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RESUMO 

 

 Este estudo retrospetivo teve por objetivo o conhecimento em detalhe de 

algumas particularidades anatómicas (canal mandibular; buraco mentoniano; curva 

reversa mentoniana, canal incisivo) através da análise dos exames complementares de 

diagnóstico imagiológico: ortopantomografia (Orto) e tomografia computorizada (TC), 

para a elaboração do plano de tratamento correto na colocação de implantes na 

mandíbula. Conhecer a anatomia e seu estudo imagiológico revela-se uma condição 

primária para o sucesso no tratamento reabilitador com implantes. 

 Obteve-se como amostra final 56 casos clínicos (20 pacientes com dentição 

completa; 21 pacientes desdentados parciais e 15 pacientes edêntulos), dos quais, 64,3% 

correspondem a indivíduos do sexo feminino e os restantes 35,7% são do sexo 

masculino. A idade média dos indivíduos é de 47,68 anos (DP =17,35 anos) tendo-se 

observado uma idade mínima de 19 anos e máxima de 74 anos. 

 Através da análise descritiva e morfométrica conclui-se que a densidade óssea 

mais prevalente é o tipo II da classificação de Leckholm e Zarb e a distância 

intermentoniana demonstra-se como esperado maior no sexo masculino que no sexo 

feminino com diferenças significativas.  

 O trajeto mais comum é o canal mandibular próximo da cortical lingual e 

acompanhar a mesma desde do ramo até ao corpo da mandíbula, com uma prevalência 

de 75,5% no 3º quadrante e 84% no 4º quadrante. O canal mandibular (zona posterior da 

mandibula), a correlação entre a tomografia computorizada e ortopantomografia denota-

se que os valores médios são superiores em todas as medições na ortopantomografia, 

exceto na distância entre o canal mandibular e o limite inferior da mandibula na zona 4 

(medida mais posterior da mandibula). Portanto, a tomografia computorizada 

demonstra-se mais precisa e com menor distorção que a ortopantomografia. Na 

avaliação entre género, o estudo não demonstrou dimorfismo sexual acentuado, apenas 

se verificou dimorfismo sexual na dimensão vertical total da mandibula e amplitude do 

canal mandibular ao limite inferior da mandíbula.
 
Segundo o grupo e idade do paciente 

denotou-se amplitudes menores nas mandíbulas edêntulas e com o avanço da idade.
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 O buraco mentoniano observou-se como um único orifício. A posição mais 

frequente do buraco mentoniano na tomografia computorizada é entre pré-molares e 

seguida da posição na zona do 2º pré-molar, enquanto que, na ortopantomografia é o 

inverso. Existe simetria na posição e localização nos quadrantes em ambos os exames. 

A mediana encontrada é de 3 mm, tendo como máximo 4mm e mínimo 2mm na 

tomografia computorizada.
14

 Os valores na ortopantomografia são de mediana de 4, 

variação de 2-6mm, existindo diferenças significativas entre os exames. Não se 

observou diferenças significativas entre género e grupo. 

 A curva reversa mentoniana, na tomografia computorizada, teve uma 

prevalência no 3º e 4º quadrante de 30,4% e 25% respectivamente, e na 

ortopantomografia teve uma prevalência de 28,6% para os dois quadrantes, sem 

diferenças significativas entre exames imagiológicos; A média de amplitude da curva 

reversa mentoniana no 3º e 4º Quadrante na tomografia computorizada apresenta o valor 

de 2,765mm (DP=0,3269) e 2,500 (DP=0,4026) respectivamente, com variação de 1-

6mm, enquanto que, na ortopantomografia, a média no 3º e 4º Quadrante apresenta o 

valor de 4,63mm (DP=0,437) e 4,16mm (DP 0,472) respectivamente, com variação de 

2-9mm. Apesar dos valores da amplitude da curva reversa serem maiores na 

ortopantomografia não se demonstrou diferenças significativas entre os dois exames. 

Não se verificou diferenças entre género e grupo. 

 O canal incisivo obteve uma prevalência de 66,1% na tomografia computorizada 

e de 17,9% na ortopantomografia, com diferenças significativas entre exames 

imagiológicos. Na tomografia computorizada obteve como média 6,013mm 

(DP=0,4460) e 7,351mm (DP=0,5302) e diâmetro médio foi de 1,125 (DP=0,053) e 

1,135 (DP=0,057) no 3º e 4ºquadrante respectivamente. Na ortopantomografia teve 

como média de 11,89 (DP=0,978) e 12,40 (DP=0,819) e o diâmetro médio é de 1,90 

(DP=0,316) e 1,89 (DP=0,333) no 3º e 4º quadrante respectivamente. Denota-se que 

existem diferenças significativas nas dimensões do canal incisivo entre a tomografia 

computorizada e ortopantomografia. Não existe diferenças significativas entre género e 

grupo. 

 Em conclusão, apesar das limitações existentes neste estudo, este apresenta-nos 

dados descritivos, morfométricos e correlações que são úteis na prática clínica, 

principalmente na elaboração do plano do tratamento sugerindo que este seja efetuado 

segundo cada caso clínico e decidir pelos melhores exames imagiológicos a nossa 
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disposição (tendo em conta os princípios de ALARA), para atingir um correto 

diagnóstico e sucesso terapêutico com menor risco cirúrgico.  
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ABSTRACT 

 This retrospective study aimed to deepen our knowledge of the morphology and 

radiological anatomy of the major landmarks of the mandible through the diagnostic 

exams, the panoramic radiography and computed tomography for the preparation of 

correct treatment plan the placement of implants in the jaw. Know your anatomy and 

imaging study revealed a primary condition for success in rehabilitation treatment with 

implants. 

Was obtained as a final sample 56 clinical cases (20 patients with full dentition; 21 

partially edentulous patients and 15 edentulous), of which, 64.3% are females and the 

remaining 35.7% are male. The mean age of patients is 47.68 years (SD = 17.35 years) 

and it was observed a minimum age of 19 years and maximum 74 years. 

 Through descriptive analysis and morphometric analysis concluded that bone 

density is the most prevalent type II classification Leckholm and Zarb and distance 

intermentoniana shows up as expected higher in males than in females with significant 

differences. 

