I with 38 white
subjects, 19 males and 19 females; Group II, with 33 Japanese subjects, 17 females
and 16 males; Group III, with 32 Japanese-Brazilian subjects, 17 females and 15 males
with normal occlusion. Lateral films were scanned using San Maker i800 scanner, and
CephX 4.5.4. was used for measure the cephalometric variables and were compared
Intragroup sexual dimorphism was evaluated with t tests. Intergroup comparisons were
performed with ANCOVA followed by Tukey tests. Results: White and JapaneseBrazilian female group presented statistically significant differences for sexual
dimorphism, showing a higher facial convexity and lower mandibular incisor protrusion.
In addition, Japanese-Brazilian subjects presented a significant lower maxillary
protrusion when compared with Japanese and White subjects, which also presented a
lower mandibular incisor protrusion compare with Japanese-Brazilian respectively.
Conclusions: Whites, Japanese and Japanese-Brazilian subjects with normal
occlusion presented dentoskeletal and facial soft tissues profile differences when
analyzed through cephalometric Vigorito´ analysis.

Thus, the individualization of

cephalometric norms in different racial groups is justified.

Keywords: Ethnic groups; Incisor; Cephalometry.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações étnicas

O estudo da discriminação entre as diferentes raças é relatado desde o século
XVIII no Egito com uma diferença que existia entre as cores da pele da população,
divididas em: egípcios vermelhos; asiáticos ou semitas cor amarelo; pessoas do Sul
ou negros, e, do Norte, brancos com olhos azuis. (HADDON; QUIGGIN, 1910b)
Além da cor da pele avaliavam o formato do nariz, lábios e crânio que, muitas
vezes, eram atribuídas ao emprego que era desempenhado. Esse interesse em
classificar as pessoas pelas atribuições físicas foi aumentando. Com a história os
mesmos antropólogos começaram a acreditar na teoria evolucionista pela semelhança
com os macacos. (HADDON; QUIGGIN, 1910a)
Até o século XIX os arqueólogos e antropólogos desenvolveram o estudo
científico etnológico ou antropologia cultural. Na época, começou-se a estudar e
avaliar a forma dos ossos do crânio e da face diferenciando em três tipos: a forma
quadrada dos mongóis, estreita dos negros, e, intermediaria, dos caucasianos.
(HADDON; QUIGGIN, 1910a)
Alguns dos primeiros estudos no século XIX tentaram expressar a relação
entre o crânio e a face por meio de algumas medidas simples, como um esforço para
diferenciar as raças entre elas e dos animais. (HADDON; QUIGGIN, 1910a)
Com objetivo de padronizar as medidas para cada uma das raças começaram
a notar que não era possível encaixar o resultado das mensurações realizadas nos
indivíduos dentro dos padrões já estabelecidos, possivelmente pelo resultado da
mestiçagem das diferentes raças, também chamado miscigenação ou caldeamento.
(SOARES, 1999)
No século XVI com o intuito de aumentar a quantidade de habitantes da
população e devido à diminuição da quantidade de mulheres brancas no Brasil, os
colonos, começaram a se relacionar com as índias. (Silva, 1998) Em 1908 iniciou a
imigração de várias gerações de origem japonesa adentrando no Porto de Santos. A
maior população de Nikkei (imigrantes e seus descendentes) fora do Japão é
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encontrada no Brasil, quando então suas características raciais passaram a configurar
mais um novo componente de miscigenação no país (TOMITA et al., 2003).
A classificação dos seres humanos em grupos raciais é discutida há anos com
o objetivo de encontrar uma definição satisfatória ou diferente daquela que divide os
seres humanos em quatro grandes grupos: raça branca (Leucoderma), raça amarela
(Xantoderma), raça negra (Melanoderma) e raça vermelha Indígenas(ARAÚJO et al.,
2008; BRONFMAN, 2012) Neste trabalho, aos indivíduos brasileiros mestiços, com
ascendência japonesa por parte de um dos pais denominou-se de nipobrasileiros.(SILVA, 1998)
Atualmente, no Brasil existe a segunda maior população japonesa fora do
Japão.(TOMITA et al., 2003) Sendo assim, a miscigenação gera indivíduos com
padrões diferenciados, com características particulares, vinculando as diferentes
origens étnicas, salientando as diferenças estruturais, craniofaciais e dentárias pela
união desses grupos(BRONFMAN, 2012; STORNIOLO, 2010; SATHLER et al., 2014).
Deverão ser realizados estudos que aumentem a acurácia do diagnóstico e plano de
tratamento das populações xantodermas e nipo-brasileiros que se encontram em
aumento no Brasil.

1.2 Utilização da cefalometria em diferentes grupos raciais

Ao longo dos séculos a evolução do estudo craniométrico foi ganhando mais
destaque na literatura, o que fez com que os avanços da tecnologia incentivassem
desenvolver aparelhos para aperfeiçoar as mensurações do crânio. Combinando com
o advento do aparelho do raios x e do cefalostato criado por Broadbent e Hofrath em
1931, foi possível padronizar a radiografia em normal lateral e introduzir seu uso na
Ortodontia, aumentando precisão dos dados craniométricos, tecidos moles, relação
maxilomandibular e posição dos dentes em suas bases ósseas, que contribuirão
como um guia no tratamento ortodôntico, melhorando assim, o diagnóstico e o plano
de tratamento (BROADBENT, 1931; 1981; WAHL, 2006; CAPELOZZA FILHO et al.,
2008).
A realização do diagnóstico e plano de tratamento de diferentes grupos
étnicos foi avaliada em vários estudos notando que apresentavam diferenças
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significativas nos padrões cefalométricos (BURSTONE, 1958; PECK; PECK, 1970;
BERGMAN, 1999; PINZAN, 2006).
Comparou-se padrões cefalométricos em jovens Chineses com oclusão
normal para avaliar as diferenças entre Caucasianos e Chineses através do estudo
de 405 telerradiografias laterais e análise de McNamara Jr. de indivíduos de 12 anos
de idade e 86 telerradiografias de Caucasianos Britânicos. O resultado mostrou
diferenças estatisticamente significantes na amostra de Chineses no sexo masculino
quando comparado com o sexo feminino. Também, houve três variáveis no sexo
feminino que foram estatisticamente maiores quando comparado com o sexo
masculino. E quanto à diferença étnica 5 variáveis foram maiores em chineses nas
variáveis, MDP, MXMD-DF, Ui-A, Li-APg. Enquanto, as variáveis Co-A, FA-A e PG-N
foram significantemente maiores na amostra de caucasianos. Concluindo que está
justificado o uso de padrões cefalométricos específicos para chineses da análise de
McNamara Jr. (WU, 2007).
Para estabelecer as diferenças dos sexos entre jovens Polacos e
Caucasianos