 The most common path is the mandibular canal near the lingual cortical and 

follow the same since the branch to the body of the mandible, with a prevalence of 

75.5% in the 3rd quadrant and 84% in the 4th quadrant. The mandibular canal (the 

posterior mandibular), the correlation between computed tomography and panoramic 

radiography denotes that the mean values are higher for all measurements in panoramic 

radiography, except the distance between the mandibular canal and the lower limit of 

the jaw in zone 4 ( As most posterior mandibular). Therefore, the CT is demonstrated 

more precisely and with less distortion than orthopantomography. In the evaluation 

between gender, the study showed no marked sexual dimorphism, only noted sexual 

dimorphism in total mandibular vertical dimension and breadth of the mandibular canal 

to the lower limit of the jaw. According to the patient's age group and is denoted 

amplitudes smaller in edentulous jaws and with advancing age. 

 The mental foramen observed as a single orifice. The most frequent position of 

the foramen in CT is between premolars and then the position in the 2nd premolar, 

whereas the reverse is in panoramic radiography. There is symmetry in the position and 

location in the quadrants in both tests. The median is found to 3 mm, with the maximum 

and minimum 2mm 4mm tomography computorizada. The median values in 

orthopantomography are 4mm, range of 2-6mm, there are significant differences 
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between the tests. There was no significant difference between gender and group. 

 The reverse curve, in computed tomography, had a prevalence in the 3rd and 4th 

quadrant of 30.4% and 25% respectively, and orthopantomography had a prevalence of 

28.6% for the two quadrants, with no significant differences between imaging tests; The 

amplitude of the curve reverse chin on the 3rd and 4th quadrant computed tomography 

shows the value of 2,765 mm (SD = 0.3269) and 2.500 (SD = 0.4026), respectively, 

ranging from 1-6mm, while orthopantomography in the middle on 3rd and 4th quadrant 

shows the value of 4.63 mm (SD = 0.437) and 4.16 mm (SD 0.472), respectively, 

ranging from 2-9mm. Although the amplitude values of the reverse curve being larger in 

orthopantomography not show significant differences between the two methods. There 

were no differences between gender and group. 

 The incisive canal obtained a prevalence of 66.1% in CT and 17.9% in 

orthopantomography, with significant differences between imaging tests. Computed 

tomography obtained as average 6,013 mm (SD = 0.4460) and 7.351 mm (SD = 0.5302) 

and the average diameter was 1.125 (SD = 0.053) and 1.135 (SD = 0.057) on the 3rd 

and 4th quadrant respectively. In orthopantomography lasted on average 11.89 (SD = 

0.978) and 12.40 (SD = 0.819) and the mean diameter is 1.90 (SD = 0.316) and 1.89 

(SD = 0.333) on the 3rd and 4th quadrant respectively. Denotes that there are significant 

differences in the dimensions of the incisive canal between computed tomography and 

panoramic radiography. There are significant differences between gender and group. 

 In conclusion, despite the limitations in this study, this presents us with 

descriptive data, morphometric and correlations that are useful in clinical practice, 

especially in the preparation of the plan of treatment suggesting that this is done 

according to each clinical case and decide the best imaging tests to our disposal (taking 

into account the principles of ALARA), to achieve a correct diagnosis and successful 

treatment with lower surgical risk. 

 

  

 



VII 

 

 

Aos meus pais 

À minha Irmã 

Às minhas afilhadas 

À família 

Aos amigos  

 

 

 

 

 

 

A todos OBRIGADA por fazerem parte da minha vida, sem vocês nada estaria completo! 

 



VIII 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

 Na concretização da dissertação da tese de Mestrado em Cirurgia Oral (conteúdo 

programático: Implantologia Oral), enfatizo e agradeço o apoio dado pelas entidades 

institucionais e principalmente, pelos seus colaboradores que me proporcionaram as 

condições e apoio indispensáveis para finalizar este trabalho. 

 A minha gratidão Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, 

que me proporcionou a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos de 

implantologia oral ao integrar este mestrado. 

  Agradeço igualmente ao diretor da unidade clínica Professor Doutor Germano 

Rocha pelo apoio e permissão de acesso à ficha clínica dos utentes da clínica de 

medicina dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 

 Agradeço aos elementos da Comissão de Coordenação do Curso de Mestrado de 

Implantologia Oral e ao seu corpo docente pelo seu esforço no enriquecimento teórico e 

prático deste curso, nomeadamente ao Professor Doutor António Felino, Professor 

Doutor João Carvalho, Professor Doutor Germano Rocha, Professor Doutor João 

Coimbra, Professor Doutor Miguel Pinto e Professor Doutor Ricardo Faria de Almeida.  

  À Universidade do Minho, de modo particular ao Grupo de Estatística 

Aplicada (GESTA) na pessoa da Professora Doutora Ana Cristina Braga e seus 

colaboradores pelo apoio dado ao tratamento matemático dos dados. 

 Termino com uma palavra de reconhecimento e estima ao Professor Doutor 

Ricardo Faria de Almeida e ao Professor Doutor António Felino, pela sua 

disponibilidade na orientação deste trabalho e pelo empenho demonstrado nas diversas 

fases de composição da dissertação e dedicação no ensino. 



IX 

 

ÍNDICE GERAL 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABELAS 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
I. INTRODUÇÃO 1 

 

II. ESTADO ATUAL DO CONHECIMENTO 4 

 

A- Implantologia e Imagiologia 5   

            1 - Exames Intra-orais 6 

  1.1- Rx periapical 6  

  1.2- Rx Oclusal 7 

 2- Exames Extra-orais 7 

  2.1- Ortopantomografia 7 

  2.2- Telerradiografia 8 

  2.4- Tomografia Computorizada 8 

  2.3- Ressonância Magnética 13 

 

B - Considerações anatómicas da mandibula para a implantologia 14 

 1- Buraco mandibular 18 

 2- Canal mandibular 18 

  2.1- Análise morfométrica 22 

 3- Buraco mentoniano/ curva reversa mentoniana 23 

  3.1- Forma e diâmetro 25 

  3.2- Localização 26 

  3.3- Buraco acessório mentoniano 28 

 4- Canal incisivo 29 

  4.1- Forma e diâmetro 31 



X 

 

  4.2- Localização 31 

 5 - Buraco lingual e canais laterais 32 

 6- Inserções Musculares importantes na mandíbula para o ato cirúrgico 33 

 7- Artérias e veias da mandíbula importantes na implantologia 34 

 8- Outras estruturas importantes: Fossa submandibular e sublingual 36 

 9- Outros nervos importantes para o ato cirúrgico: Nervo lingual, milohiodeu e  

 bucal 36         

 

III. OBJETIVOS 38 

 3.1 - Objetivo principal 39 

 3.2 - Objetivos específicos 39 

 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 40 

 4.1 - Seleção da amostra 41 

  4.1.1- Critérios de inclusão 41 

  4.1.2- Critérios de exclusão 41 

 4.2 - Colheita dos dados 42 

  4.2.1- Identificação do paciente 42 

 4.3 - Medições nos exames radiográficos 42 

  4.3.1 - Zona posterior implantar da mandibula - canal mandibular 42   

  4.3.2 - Buraco mentoniano 43 

  4.3.3 - Curva reversa mentoniana 43 

  4.3.4 - Canal incisivo 43 

 4.4 - Análise estatística 43 

 

V. RESULTADOS 45 

 5.1 - Caracterização da amostra 46 

 5.2 - Mandíbula 50 

  5.2.1 - Trajeto do canal mandibular 50 



XI 

 

  5.2.2- Densidade óssea da Mandíbula 50 

  5.2.3 - Distância Intermentoniana da Mandíbula 51 

  5.2.3.1 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada  

  e ortopantomografia, género e grupo 52 

 5.3 - Canal Mandibular 53 

  5.3.1 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia   

  computorizada 53 

  5.3.2 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia  

  57 

  5.3.3 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia 60 

  5.3.4 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com género 62 

  5.3.5 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com grupo 65 

 5.4 - Buraco mentoniano 70 

  5.4.1 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia   

  computorizada 70 

  5.4.2 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia  

  72 

  5.4.3 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia 74 

  5.4.4 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com género 74 

  5.4.5 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com grupo 75 

 5.5 - Curva reversa mentoniana 76 

  5.5.1 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia   

  computorizada 76 

  5.5.2 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia  

  77 

  5.5.3 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia 78 



XII 

 

  5.5.4 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com género 79 

  5.5.5 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com grupo 79 

 5.6 - Canal incisivo 80  

  5.6.1 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia   

  computorizada 80 

  5.6.2 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia  

  81 

  5.6.3 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia 83 

  5.6.4 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com género 84 

  5.6.5 - Correlação dos dados obtidos entre a tomografia computorizada e  

  ortopantomografia com grupo 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

I. DISCUSSÃO 86 

VII. CONCLUSÃO 93 

VIII. BIBLIOGRAFIA 97 

IX. ANEXOS 104 



XIV 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – ADAPTAÇÃO DA IMAGEM DOS 6 ESTÁGIOS DE REABSORÇÃO DA 

MANDÍBULA DE ATWOOD          

FIGURA 2 – IMAGEM ADAPTADA DO DIAGRAMA DA CLASSIFICAÇÃO DA DENSIDADE 

ÓSSEA SEGUNDO LEKHOLM E ZARB  

FIGURA 3 – IMAGEM ADAPTADA DO DIAGRAMA DA CLASSIFICAÇÃO DA DENSIDADE 

ÓSSEA DE C. E. MISH 

FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS SEGUNDO O SEXO 

FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O SEXO 

FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O GRUPO 

FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O GRUPO 

 



XV 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO SEXO E IDADE 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O GRUPO 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O GRUPO 

TABELA 4 – PREVALÊNCIA DO TRAJETO DO CANAL MANDIBULAR 

TABELA 5 – DENSIDADE ÓSSEA SEGUNDO O SEXO 

TABELA 6 – DENSIDADE ÓSSEA SEGUNDO O GRUPO 

TABELA 7 – DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NA TC 

TABELA 8 – DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NA ORTOPANTOMOGRAFIA 

TABELA 9 – DIFERENÇAS DA DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NO GÉNERO 

TABELA 10 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 1 TC) 

TABELA 11 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 2 TC) 

TABELA 12 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 3 TC) 

TABELA 13 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 4 TC) 

TABELA 14 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 1 ORTO) 

TABELA 15 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 2 ORTO) 

TABELA 16 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 3 ORTO) 

TABELA 17 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 4 ORTO) 

TABELA 18- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

TABELA 19 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

TABELA 20 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 

TABELA 21 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA TC 

(4ºQUADRANTE)  

TABELA 22 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA TC 

(3ºQUADRANTE)  

TABELA 23 – DIMENSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO BURACO MENTONIANO NA 

TC (3º E 4º QUADRANTE)  

TABELA 24 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (4ºQUADRANTE)  



XVI 

 

TABELA 25 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3ºQUADRANTE)  

TABELA 26 – DIMENSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º QUADRANTE)  

TABELA 27- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

TABELA 28 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

TABELA 29 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 

TABELA 30 – CURVA REVERSA MENTONIANA NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

TABELA 31 – AMPLITUDE DA CURVA REVERSA MENTONIANA NA TC (3º E 4º 

QUADRANTE) 

TABELA 32 – CURVA REVERSA MENTONIANA NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

TABELA 33 – AMPLITUDE DA CURVA REVERSA MENTONIANA NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º QUADRANTE) 

TABELA 34 - TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

TABELA 35 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

TABELA 36 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 

TABELA 37 – PREVALÊNCIA CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

TABELA 38 – AMPLITUDE DO CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

TABELA 39 – DIÂMETRO DO CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

TABELA 40 – PREVALÊNCIA CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

TABELA 41 – AMPLITUDE DO CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

TABELA 42 – DIÂMETRO DO CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

TABELA 43- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

TABELA 44 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 



XVII 

 

TABELA 45 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 



XVIII 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1- TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E A TOMOGRAFIA 

COMPUTORIZADA E ORTOPANTOMOGRAFIA 

ANEXO 2- TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E GÉNERO 

ANEXO 3 - TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E GRUPO 

ANEXO 4- CARTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO TESE DA COMISSÃO DE ÉTICA  

 



XIX 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

ORTO – ORTOPANTOMOGRAFIA 

TC – TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA 

DP – DESVIO PADRÃO  

2D – DUAS DIMENSÕES 

 

 



XX 

 

Iniciei o Curso de Licenciatura Medicina Dentária em 2001 que conclui em 18 

de julho de 2007 com a classificação de 13 valores, na Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade do Porto. 