foi

realizada

uma

pesquisa,

utilizado

uma

amostra

de

34

telerradiografias laterais de indivíduos Polacos de sexo feminino com uma idade
média de 10,37 anos, DP 0,52, oclusão normal e boas proporções faciais. As
radiografias foram digitalizadas e analisadas pelo NemoCeph NX2005. O resultado
das análises cefalométricas foram comparadas com os padrões estabelecidos na
população de caucasianos, encontrando diferenças estatisticamente significantes
entre sexos, observando uma maior base do crânio, altura facial total, no sexo
masculino quando comparado com o feminino. Enquanto a maxila e a protrusão da
sínfise mandibular foram mais pronunciadas em indivíduos do sexo feminino (OBLOJ
et al., 2008).
Assim, foram publicadas inúmeras pesquisas tentando descrever as
diferenças encontradas entres os grupos raciais em oclusão normal por diferentes
analises cefalométricas e diferentes raças (COTTON et al., 1951; MIURA et al., 1965;
IWASAWA et al., 1977; BEHBEHANI et al., 2006; FRANCO et al., 2011; JANSON et
al., 2011; FERNANDES et al., 2013; SATHLER et al., 2014; BRONFMAN et al., 2015)
salientando a importância da associação entre as analises cefalométricas e diferenças
étnicas para melhorar a acurácia do diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico
(PINZAN, 2006).

18 Introdução

1.3 Influência da posição do incisivo inferior

Desde o estabelecimento dos padrões cefalométricos tem sido estudado o
posicionamento do incisivo inferior e a relação com o corpo mandibular, o qual deve
estar disposto verticalmente sobre o processo alveolar e osso medular, além disso, a
inclinação é estabelecida pela relação com a borda inferior ou base da mandíbula
tendo um valor de referência de ± 5° e 90° como valor padrão, resultado do estudo
individualizado realizado pelo autor como oclusão normal. (TWEED, 1941)
Inúmeras

pesquisas

estudaram

a

estabilidade,

a

inclinação

e

a

vestibularização dos incisivos mandibulares em relação ao plano mandibular,
crescimento craniofacial, bases ósseas e dentes antagonistas, considerado essencial
no planejamento ortodôntico e despertando o interesse para novos estudos.
(MARGOLIS, 1943; TWEED, 1954; HARVOLD, 1968; INTERLANDI, 1971; PECK E
PECK, 1972; VIGORITO, 1986; KIM, 1991; HANDELMAN, 1996; ARAUJO, 2013;
HERNÁNDEZ-SAYAGO et al.; 2013).
O diagnóstico e planificação do tratamento ortodôntico tem-se beneficiado
imensamente através dos estudos radiográficos cefalométricos que visam o
estabelecimento de padrões de normalidade das relações dento-esqueléticas, bem
como estudos sobre o perfil mole, assim como, a predição do posicionamento dos
dentes e das bases ósseas (VIGORITO, 1986; GOLDENBERG, 2003).
Atualmente, a Ortodontia não aceita valores absolutos ou padrões rígidos de
normalidade, pois cada indivíduo apresenta arquitetura facial própria, havendo a
necessidade de conhecer as diferenças existentes entre os tipos raciais e étnicos,
respeitando suas diferenças, especialmente na população brasileira, em que existe
uma grande miscigenação (MEDEIROS et al., 1988).
E assim, vários estudos foram realizados correlacionando as diferenças das
grandezas cefalométricas entre as bases apicais, tecidos moles e o posicionamento
dentário, cujos resultados demostraram haver uma correlação significativa(ALCALDE
et al., 2000; MIYAJIMA; MCNAMARA JR et al., 1996; SATHLER, 2009).
Observando estas diferenças cefalométricas entre as diferentes raças,
percebe-se a necessidade de conhecer as variações cefalométricas referentes ao
posicionamento do incisivo inferior na sua própria base óssea e realizar comparações
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entre os diferentes grupos raciais e dimorfismo entre ambos os sexos. Neste trabalho,
objetivou-se o estudo das características cefalométricas através de análise de Vigorito
e buscar as diferenças do posicionamento do incisivo inferior relacionado com a
sínfise mandibular, tecidos moles, e posição anteroposterior da maxila dos jovens
mestiços Leucodermas, Xantodermas, e Nipo-Brasileiros.

2 ARTIGO
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O artigo que compõe esta dissertação foi redigido conforme as normas de
publicação do periódico Revista Dental Press Journal of Orthodontics (versão em
Português).
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ARTIGO
COMPARAÇÃO PELA ANÁLISE DE VIGORITO DA POSIÇÃO DO INCISIVO INFERIOR NA
SÍNFISE EM JOVENS BRASILEIROS LEUCODERMAS, XANTODERMAS E NIPOBRASILEIROS COM OCLUSÃO NORMAL

Resumo:

Introdução: O objetivo desse estudo foi comparar as medidas angulares,
lineares, utilizando como parâmetro a analise de Vigorito em Leucodermas,
Xantodermas e Nipo-brasileiros para obter os valores médios de normalidade,
comparar os valores obtidos e as diferenças entre os grupos raciais e o dimorfismo
entre os sexos. Métodos A amostra retrospectiva foi constituída de 103
telerradiografias em norma lateral de indivíduos brasileiros jovens com oclusão
normal, divididos em três grupos: grupo I com 38 indivíduos Leucodermas, sendo 19
de cada gênero; grupo II, com 33 indivíduos Xantodermas, sendo 17 do gênero
feminino e 16 do masculino; grupo III, com 32 indivíduos mestiços Nipo-Brasileiros,
sendo 17 do gênero feminino e 15 do masculino. Estas radiografias foram
digitalizadas utilizando o scanner Scan Maker i800, e as variáveis cefalométricas
próprias da análise foram medidas através do software Cephx 4.5.14. e comparadas
entre as diferentes raças. A compatibilidade das idades foi analisada utilizando o teste
ANOVA seguido de teste de Tukey. O dimorfismo sexual foi avaliado com teste t
independente e a comparação entre grupos foi realizado pelo teste ANCOVA seguido
de teste de Tukey. Resultados: Os indivíduos femininos dos grupos Leucoderma e
Nipo-Brasileiros apresentaram diferenças estatisticamente significantes para o
dimorfismo sexual mostrando um perfil facial mais convexo, e incisivo inferior menos
protruído. Além disso, os indivíduos Nipo-Brasileiros apresentaram uma protrusão
maxilar significantemente menor quando comparados com Xantodermas e
Leucodermas, que também apresentaram uma menor protrusão do incisivo
comparados com Nipo-Brasileiros respectivamente. Conclusões: Os indivíduos
Leucodermas, Xantoderma e Nipo-Brasileiros com oclusão normal apresentaram
algumas diferenças dentoesqueléticas, dentárias, faciais e entre os sexos em relação
à sínfise mandibular. Assim se justifica a individualização dos padrões cefalométricos
destes diferentes grupos raciais.

Palavras Chave: Grupos Étnicos; Incisivo; Cefalometria.
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Vigorito Comparative cephalometric analyses of mandibular incisor related to
symphysis in Brazilian adolescent: Whites, Xanthoderms and JapaneseBrazilians, with normal occlusion

Abstract

Introduction: The aim of this study was to compare the linear and angular
measurements using the Vigorito analysis as parameter in White, Xanthoderm and
Japanese-Brazilian adolescents for the average normal values, comparing the values
and differences obtained between racial groups and the sex dimorphism. Methods:
The sample included 103 lateral films, divided into three groups: Group I with 38 white
subjects, 19 males and 19 females; Group II, with 33 Japanese subjects, 17 females
and 16 males; Group III, with 32 Japanese-Brazilian subjects, 17 females and 15 males
with normal occlusion. Lateral films were scanned using San Maker i800 scanner, and
CephX 4.5.4. was used for measure the cephalometric variables and were compared
Intragroup sexual dimorphism was evaluated with t tests. Intergroup comparisons were
performed with ANCOVA followed by Tukey tests. Results: White and JapaneseBrazilian female group presented statistically significant differences for sexual
dimorphism, showing a higher facial convexity and lower mandibular incisor protrusion.
In addition, Japanese-Brazilian subjects presented a significant lower maxillary
protrusion when compared with Japanese and White subjects, which also presented a
lower mandibular incisor protrusion compare with Japanese-Brazilian respectively.
Conclusions: Whites, Japanese and Japanese-Brazilian subjects with normal
occlusion presented dentoskeletal and facial soft tissues profile differences when
analyzed through cephalometric Vigorito´ analysis. Thus, the individualization of
cephalometric norms in different racial groups is justified.
Keywords: Ethnic groups; Incisor; Cephalometry.

26 Artigo

Introdução

Dentre os exames complementares na documentação ortodôntica encontramse os exames radiográficos, especificamente a telerradiografia na qual podemos
observar detalhadamente o posicionamento das bases ósseas, incisivos, molares,
perfil ósseo e relacionamento com todas as estruturas do perfil mole, visando
contribuir com o planejamento ortodôntico.1,2
As diferentes análises cefalométricas estabelecem padrões de normalidade
baseados em tipologias e morfologias craniofaciais de uma população específica, sem
considerar as variações esqueléticas de cada raça. Torna-se necessário a
individualização considerando cada grupo étnico, sexo, idade, má oclusão e padrão
facial.3,4
A população brasileira tem recebido influência de diferentes grupos étnicos,
modificando as características craniofaciais e dentárias dos indivíduos, tornando
inviável inserir os valores padronizados na literatura ortodôntica, pois cada uma das
raças apresenta diferenças cefalométricas resultado da miscigenação.

3,5-12

Essas

diferenças exigem a modificação dos padrões estabelecidos, adaptando-se para cada
grupo racial. 13-18
Existem diferentes estruturas anatómicas que limitam grandes movimentações
ortodônticas, como os incisivos centrais, especificamente o posicionamento
anteroposterior e inclinação vestibulolingual ideal do incisivo inferior, que tem sido
estudado em inúmeras análises cefalométricas.

19-30

No entanto, esses estudos

envolvem planos de referência afastados da área anatômica em estudo.
Contudo, Interlandi utilizando uma amostra de Leucodermas Brasileiros faz
uma relação dos incisivos centrais com uma linha vertical “I” que circunscreve as
regiões dentoalveolares maxilar e mandibular na parte anterior estabelecendo a
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posição normal dos incisivos inferiores quando essa linha coincidia com o limite lingual
da borda incisal destes dentes. Por outro lado, tendo já a localização ideal da borda
incisal do incisivo inferior, sua inclinação é obtida com a determinação do ápice
radicular que em casos normais deve estar ligeiramente mais próxima da cortical
lingual da imagem da sínfise mandibular31.
Nesse sentido, foi estudado por Vigorito e Mirti o melhor posicionamento para
os incisivos inferiores em relação à base do crânio, perfil mole, mandíbula e mandíbula
e inclinação da sínfise mandibular em indivíduos brasileiros leucodermas, portadores
de oclusão normal visando conhecer os valores padrões normais para essa raça em
particular. 32
No entanto, não existe na literatura um estudo que avalie as diferenças do
posicionamento do incisivo inferior entres as diferentes raças através da análise
cefalométrica de Vigorito. Com o propósito de comparar as medidas angulares e
lineares, posicionamento do incisivo na sínfise mandibular e sua relação com a base
do crânio, maxila, mandíbula e perfil mole em Leucodermas, Xantodermas e Nipobrasileiros, este estudo objetivou obter:
•

Os valores médios de normalidade para as grandezas cefalométricas;

•

Comparar os valores cefalométricos obtidos entre os grupos raciais;

•

Identificar o dimorfismo entre ambos os sexos.
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Material e Métodos

1- Aprovação do Comitê de Ética
O material de pesquisa foi utilizado após aprovação desse estudo pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, sob protocolo de
número 71652/2017.