 Candidatei-me ao V Curso de Mestrado em Implantologia Oral da FMDUP no 

ano de 2008, tendo sido submetida a avaliação escrita e oral, com resultado de 

classificação no número clausus em 1º lugar do respetivo mestrado. Iniciei o curso de 

mestrado no dia 6 de Fevereiro de 2009. 

 No primeiro ano de mestrado, o conteúdo programático incluiu as atividades 

curriculares de Atividade Clínica I e II, Diagnóstico, Terapêutica, Investigação e 

Estatística, Anestesia, Reanimação e Suporte Básico de Vida, Assuntos de 

Implantologia Oral Inespecíficos e como optativa a Metodologia de Diagnóstico e 

Planeamento I e II.   

 No segundo ano letivo o conteúdo programático incluiu as unidades curriculares 

de Atividade Clínica III e IV e Dissertação.  

 Os regentes das disciplinas foram o Prof. Doutor Ricardo Faria de Almeida, o 

Prof. Doutor João Carvalho, o Prof. Doutor Germano Rocha, o Prof. Doutor Filipe 

Coimbra, o Prof. Doutor António Felino e o Prof. Doutor Álvaro Azevedo.  

 A disciplina de Dissertação teve por objetivo propor e desenvolver um estudo 

que se enquadre no âmbito do Mestrado de Implantologia Oral, na qual se intitula: 

Implantes mandibulares e correlação com o nervo alveolar inferior e suas ramificações. 

O objetivo deste trabalho de investigação é um conhecimento detalhado da morfologia e 

anatomia radiológica das principais particularidades da mandíbula através dos exames 

complementares de diagnóstico: a ortopantomografia e a tomografia computorizada, 

para a elaboração do plano de tratamento correto na colocação de implantes na 

mandíbula. Conhecer a anatomia e seu estudo imagiológico revela-se uma condição 

primária para o sucesso no tratamento reabilitador com implantes na mandíbula.  

 Durante V Mestrado de Implantologia Oral, tive a oportunidade de realizar e de 

assistir a várias intervenções cirúrgicas. Efetuei estudo de diagnóstico e plano de 

tratamento de vários casos clínicos para reabilitação oral implanto-suportada. Realizei 

cirurgias de colocação de implantes com ou sem regeneração óssea (29 implantes), 
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cirurgias de extrações dentárias múltiplas, casos de reabilitação completa dos maxilares 

por vezes com posterior complemento de reabilitação com sobredentadura (2 casos 

clínicos), cirurgias na zona estética (3), e reabilitação de desdentados parciais e 

extremos livres (8 casos clínicos). Acompanhei casos de complicações cirúrgicas e 

protéticas com ou sem explantação de implante (6). Realizei cirurgias de patologia oral: 

fibroma traumático (1) e granuloma periférico de células gigantes (2). Fui assistindo a 

várias cirurgias de ambulatório e no bloco operatório a nível do mestrado de cirurgia 

oral de patologia de inclusão e patologia oral.  

 Concluí o mestrado de Cirurgia Oral no dia 2 de Julho de 2012, no Instituto 

Superior de Ciências da Saúde – Norte.  

 Neste ano de 2013, candidatei-me ao programa de Doutoramento de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto, sendo aprovada. 
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 O avanço tecnológico e científico da medicina aumentou significativamente a 

esperança média de vida do indivíduo.
  

 O edentulismo é um dos fatores predominantes na ausência de saúde oral, 

podendo ser um fator adjuvante para as patologias sistémicas existentes ou mesmo 

causar transtornos fisiológicos, psicológicos e sociais.
1,2,3

  

 A implantologia revolucionou o tratamento do paciente edêntulo ou 

parcialmente edêntulo, podendo o individuo usufruir de maior qualidade de vida.
4
 O 

objetivo primordial da medicina dentária na reabilitação oral é o restabelecimento da 

saúde oral, função e estética, existindo assim um crescente desenvolvimento da 

implantologia oral.
 
Na reabilitação da mandíbula, a implantologia requer um extremo 

cuidado com as estruturas anatómicas, sendo necessário um conhecimento anatómico o 

mais correto possível. Assim, a principal delimitação na mandíbula é o nervo alveolar 

inferior e suas ramificações.
 
Na parte posterior da mandíbula existe o canal mandibular 

percorrido o nervo alveolar inferior e correspondentes vasos sanguíneos, mesialmente 

observa-se a zona mentoniana com o buraco mentoniano e possível curva reversa, 

enquanto que, a zona anterior é considerada geralmente como zona segura, sem riscos 

importantes de lesão de estruturas vitais.
 
Contudo, a presença de curva reversa, canal 

incisivo, assim como possíveis alterações a normalidade podem ser comprometedoras 

de risco cirúrgico. Os principais riscos graves descritos são o risco hemorrágico e 

alterações da sensibilidade.  

 Para o estudo da anatomia da mandíbula dispomos de vários exames, os mais 

usuais são a ortopantomografia e rx periapicais, porém pode-se recorrer também a 

tomografia computorizada. Outros exames podem ser realizados como a telerradiografia 

ou ressonância magnética contudo são efetuados com menor frequência.
5 
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 A ortopantomografia apresenta-nos uma visão de duas dimensões com algum 

grau de distorção. Muitos estudos indicam que pode ser suficiente para complementar o 

estudo implantológico.
6,7

 Segundo Vazquez L. et al (2008), a ortopantomografia é eficaz 

no planeamento da reabilitação oral com implantes na região posterior da mandíbula 

quando é considerada uma medida de segurança de pelo menos 2mm. Este estudo foi 

efetuado em desdentados parciais e totais com a análise de 1527 ortopantomografias e 

nenhuma complicação cirúrgica ou lesão no nervo alveolar inferior foi observada. 

Afirmam ainda que é um exame rápido, simples, de baixo custo e baixa radiação.
7
 

 Recentemente, a mandíbula é estudada através da tomografia computorizada 

helicoidal ou tomografia computorizada cone-beam.
8,9,10

 Este tipo de exame tem como 

principal vantagem a informação 3D, e é frequente em casos de reabsorção óssea severa 

e casos complexos.
6
 

 O objetivo deste trabalho de investigação é aprofundar o conhecimento sobre a 

morfologia e anatomia radiológica dos principais marcos da mandibula através dos 

exames complementares de diagnóstico, a ortopantomografia e a tomografia 

computorizada para a elaboração do plano de tratamento correto na colocação de 

implantes na mandíbula. Conhecer a anatomia e seu estudo imagiológico revela-se uma 

condição primária para o sucesso no tratamento reabilitador com implantes. 
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A - Implantologia e Imagiologia  

 

 

 Na implantologia, o estudo imagiológico é essencial. No planeamento da 

reabilitação oral com implantes, a imagiologia pode ser utilizada na fase pré-

cirúrgica/pré-operatória para complementar o diagnóstico e realizar um estudo 

implantar correto, durante o ato cirúrgico, fase cirúrgica/intra-operatória tem como 

objetivo de otimizar a posição e orientação do implante, avaliar o leito implantar e 

assim permitir uma correta colocação final do implante. Numa terceira fase como 

controlo e avaliação do tratamento reabilitador sobre implantes (fase pós-cirúrgica/pós-

operatória).  

 Segundo a Academia americana de radiologia oral e maxilofacial, a escolha 

da(s) técnica(s) imagiológicas a utilizar rege-se por 5 princípios básicos:   

 1º: Proporcionar um adequado número e tipo de imagens para a avaliação da 

anatomia existente, podendo avaliar a quantidade e qualidade óssea assim como, as 

estruturas anatómicas circundantes;   

 2º: O tipo de imagem selecionada deve ter adequada precisão; 

 3º: Ter marcadores para saber a localização exata das imagens. 

 4º: Posicionar corretamente o paciente para diminuir ao máximo a distorção 

associada a qualquer exame radiográfico. 

 5º: Respeitar o princípio de Alara (usar quando essencial a informação através da 

técnica com menor radiação possível). 
11

 

 Segundo Hatcher et al (2005), os objetivos da utilização dos exames 

imagiológicos na colocação de implantes na mandíbula são:  

 1. Determinar a altura óssea e largura disponível na zona edêntula; 
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 2. Determinar a densidade óssea; 

 3. Determinar o longo eixo do osso alveolar; 

 4. Identificar e localizar a anatomia existente na área a tratar; 

 5. Determinar os limites da mandíbula; 

 6. Detetar patologia óssea; 

 7. Transferir a informação radiográfica obtida e sua utilização no contexto real. 

  Os exames imagiológicos usualmente utilizados na medicina dentária são 

divididos em exames intra-orais e extra-orais. Os exames intra-orais são o rx periapical, 

rx bitewing e rx oclusal, enquanto que, os exames extra-orais compreendem a 

ortopantomografia, a telerradiografia, a ressonância magnética e a tomografia 

computorizada. Ao longo da história da implantologia várias técnicas imagiológicas 

desenvolveram-se e promoveram um avanço no diagnóstico e planeamento preciso da 

reabilitação oral sobre implantes.  

 

 

1 - Exames Intra-orais 

 

1.1- Rx periapical  

 O rx periapical é o exame de eleição para a determinação de algumas patologias 

dentárias tais como: a cárie dentária, as suas sequelas e a doença periodontal. Obtêm-se 

uma imagem 2D, com elevada precisão. É um exame de baixo custo e facilmente usado 

como primeiro diagnóstico. É de grande valia para a exclusão de patologia localizada. 

Como limitação apresenta uma imagem de pequena amplitude, e possibilidade de 

distorção, esta porém, pode ser reduzida a menos de 10% com a técnica de paralelismo. 
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É também necessário a cooperação do paciente com um correto posicionamento para a 

realização da técnica. A nível da implantologia a avaliação da densidade óssea através 

deste exame é limitada, assim como, a determinação da dimensão transversal da zona 

edêndula. 
13

 

 

1.2- Rx Oclusal 

 A utilização do rx oclusal na área implantológica é pouco frequente devido a 

sobreposição de imagens que nos limitam a precisão da informação recolhida. Na 

maxila, a imagem apresenta sobreposição com as cavidades nasais e seio maxilar, assim 

como, na mandibula a imagem poderá demonstrar maior amplitude da crista alveolar do 

que realmente tem devido a sobreposição dos planos. Este exame não demonstra 

possibilitar maior informação que os modelos de gesso e é por isso de pouco uso como 

exame complementar ao rx periapical ou outro exame imagiológico. 
13

 

 

 

2- Exames Extra-orais 

 

2.1- Ortopantomografia  

 A ortopantomografia ou radiografia panorâmica é uma técnica radiográfica 

específica para a visualização geral da maxila e mandíbula em 2D. É a técnica mais 

usada para o estudo pré-implantar inicial. Neste exame podemos visualizar a maxila, a 

mandibula, ATMs, as arcadas dentárias, seios maxilares, fossas nasais, lesões 

odontogénicas ou não-odontogénicas, presença de doenças periodontais ou lesões de 

cárie, assimetrias, etc. A imagem é em 2D, e o exame é rotacional sobre a anatomia 
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curva do terço inferior da face tendo uma probabilidade de distorção variável e com 

pouca resolução. Normalmente, a distorção é de 30% sendo variável segundo a marca e 

posicionamento correto do paciente. Para determinar o fator de ampliação deve-se 

efetuar um exame com goteira em acrílico e bolas metálicas incorporados para calcular 

a ampliação e assim poder medir a distorção.  

 A nível da implantologia a avaliação da densidade óssea através deste exame é 

limitada, assim como, a determinação da dimensão transversal da zona edêndula. 
13

 

 

 

2.2- Telerradiografia 

 Este exame é geralmente usado na área da ortodontia assim como por vezes na 

avaliação da posição de dentes inclusos ou dentes supranumerários (ex.: mesiodens) na 

zona anterior dos maxilares. Na implantologia é usado principalmente em combinação 

com outros exames radiográficos principalmente no 2º e 5º sextante, quando são arcadas 

edêntulas e o planeamento de implantes é na zona anterior, pois as corticais são bem 

visualizadas e com pouca distorção nesta zona. Na zona posterior existe demasiada 

sobreposição de planos sendo de difícil avaliação. Também não é útil na determinação 

da qualidade do osso devido aos feixes centrais do rx serem tangenciais ao alvéolo.   