2- Cálculo Amostral
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base no estudo de Woitchunas
que obteve diferenças estatisticamente significantes na análise da inclinação do
incisivo.

33

Assim, utilizando o erro alfa de 5%, um erro beta de 20% e considerando

o desvio padrão médio de 2,74 mm com uma diferença mínima esperada de 2,5 mm,
o teste indiciou uma amostra mínima de 26 pacientes, demonstrando que o número
da amostra do presente estudo é suficiente para validar a pesquisa.

3- Material
A amostra foi de caráter retrospectivo e foi composta de 103 telerradiografias em
norma lateral, de jovens brasileiros Leucodermas, Xantodermas e mestiços Nipobrasileiros, com oclusão normal, pertencentes ao arquivo da Disciplina de Ortodontia
da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.
O termo de Consentimento Livre e Esclarecido já foi anteriormente apresentado
aos sujeitos desta pesquisa.
Para padronizar os grupos selecionados, os seguintes critérios iniciais de inclusão
foram adotados:
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Amostra de Leucodermas, filhos de brasileiros Leucodermas, descendentes
de mediterrâneos (espanhóis, italianos e portugueses);
Amostra de Xantodermas: indivíduos descendentes de japoneses, com
exceção da ilha de Okinawa.
Amostra de Nipo-brasileiros: indivíduos descendentes de pais e/ou avós
oriundos do Japão com exceção da ilha de Okinawa e de um dos pais
brasileiros Leucoderma;
Os critérios de inclusão adotados para seleção da amostra também incluíram
jovens, de ambos os sexos; presença de todos os dentes permanentes, exceto os
terceiros molares; oclusão normal; padrão de crescimento equilibrado; ausência de
mordida cruzada ou aberta; ausência de tratamento ortodôntico prévio e trespasses
vertical e horizontal equilibrados, não foi considerado o perfil mole dos pacientes na
seleção das amostras.
A amostra foi dividida em três grupos:
•

GRUPO I: constituído de 38 telerradiografias, em norma lateral, sendo 19 do
sexo feminino e 19 do sexo masculino, com idade média de 13,49 anos (idade
mínima de 12 e máxima de 15,40) de jovens brasileiros Leucodermas.

•

GRUPO II: constituído de 33 telerradiografias, em norma lateral, sendo 17 do
sexo feminino e 16 do sexo masculino, com idade média de 15,35 anos (idade
mínima de 12,20 e máxima de 18,06) de jovens Xantodermas.

•

GRUPO III: constituído de 32 telerradiografias, em norma lateral, sendo 17 do
sexo feminino e 15 do sexo masculino, com idade média de 13,23 anos (idade
mínima de 11 e máxima de 16) de jovens mestiços Nipo-Brasileiros.
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4- Métodos
Foram digitalizadas as telerradiografias dos 3 grupos utilizando-se um
scanner ScanMaker i800 (Microtek, Hsinchu, Taiwan), com uma resolução de 300 dpi,
e transformada no formato JPEG, para permitir a aquisição das imagens pelo
programa CefX 4.5.14 software (CephX Computer Cephalometric Software Inc.,
Bauru, São Paulo, Brazil) Durante o escaneamento, o software realizará a calibração
do tamanho da imagem captada com o tamanho real da radiografia, efetuando a
correção do fator de magnificação para a amostra de, 9,8%.
Foi demarcado o cefalograma utilizando as seguintes estruturas anatômicas:
contorno anterior do osso frontal e ossos nasais; corpo do esfenoide; sela túrcica;
meato acústico externo; fissura pterigomaxilar; contorno médio póstero-inferior das
cavidades orbitárias; contornos da mandíbula e maxila; borda externa da sínfise
mandibular; incisivos centrais superior e inferior; primeiro molar superior e inferior;
perfil tegumentar.
Nessas estruturas foram demarcados os pontos e planos correspondentes à
análise de Vigorito (Tabela I), e ilustrados nas Figuras 1 e 2.
Também foi empregado o diagrama realizado pelo autor para o cálculo da
Discrepância Cefalométrica (DC) descrita como o “quantum de movimento a ser dado
aos incisivos inferiores para que fiquem posicionados segundo uma determinada meta
cefalométrica”.47
O diagrama de Vigorito é composto por um semicírculo superior que possui
no ponto médio o ponto 0, uma outra linha horizontal ou plano oclusal do diagrama,
uma linha vertical ‘Y” que corta o semicírculo e o plano oclusal do diagrama no meio,
e a linha “V” vertical de menor tamanho na frente da linha Y 47 (Figura 3).
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Deve ser sobreposto no cefalograma de forma que o ponto “0” do diagrama
coincida com o ponto A do traçado cefalométrico, e a linha Y no seu segmento inferior,
coincida com o ponto V, na sínfise mandibular (Figura 4).
Quando o incisivo inferior se encontra numa posição retruída em relação a
linha V do diagrama significa que existe uma DC positiva (Figura 5), quando coincide
com a linha V uma DC nula (Figura 6), e quando estiver na frente da linha V uma DC
negativa (Figura 7).47
Todos esses dados e informações do diagrama foram inseridos no software
de traçado cefalométrico computadorizado CefX 4.5.14. (Bauru, Brazil) que foi
utilizado para a mensuração e interpretação das variáveis da análise cefalométrica.
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5 – Erro do Método
Após um período mínimo de 30 dias das primeiras medições, 30 radiografias
foram selecionadas de forma aleatória para uma nova marcação dos pontos
cefalométricos e foi realizado uma nova medição das variáveis estudadas pelo mesmo
examinador (J.G.P.G). O erro casual foi calculado pela fórmula de Dahlberg (S2 =
Σd2/2n),34 onde “S2” é a variância do erro e “d” é a diferença entre duas determinações
da mesma variável. O erro sistemático foi calculado através do teste t dependente
para determinarmos se haverá diferença estatisticamente significante (P<0.05).35

6 – Análise dos Dados
Foi realizado o teste t independente para comparação do dimorfismo entre os
sexos nos diferentes grupos. Para a compatibilidade das idades intergrupos, foi
utilizado o teste ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Para a comparação dos valores
médios e do desvio padrão das diferentes medidas cefalométricas intergrupos, foi
utilizado a análise de Covariância ANCOVA, utilizando como covariável a idade,
seguida pelo teste de Tukey. As análises estatísticas foram realizadas pelo software
“Statistica 10.0”.