 

 

2.4- Tomografia Computorizada 

 A tomografia computorizada é um exame tridimensional que nos permite 

visualizar tanto os tecidos duros como moles, foi inventada pelo Sr. Hounsfield em 

1972, na Inglaterra. Foi o primeiro método não invasivo para a visualização dos tecidos 
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moles e duros. Nos atuais tomógrafos computadorizados, um tubo de raios-X emite um 

feixe de radiação de forma laminar e de espessura muito fina, da ordem de milímetros, 

que atravessa o paciente sensibilizando um conjunto de detetores. Estes, por sua vez, se 

encarregam de transmitir o sinal em forma de corrente elétrica de pequena intensidade a 

um dispositivo eletrônico responsável pela conversão dos sinais elétricos em dígitos de 

computador. Para que a imagem possa ser interpretada como uma imagem anatômica, 

múltiplas projeções são feitas a partir de diferentes ângulos. O computador na posse dos 

dados obtidos nas diferentes projeções constrói uma imagem digital representada por 

uma matriz. Cada elemento de imagem da matriz (pixel) se apresentará com um tom de 

cinza correspondente à sua densidade radiológica. Estruturas com alta densidade 

radiológica, como por exemplo os ossos, apresentam-se “claros” na imagem 

tomográfica, o ar, pela sua baixa densidade, apresenta-se escuro”. A escala proposta por 

Hounsfield é largamente utilizada nos equipamentos atuais, associa as densidades das 

diferentes estruturas anatômicas a um grau específico na escala de cinza.  

 As imagens da TC são tridimensionais e são cortes axiais da anatomia do 

paciente. A imagem original é depois processada e formatada para permitir a 

visualização do objetivo do pedido do exame. No caso da implantologia, estes cortes 

são formatados para cortes tangenciais e transversais para avaliar os espaços edêntulos 

para colocação de implantes dentários, pode-se ainda efetuar reconstruções em 3D. A 

imagem e o exame podem ser prejudicados pela presença de metais como por exemplo 

uma restauração a amálgama. É principalmente usado para estudo dos tecidos duros, 

contudo pode ser usado um algoritmo para tecidos moles pro exemplo, para o estudo da 

articulação temporomandibular. 
13,14,15
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 A posição do paciente, principalmente o correto alinhamento da cabeça do 

indivíduo com o feixe de rx diminui a possibilidade de distorção e obter assim 

informação precisa através das imagens tomográficas.
16

 

 Na tomografia a fonte de rx e o recetor são movidos simultaneamente. A 

tomografia convencional dispõe de diferentes tipos de movimento do tubo de rx e do 

recetor tais como: a linear que é o mais simples, a circular, a espiral, a elíptica e a 

hipocicloidal.  

 Na tomografia linear, a espessura da camada da imagem depende do ângulo de 

rotação do tubo de raios-x. Quando o percurso do tubo de raios-x é curto, ou seja, o 

ângulo é pequeno, a camada da imagem é relativamente espessa. Como o caminho de 

movimento está aumentado, a camada da imagem diminui. Com base neste princípio, 

existem dois tipos de tomografia: tomografia de ângulo aberto e ângulo estreito. A 

principal desvantagem de tomografias lineares é a criação de artefactos na imagem.  

 A tomografia de movimento complexo consiste em movimentos mais complexos 

do tubo e movimento da cassete controlada por um computador, é também chamado 

tomografia assistida por computador. Esta tornou-se popular na implantologia e no 

estudo da articulação temporomandibular com o advento das técnicas de 

posicionamento preciso e controlado pelo computador trabalho. É uma máquina que 

inclui a maior parte do complexo de movimentos de tomografia (circular, espiral, 

elíptica hipocicloidal). 
15

 

 A tomografia computadorizada de multifeixe (MDCT), é o atual estado-da-arte 

da técnica de tomografia computadorizada, com muitas aplicações em todo o corpo. 

Esta é a técnica de imagiologia de escolha na avaliação da patologia maxilofacial.  
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 Os softwares de reformatação basicamente fazem reconstruções de imagens 

perpendiculares ao plano axial pré- determinado (ex. software Dentascan, Simplant). O 

radiologista apenas escolhe a curvatura da arcada maxilar ou mandibular e o 

computador é programado para gerar imagens panorâmicas, transversais e tangenciais 

do alvéolo e em conjunto com as imagens tridimensionais das arcadas. Estes cortes são 

geralmente de 1mm e permitem planear com precisão a colocação dos implantes. As 

imagens podem ter que ser compensadas e a posição da cabeça aquando da tomografia é 

crítica para o estudo correto, pois todas as imagens transversais são perpendiculares ao 

plano axial. Estas imagens têm uma faixa limitada de cinzas e a determinação da 

qualidade óssea requer outro processamento de imagem. 
14

 

 Num estudo de Naitoh et al (2004), a precisão das medidas dos cortes e das 

imagens geradas pelo programa de reformatação de imagem da zona posterior da 

mandibula foi estudada, visto que, é uma zona que muitas vezes o plano axial em que a 

tomografia se baseia para a reconstruções nem sempre é coincidente com a angulação 

que os implantes apresentam, contudo determinaram que a distorção era mínima e 

portanto, estas imagens doble-oblíquas com os scanners helicoidais são precisas.
17 

   

 Existe ainda a tomografia computorizada interativa, consiste na criação de uma 

estação de trabalho para o médico dentista poder medir digitalmente e planear o caso 

clínico e planear a cirurgia. Diminui as limitações da tomografia computorizada e 

consegue trabalhar a imagem de forma a poder medir e planear os implantes nas 

imagens tomográficas. Contudo, neste tipo de exame a colocação de implantes paralelos 

é difícil de alcançar ainda. Consegue-se planear e criar guias de diagnóstico e cirúrgica. 

existem várias marcas destes softwares, que estão em constante desenvolvimento, entre 

os quais: SimPlant, Materialise, Leuven, Bélgica; NobelGuide, Nobel Biocare, Yorba 
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Linda, CA; coDiagnostiX, IVS-Solutions AG, Chemnitz, Alemanha; ImplantMaster, I-

Dent Imaging, Ft. Lauderdale e Med3D, med3D AG, Zurich, Suíça.  