Resultados
1- Erro do Método
Ocorreu um erro sistemático (P) somente na variável F.(VT) (Tabela 2).

2- Análise Comparativa e Descritiva das Idades
Houve diferença estatisticamente significante na amostra Xantoderma. Essa
diferença foi considerada no teste estatístico ANCOVA utilizado para corrigir
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possíveis alterações na comparação das variáveis cefalométricas entre os grupos
(Tabela 3).

3- Análise descritiva e comparativa entre os sexos
Houve diferença estatisticamente significante para a variável H.(VT) na amostra
Leucoderma

(Tabela

4).

A

amostra

Nipo-Brasileiro

apresentou

diferença

estatisticamente significativa somente para a variável Ii-(VT) (Tabela 5).

4- Análise comparativa entre as raças
Houve diferença estatisticamente significante no grupo de Nipo-Brasileiros para
a vaiável A-(VT), e no grupo de Leucodermas para a variável DC(Vigorito) (Tabela 7).

5- Análise comparativa entre as raças em ambos os sexos
Houve diferença estatisticamente significante para o grupo de Nipo-Brasileiros
na variável A-VT e no grupo de Leucodermas para a variável CD, na comparação das
raças no sexo masculino (Tabela 9).
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Discussão

1- Precisão da metodologia
Foi identificado um erro sistemático, somente na variável angular F.(VT), que
diferiu em 1,41 ° entre a primeira e a segunda medição. O fato de não ter ocorrido erro
casual e a variação mínima encontrada não invalida os resultados dessa pesquisa
(Tabela 2).
2- Compatibilidade da idade entre os grupos
O crescimento da mandíbula é resultado do desenvolvimento do primeiro arco
branquial que é evidente no final da quarta semana de formação intrauterina. Isto
ocorre pela ossificação membranosa da cartilagem de Meckel que une suas
extremidades na linha média, estabelecendo assim a continuidade do formato
mandibular, tornando-se a primeira parte da face a se estabelecer definitivamente,
caracterizado pela sutura da linha média na sínfise mandibular que irá desaparecer
no período pós-natal e continuar o seu crescimento e remodelação até a fase adulta
36-41

Embora a literatura mostre que a idade influencia no crescimento mandibular, a
amostra Xantoderma apresentou-se com idade média maior que as outras duas
amostras (tabela 3), pelo qual optou-se pela adequação da análise estatística para a
comparação entre os três grupos, sem diminuir o número da amostra. O fator idade
não influenciou significativamente em nenhuma das variáveis na comparação da
amostra total entre os grupos raciais.

3- Análise descritiva e comparativa entre os sexos
Na amostra Leucoderma houve dimorfismo sexual, na variável H.(VT), que em
indivíduos do sexo masculino apresentaram uma convexidade facial significante
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menor do que o sexo feminino. Esta característica já foi observada nos leucodermas
de sexo masculino descrito na literatura,40,42-45 (Tabela 4).
Isso ocorre devido a maior espessura de tecido mole na sínfise mandibular que é
significativamente maior em homens distanciando e incrementando a angulação do
H.(VT) para o sexo masculino.
Na amostra Nipo-brasileiro somente a variável Ii-(VT) apresentou diferença
estatisticamente significante para o dimorfismo, porém não existem dados na literatura
para explicar esse resultado (Tabela 5). Embora tenha sido estudada a protrusão
através de outras análises cefalométricas obtendo resultados similares para a
protrusão do incisivo inferior, apresentando valores significativamente maiores para
masculinos quando comparado com femininos. 9,46-48

4- Comparação das variáveis entre as raças, em ambos os sexos

Os valores das variáveis aplicadas nesta pesquisa em relação às
comparações entre os diferentes grupos raciais sem significância estatística não serão
discutidos no trabalho.

4.1- Variável A-(VT)
Essa variável linear descreve o posicionamento anteroposterior de maxila em
relação à sínfise mandibular. O grupo de indivíduos Nipo-Brasileiros masculinos
mostra valores menores estatisticamente significantes em comparação aos grupos
Leucodermas e Xantoderma (Tabela 9). Observando os valores obtidos quando foram
realizadas comparações e utilização de outras análises foi observado uma maior
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protrusão maxilar na amostra de indivíduos Xantodermas e Nipo-Brasileiros
respectivamente. 46,48,51,54,55

4.2 – Variáveis DC (Vigorito)
A variável verifica o posicionamento dos incisivos inferiores em relação a um
diagrama estabelecido na análise

62

(Figura 3), em que relaciona o posicionamento

anteroposterior da maxila, eixo da sínfise mandibular e inclinação do incisivo inferior,
os indivíduos da amostra de Leucodermas em masculinos apresentaram uma
discrepância cefalométrica estatisticamente

menor

quando

comparado

com

Xantodermas e Nipo-Brasileiros (Tabela 9). O que mostra que os incisivos se
encontram mais protruidos com relação à maxila e longo eixo da sínfise mandibular,
o que poderia ser normal no grupo de Nipo-Brasileiros e Xantodermas como foi
demonstrado em vários estudos realizados.7,9,14,19,47,48,51,55,56,63

5- Considerações Clínicas
Deverão ser estabelecidos os valores padrões médios em relação as diferentes
raças estudadas, sendo necessário novos estudos, desenvolvidos a partir deste,
avaliando a inclinação da sínfise mandibular em diferentes más oclusões, para avaliar
a possibilidade de aplicação para as diferentes raças. Isto poderia ter uma implicação
clínica no planejamento e possivelmente estabeleceria uma limitação no tratamento
ortodôntico.
O programa computadorizado (CephX 4.5.14) aplicado nesse estudo, presente
também em diversos centros de documentação encontra-se diferente, segundo
comunicação pessoal do próprio Prof. Júlio W. Vigorito, referente à variável DC, e a
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sinalização negativa da protrusão do incisivo, que foi considerado para os resultados
desta pesquisa.
Por outro lado, dentro dos critérios de inclusão da pesquisa não foi considerado
o perfil de tecido mole para escolha dos sujeitos das amostras, o que resultou numa
diferença para os valores padrões cefalométricos da amostra de Leucodermas,
diferindo dos valores originais encontrados na pesquisa realizada com a mesma
amostra pelo Prof. Júlio W. Vigorito16.
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Conclusões
Pode-se evidenciar que:
1-

Estabeleceram-se os valores médios de normalidade das variáveis
estudadas utilizando análise de Vigorito como parâmetro entre os grupos
Leucoderma, Nipo-brasileiro e Xantoderma.

2-

Na comparação entre os grupos, a amostra de indivíduos Leucodermas
apresentou menor protrusão maxilar (A-VT), quando comparado com os
outros grupos, e o grupo de Nipo-Brasileiros e Xantodermas
apresentaram uma protrusão do incisivo inferior (Ii-VT) significantemente
maior quando comparado com os indivíduos do grupo Leucoderma.

3-

Para o dimorfismo sexual, os indivíduos femininos do grupo Leucoderma
apresentaram um perfil de tecido mole (H.VT) significantemente mais
convexo, e os indivíduos masculinos Nipo-Brasileiros uma protrusão do
incisivo inferior (DC) significantemente menor do que no sexo feminino.

4-

Estes valores podem representar parâmetros individualizados de cada
grupo estudado, auxiliando no diagnóstico de possíveis alterações
esqueléticas, respeitando assim as características próprias de cada
grupo racial.

5-

O posicionamento inicial dos incisivos em relação à sínfise mandibular
mostrou variabilidade entre todos os grupos comparados tendo a análise
de Vigorito como parâmetro. Salienta-se a importância da avaliação
inicial do eixo longitudinal da sínfise, como estrutura anatômica limitante
da movimentação ortodôntica.
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LEGENDA DA FIGURA

Figura 1- Demarcação de ponto da análise de Vigorito 1) ponto A, 2) ponto AII, 3)ponto
IIi, 4) ponto E, 5) ponto Go, 6) ponto B, 7) ponto M 8) ponto P 9) Ponto Or, 10) ponto
Po, 11) ponto T, 12) ponto V

Figura 2- Traçado cefalométrico da análise de Vigorito Linha VT representa a
inclinação da sínfise mandibular (linhas A-VT, Ii-VT).; 1-ângulo F.VT; 2- ângulo Go.M
VT e 3- ângulo H.VT.

Figura 3 – Diagrama de Vigorito e legenda do posicionamento.

Figura 4 – Posicionamento do Diagrama no cefalograma.

Figura 5 – Discrepância Cefalométrica positiva.

Figura 6 – Discrepância Cefalométrica neutra.

Figura 7 – Discrepância Cefalométrica negativa.
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Tabela 1– Pontos e planos de referência.
A
AII
IIi
E
Go
B
M
P
Or
Po
T

V

Ponto profundo da concavidade anterior da maxila.
Ponto inferior da raiz do incisivo central inferior.
Ponto superior da coroa do incisivo central inferior.
Ponto anterior da mandíbula em relação ao plano mandibular.
Ponto póstero-inferior do contorno do ângulo goníaco da mandíbula.
Ponto profundo da concavidade anterior da mandíbula.
Ponto inferior do contorno da sínfise mentoniana.
Ponto proeminente do mento ósseo
Ponto inferior da margem infraorbitária.
Ponto superior do meato auditivo externo.
Ponto localizado a igual distância das corticais vestibular e lingual da
sínfise, numa linha traçada paralela ao plano mandibular e que parte do
ponto B
ponto localizado a igual distância das corticais vestibulares e linguais da
imagem da sínfise numa linha traçada paralela ao plano da mandíbula, e
que parte do ponto E
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Tabela 2 – Erro casual (fórmula de Dahlberg) e sistemático (teste t dependente).

Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

1ᵒ Medição
X
DP
73,52
3,88
79,30
5,56
3,32
2,56
3,24
1,22
4,44
4,80
-2,24
2,22

2ᵒ Medição
X
DP
73,33
4,25
80,71
5,48
3,45
2,29
3,35
1,89
4,58
5,10
-2,31
1,78

* Estatisticamente significante para p<0,05.

Dahlberg

P

1,37
1,91
1,06
0,52
1,45
0,66

0,601
0,003*
0,649
0,432
0,736
0,695
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Tabela 3 – Médias das idades das amostras Leucoderma, Xantoderma e NipoBrasileiro – ANOVA.

Idade

Leucoderma
X
DP
A
13,48
0,89

Nipo-Brasileiro
X
DP
A
13,32
1,44

Xantoderma
X
DP
B
15,30
1,37

P
0,000*

* Estatisticamente significante para p<0,05.
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey
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Tabela 4 –Test t independente para o dimorfismo de sexo da amostra Leucoderma.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Feminino
X
73,25
78,00
3,54
5,35
2,44
-2,18

Masculino
DP
4,54
6,55
2,27
2,01
5,15
2,02

* Estatisticamente significante para p<0,05.

X
72,44
78,50
3,37
6,08
5,64
-1,94

DP
4,49
4,69
2,19
1,84
4,70
1,74

P
0,498
0,742
0,779
0,155
0,016*
0,62
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Tabela 5 – Test t independente para o dimorfismo de sexo da amostra NipoBrasileiros.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Feminino
X
74,40
77,77
2,35
5,06
3,00
-2,41

Masculino
DP
5,16
5,86
1,90
2,08
4,69
2,52

* Estatisticamente significante para p<0,05.