 A técnica mais recente é a tomografia computorizada de feixe cónico através de 

um detetor plano e durante uma única rotação de 360º (Cone-Beam Computorized 

Tomography – CBCT), ao contrário da forma em leque da tomografia convencional, 

resulta em menos radiação utilizada. Contudo este tipo de tomografia não é indicado 

para os tecidos moles. CBCT é capaz de maior resolução espacial do que as tomografias 

convencionais. O tempo de digitalização é comparável à do estado-da-arte convencional 

CT (10-40 s). Tal como acontece com TC convencional, o volume conjunto de dados 

pode ser usado para criar reconstruções multiplanos e tridimensionais. Estes tomógrafos 

são geralmente de menores dimensões e mais baratos e o paciente fica de pé para 

efetuar o exame. Com este tipo de tomografia também se pode efetuar imagens 

cefalométricas para ortodontia com precisão e também alguns são capazes efetuar 

medições diretas. 
18

 

 Segundo Hatcher et al (2005), os objetivos do uso da CBTC na implantologia 

são:  

 1. Imagem completa da região de interesse; 

 2. Visualização da área de interesse em imagens perpendiculares (prespectiva 

3D); 

 3. Obtenção de imagens com máximo de detalhe mínima distorção e 

sobreposição. 

 4. O valor diagnóstico do exame ser avaliado com o custo/risco associado ao 

exame.
12 
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  Num estudo de Dreiseidler et al (2009) compararam a tomografia 

computorizada cone-beam, a tomografia convencional e a ortopantomografia. A CBTC 

tridimensional foi superior no contraste das estruturas importantes para a implantologia 

apesar da radiação utilizada. 
19

 

 Existem várias marcas de CBCT (ex: CB Mercurray e CB Throne e também 

Kodak 9000C) em que têm sido testadas para ver a eficácia na zona da sínfise, pois 

nesta zona segundo alguns estudos demonstram algumas variações.
20

 

 É de salientar que no futuro poderá ser uma ferramenta útil e frequente no 

consultório dentário e que venha a aprimorar o desempenho eficaz rápido do plano de 

tratamento do indivíduo em diversas áreas da medicina dentária, principalmente da 

implantologia.
21

  

  

 

2.3- Ressonância Magnética 

 A ressonância magnética é utilizada principalmente quando as outras técnicas 

falham. Na patologia da articulação temporomandibular, principalmente do disco 

articular, este exame é de eleição. Permite o estudo do disco articular e de desordens 

presentes, assim como sinovite, erosão associada, edema. Como também para o estudo 

de tumores maxilofaciais. Este exame demonstra melhor resolução e distinção em 

relação a tomografia computorizada no diagnóstico diferencial entre cistos 

odontogénicos e tumores.  
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B - Considerações anatómicas da mandibula para a implantologia 

 

 O conhecimento da anatomia da mandibula e as variações mais comuns são 

essenciais para otimizar o plano de tratamento com implantes diminuir riscos cirúrgicos 

e obter sucesso terapêutico.  

 A mandíbula é composta por dois ramos ascendentes e corpo. A base da 

mandibula é constituída por um osso basilar, duas corticais densas e uma área de osso 

alveolar onde se insere os dentes (processo alveolar).  

 Um estudo de Quirynen et al (2003), identificou 3 tipos de anatomia existente no 

corpo da mandibula e na região intermentoniana. O tipo I com concavidade proeminente 

em lingual sendo a mandibula mais larga a nível da crista alvéolar, tipo II sendo de 

forma oval oblíqua com largura semelhantes em todo o corpo e no tipo III de forma 

piramidal, zona mais larga na base. O tipo I envolve riscos de perfuração lingual, e 

riscos hemorrágicos, no tipo II é difícil de efetuar paralelismo e o tipo III é o que 

apresenta menor risco cirúrgico. 
22

 

 O osso alveolar é dependente da existência de dentes sendo também influenciado 

pelas patologias presentes e exigências funcionais, podendo reabsorver-se por completo 

aquando da perda dentária.
4
 Quando se efetua uma extração dentária as maiores 

alterações de dimensão vertical e horizontal acontecem no primeiro ano pós-extracional, 

contudo a reabsorção continua indefinitvamente.
23

 Quando se perde um dente no 

primeiro ano, cerca de 4mm é reabsorvido na dimensão vertical e cerca de 25% do osso 

é perdido na dimensão horizontal devido a falta de estimulo do osso residual. Num 

estudo longitudinal de 25 anos de Tallgren A et al (1966), demonstrou que a perda óssea 

é 4 vezes superior na mandibula, contudo a mandibula tem também mais altura óssea 
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que a maxila. A reabsorção não se restringe ao osso alveolar mas também ao osso 

basilar, é uma reabsorção contínua. Na mandibula evidencia-se frequentemente na parte 

posterior podendo esta reabsorção severa chegar aos 80% da mandibula, tornando os 

canais mandibulares e mentoniano expostos, resultando em dor permanente ou 

transitória assim como pode originar parestesia no uso de próteses removíveis. Assim, 

como alterações fisionómicas acontecem aquando desta perda óssea, com alterações 

estéticas e faciais. A mandibula atrófica tem menor resistência a forças externas e 

portanto maior probabilidade de fratura. Atwood descreveu 6 estágios de reabsorção da 

mandibula (Figura 1).
23

 

 

FIGURA 1 – ADAPTAÇÃO DA IMAGEM DOS 6 ESTÁGIOS DE REABSORÇÃO DA 

MANDÍBULA DE ATWOOD 

 

 Segundo uma revisão sistemática de Tan et al (2012) sobre as alterações que 

ocorrem pós-extração dentária a nível dos tecidos de suporte concluíram que a 

reabsorção óssea horizontal varia 29-63% e vertical de 11-22% após 6 meses da 

extração dentária, sendo de menor amplitude e graduais após esse tempo. As alterações 

demonstraram ser mais predominantes a nível vestíbulo-lingual que mesio-distal, 

principalmente do lado bucal.
24 
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 A quantidade e qualidade do osso presente é um fator determinante para o 

sucesso implantológico.
24, 25

  

 A densidade óssea é um fator qualitativo do osso. É variável dependendo da 

região anatómica. Geralmente, a densidade óssea é superior na zona anterior em relação 

a zona posterior da mandibula. A densidade óssea foi classificada por Linkow em 1970 

em 3 categorias:  

 Estrutura óssea Classe I: osso ideal, consiste em trabéculas uniformemente 

distribuídas com pequenos espaços medulares; 

 Estrutura óssea classe II: espaços medulares ligeiramente maiores com menor 

uniformidade do padrão ósseo; 

 Estrutura óssea classe III: existe grandes espaços preenchidos por medula entre 

as trabéculas ósseas. 