X
75,85
76,14
2,01
6,98
3,24
-4,00

DP
5,58
5,58
1,63
1,57
4,10
1,65

P
0,555
0,437
0,604
0,008*
0,884
0,05
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Tabela 6 – Test t independente para o dimorfismo de sexo da amostra Xantoderma.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Feminino
X
75,20
78,27
3,71
6,85
3,02
-3,20

Masculino
DP
3,93
5,07
2,58
2,40
4,77
1,78

X
74,47
78,35
3,99
6,76
5,43
-3,76

DP
6,40
7,12
2,46
2,27
4,30
2,10

P
0,694
0,967
0,747
0,916
0,139
0,412
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Tabela 7 – Análise comparativa entre os diferentes grupos raciais. ANCOVA seguido
de teste Tukey.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Leucoderma
X
75,86
78,24
3,46 A
5,70
3,98
-2,06 B

dp
4,50
5,69
2,22
1,95
5,15
1,88

Nipo-Brasileiro
X
75,22
77,04
2,20 B
5,93
3,11
-3,13 A

dp
5,30
5,70
1,76
2,08
4,36
2,28

Xantoderma
X
74,85
78,31
3,84 A
6,81
4,19
-3,47 A

dp
5,20
6,05
2,49
2,30
4,64
1,93

P
0,075
0,665
0,003*
0,178
0,539
0,006*
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Tabela 8 - Análise comparativa entre os diferentes grupos, no sexo feminino.
ANCOVA seguido de teste Tukey.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Leucoderma
X
73,25
78,00
3,54
5,35
2,44
-2,18

dp
4,54
6,55
2,27
2,01
5,15
2,02

Nipo-Brasileiro
X
74,70
77,77
2,35
5,06
3,00
-2,41

dp
5,16
5,86
1,90
2,08
4,69
2,52

Xantoderma
X
75,20
78,27
3,71
6,85
3,02
-3,20

dp
3,93
5,07
2,58
2,40
4,77
1,78

P
0,33
0,90
0,08
0,05
0,88
0,09
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Tabela 9 - Análise comparativa entre os diferentes grupos, no sexo masculino.
ANCOVA seguido de teste Tukey.
Variáveis
GoM.(VT)
F.(VT)
A-(VT)
Ii – (VT)
H.(VT)
DC.(Vigorito)

Leucoderma
X
72,44
78,50
3,37A
6,08
5,64
-1,94B

dp
4,49
4,69
2,19
1,84
4,70
1,74

Nipo-Brasileiro
X
75,85
76,14
2,01B
6,98
3,24
-4,00A

dp
5,58
5,58
1,63
1,57
4,10
1,65

Xantoderma
X
74,47
78,35
3,99A
6,76
5,43
-3,76A

dp
6,40
7,12
2,46
2,27
4,30
2,10

P
0,18
0,43
0,004*
0,40
0,22
0,004*

* Estatisticamente significante para p<0,05.
Letras diferentes representam diferenças significativas entre as médias para o teste Tukey.
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3.1 Precisão da metodologia

A análise cefalométrica visa avaliar as estruturas dento-esqueléticas e
tegumentárias contribuindo com o diagnóstico e planejamento no tratamento
ortodôntico. Essa análise é obtida através do estudo da telerradiografia lateral com
uma demarcação dos pontos linhas e planos, diminuindo a chance de erro e
aprimorando a confiabilidade dos resultados.
Na ortodontia, as mensurações quantitativas e sistemáticas dos traçados
cefalométricos realizados nas telerradiografias com a finalidade de obter dados para
uma pesquisa, precisam de acurácia e reprodutibilidade, podendo apresentar variação
na localização das estruturas anatômicas, aquisição radiográfica, identificação dos
ponto e mensurações,

podendo provocar um erro padrão e modificando a

interpretação dos valores angulares e lineares dos traçados cefalométricos
salientando a importância da determinação do erro do método (BAUMRIND; FRANTZ,
1971; HOUSTON et al., 1986; FORSYTH; SHAW; RICHMOND, 1996; FORSYTH et
al., 1996).
Os erros que podem ser encontrados durante a realização das mensurações
podem ser de natureza casual ou sistemática, e quando significativos, afetam a
confiabilidade do estudo, sendo imperativo a realização de uma metodologia precisa
para permitir a reprodução dos resultados (HOUSTON, 1983).

•

Erro casual

Foram estabelecidos limites para os erros casuais nas medidas lineares (até
1,06 mm) e nas angulares (até 1,91°)(VIGORITO, 1973) (Tabela 1).
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•

Erro Sistemático

O cálculo do erro sistemático foi realizado pelo teste t independente com valor
de p<0,05. Das 6 variáveis da pesquisa, encontrou-se um erro estatisticamente
significante entre a primeira e a segunda medição na variável F.(VT) graus (Tabela 2).
Esta medida relaciona o eixo da sínfise mandibular e o plano horizontal de Frankfurt
formado pelos pontos orbitário e pórion.
Este último tem dificuldades de precisão na demarcação (PANCHERZ;
GÖKBUGET, 1996; CHEN et al., 2000). Portanto, mesmo que tenha sido encontrado
este erro sistemático o valor da diferença foi mínimo e não invalida os resultados desta
pesquisa.

3.2 Compatibilidade da idade entre os grupos

O posicionamento ideal do incisivo inferior relacionado a várias estruturas
craniofaciais foi descrito por vários autores (MARGOLIS, 1943; DOWNS, 1948;
TWEED,

1954;

HOLDAWAY,

1955;

SASSOUNI,

1959;

RICKETTS,

1968;

INTERLANDI, 1971; VIGORITO; MITRI, 1982; ZATARAIN et al., 2016).
Essa relação poderia ser alterada por vários fatores como: idade,
desenvolvimento do corpo e ramo mandibular, padrão de crescimento, má oclusão e
grupo étnico o que poderia influenciar no posicionamento da sínfise mandibular e os
incisivos inferiores (RICKETTS, 1957; BJÖRK, 1969; VIGORITO, 1973; KIM, 1991;
MIYAJIMA, MCNAMARA JR et al., 1996; PIERI et al., 2007; SATHLER, 2009;
MASSARO et al., 2018).
Os indivíduos do grupo Xantoderma apresentaram uma idade média maior
que as outras duas amostras (Tabela 3), e adaptou-se a análise estatística para
realizar a comparação entre os três grupos, sem diminuir o número de indivíduos da
amostra. Para a realização do ajuste da idade e corrigir os possíveis efeitos nas
variáveis foi utilizado o teste ANCOVA mostrando que o fator idade não influenciou
em nenhuma das variáveis.
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3.3 Análise descritiva e comparativa entre os sexos

O crescimento das estruturas craniofaciais e maturação esquelética nas
mulheres é normalmente mais cedo em relação aos homens (BUSCHANG et al., 1983;
LEWIS et al., 1985; BISHARA et al., 1994; PINZAN et al., 2006), o que poderia
influenciar na comparação dos sexos nas variáveis estudadas.
Ao analisar o perfil mole necessita-se realizar uma distinção entre as variáveis
para homens e mulheres (ARNETT; BERGMAN, 1993). No estudo do dimorfismo
entre ambos os sexos para cada grupo étnico, os indivíduos Leucodermas masculinos
apresentaram uma convexidade facial menor em relação à sínfise mandibular do que
femininos. Neste estudo, a variável H.(VT) apresentou-se menor no masculino (5,44°)
do que no sexo feminino (2,44°), o que indica uma maior quantidade de tecido mole.
Essa diminuição aumenta a convexidade facial para o sexo feminino e diminui a
convexidade para o sexo masculino, corroborando com a literatura (BISHARA et al.,
1994; BISHARA et al., 1998; STORNIOLO, 2010; ROCHA, 2012; MASSARO et al.,
2018).
Na amostra Nipo-brasileiro somente a variável Ii-(VT) apresentou diferença
estatisticamente significante para o dimorfismo, (Tabela 5). Para o sexo feminino foi
encontrado o valor de 5,06 mm e para o sexo masculino 6,98 mm, sendo maior a
protrusão dos incisivos em relação á sínfise mandibular para os homens. porém não
existem dados na literatura aplicando essa análise para explicar esse resultado.
Embora vários estudos demonstrem a relação de outras estruturas com a protrusão
dos incisivos inferiores é significantemente maior em Nipo-Brasileiros masculinos que
femininos (YAMAUCHI, 1959; MIYAJIMA, MCNAMARA JR et al., 1996;, BRONFMAN,
2012; SATHLER et al., 2014).

3.4 Comparação das variáveis entre as raças, em ambos os sexos

3.4.1 Variável A-(VT)

Essa variável, relaciona o posicionamento ântero-posterior da maxila e a
inclinação da sínfise mandibular, mostrou apenas valores estatisticamente
significantes para o grupo de indivíduos masculinos Nipo-Brasileiros (Tabela 9)
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apresentando valores numéricos menores que os outros grupos mostrando uma
protrusão maior que os grupos Leucodermas e Xantoderma respetivamente.

3.4.2 Variável DC (Vigorito)

Steiner descreveu a discrepância cefalométrica relacionando a discrepância
de modelos e no cefalograma considerava a inclinação e lhe relacionava com medidas
angulares distante das suas bases ósseas verdadeiras, seguindo padrões
cefalométricos para o tratamento ortodôntico sem considerar o perfil de tecido mole,
nem aceitar variação para cada raça (STEINER, 1960).
Vigorito criou um diagrama para facilitar o relacionamento da posição
anteroposterior da maxila, eixo longitudinal da sínfise mandibular e incisivo inferior
definindo o posicionamento correto do incisivo na sínfise mandibular o que descreveu
como Discrepância Cefamolétrica (DC) (VIGORITO, 1973; VIGORITO, 1975). Outros
autores tentaram descrever o posicionamento correto dos incisivos relacionando-lhes
com a maxila e mandíbula respectivamente (MARGOLIS, 1943; TWEED, 1954;
HOLDAWAY, 1955; STEINER, 1960; INTERLANDI, 1971).
Esta variável mostrou valores dos incisivos significantemente protruídos em
relação a maxila e mandíbula para o grupo de Nipo-Brasileiros e Xantodermas quando
comparados com Leucodermas masculinos (Tabela 9).
O presente trabalho torna-se uma referência para as médias dos valores da
nas diferentes raças de indivíduos com oclusão normal. Pois, não há evidências
científicas relatadas sobre o padrão normalidade destas variáveis.
Portanto, a análise de Vigorito (1974) utilizada nesta pesquisa utilizou-se
como parâmetro de observação para avaliar as estruturas craniofaciais e dentarias
relacionadas com a sínfise mandibular, sendo necessário novos estudos,
desenvolvidos a partir deste, correlacionando padrões de crescimento e más oclusões
para avaliar o comportamento das estruturas estudadas relacionado à inclinação da
sínfise e posicionamento do incisivo inferior.
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De acordo com a metodologia aplicada e na comparação com as amostras
dos grupos Leucoderma, Nipo-brasileiro e Xantoderma, os resultados desta pesquisa
permitem concluir:
1-

Estabeleceram-se os valores médios de normalidade das variáveis
estudadas utilizando análise de Vigorito como parâmetro entre os
grupos Leucoderma, Nipo-brasileiro e Xantoderma.

2-

Na comparação entre os grupos, a amostra de indivíduos Leucodermas
apresentou menor protrusão maxilar (A-VT), quando comparado com os
outros grupos, e o grupo de Nipo-Brasileiros e Xantodermas
apresentaram uma protrusão do incisivo inferior (Ii-VT) significantemente
maior quando comparado com os indivíduos do grupo Leucoderma.

3-

Para o dimorfismo sexual, os indivíduos femininos do grupo Leucoderma
apresentaram um perfil de tecido mole (H.VT) significantemente mais
convexo, e os indivíduos masculinos Nipo-Brasileiros uma protrusão do
incisivo inferior (DC) significantemente menor do que no sexo feminino.

4-

Estes valores podem representar parâmetros individualizados de cada
grupo estudado, auxiliando no diagnóstico de possíveis alterações
esqueléticas, respeitando assim as características próprias de cada
grupo racial.
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