 Em 1985, Lekholm e Zarb classificaram em 4 qualidades de osso (Figura 2):  

 

FIGURA 2 – IMAGEM ADAPTADA DO DIAGRAMA DA CLASSIFICAÇÃO DA DENSIDADE 

ÓSSEA SEGUNDO LEKHOLM E ZARB  

 

tipo 1: osso homogéneo compacto; 

tipo2: espessa camada de osso compacto a rodear um núcleo de osso trabecular denso; 

tipo3: fina camada de osso compacto com núcleo de osso trabecular denso; 

tipo 4: fina camada de osso compacto com núcleo de osso trabecular espaçado.  

O tipo de osso ideal é o tipo 3, seguido do tipo 2.  
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 Em 1988, Mish C.E. propõe uma avaliação da densidade óssea baseada nas 

características macroscópicas corticais e trabeculares do osso independente das regiões 

anatómicas (Figura 3). A classificação é:  

 

FIGURA 3 – IMAGEM ADAPTADA DO DIAGRAMA DA CLASSIFICAÇÃO DA DENSIDADE 

ÓSSEA DE C. E. MISH 

  

 D1: cortical denso; 

 D2: cortical poroso trabeculado grosseiro; 

 D3: cortical poroso (fino) e trabeculado delgado; 

 D4: trabeculado fino. 

 D5: osso imaturo, mineralização incompleta.
25 

 A densidade óssea é um fator determinante para o plano de tratamento pois pode 

condicionar o aumento de número de implantes, influencia o desenho e superfície do 

implante, assim como, fases de tratamento e fatores protéticos. A avaliação da 

densidade óssea é determinada principalmente através da tomografia computorizada.
25
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1- Buraco mandibular 

 A localização do buraco mandibular pode variar dependendo da raça e etnia do 

indivíduo. No procedimento cirúrgico é importante o conhecimento das alterações 

anatómicas para efetuar a anestesia. Na maioria das vezes o bloqueio do nervo alveolar 

inferior no plano vertical é cerca 1cm acima do plano oclusal. Contudo, se não se 

denotar anestesia completa do nervo alveolar inferior pode-se complementar com 

infiltrações anestésicas na face lingual dos molares pois pode existir enervação auxiliar 

do nervo C2 e C3 (nervo cutâneo e nervo do plexo cervical).
26 

 

 

2- Canal mandibular 

 O canal mandibular é rodeado por osso cortical. Contudo, não devemos confiar 

na resistência da broca a entrada do canal, pois nem sempre temos a perceção táctil 

correta. A densidade óssea pode ser variável ao longo do percurso do canal na 

mandibula.  

 No canal mandibular percorre o nervo alveolar inferior, artéria e veia alveolar 

inferior e vasos linfáticos. Segundo Greenstein et al (2008), a artéria percorre 

paralelamente ao nervo alveolar inferior, numa posição superior ou inferior, portanto 

aquando da perfuração óssea com penetração inadvertida no canal mandibular pode 

existir lesão da artéria sem lesão do nervo ou contrário, com lesão neurológica sem 

hemorragia ou hemorragia sem lesão neurológica devido a esta particularidade. Assim, 

a avaliação pré-cirúrgica através dos exames imagiológicos e uso de técnicas cirúrgicas 

adequadas, como o uso de travões aquando da preparação do leito implantar é 

importante para não violar o espaço destas estruturas.
26
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 O nervo alveolar inferior é uma ramificação do nervo mandibular, um dos três 

ramos do quinto nervo craniano - o nervo trigêmeo. O nervo mandibular, entra no canal 

mandibular através do buraco mandibular originando o nervo alveolar inferior que 

percorre anteriormente até ao buraco mentoniano.
11,12,13

  

 O nervo alveolar inferior pode apresentar-se em diferentes configurações. Vários 

são os estudos sobre a trajetória deste, sendo frequente que o canal mandibular se 

encontre equidistante das corticais vestibular e lingual na zona do primeiro molar. Na 

região molar, o nervo divide-se em dois: o nervo mentoniano e o nervo incisivo.
12,14

  

 Segundo Kqiku L. et al (2010), num estudo sobre 20 hemimandíbulas, 41% dos 

casos apresentaram um plexo nervoso posterior na zona dos molares, 37% apresentaram 

plexo posterior e anterior. Uma outra configuração apresentada na literatura é um nervo 

único com poucas ramificações dentárias (22%).
27

 Em 1 % dos indivíduos, o canal 

mandibular termina em mais que um buraco mentoniano, que podem ou não ser visíveis 

em radiografias panorâmicas e radiografias periapicais.
14

 Segundo Dario L.J. et al 

(2002), deve-se considerar uma tomografia computorizada como exame complementar 

pré-operatório para evitar lesão do nervo alveolar inferior.
28

 

 Relativamente a morfologia do canal mandibular vários são os fatores de 

variabilidade que afetam a sua anatomia, tais como a idade, raça, área geográfica, bem 

como fatores locais como o nível de reabsorção óssea e a perda dentária.  

 Na literatura científica, a morfologia do canal mandibular e do buraco 

mentoniano revela em alguns estudos dismorfismo sexual e alteração com a idade. 

Contudo, no estudo de Angel S.J. et al (2010), em pacientes adultos (18-80 anos) este 

facto não se comprovou, revelando certa regularidade na sua posição e sem diferenças 

significativas entre sexos.
29 

Segundo um outro estudo, de Güler et al (2005), a avaliação 
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da dimensão vertical desde o canal mandibular à crista em pacientes edêntulos (n=224) 

e pacientes desdentados parciais (n=63), verificou que as mulheres apresentavam 

medidas estatisticamente inferiores aos homens.
30 

 
Levine H.M. et al (2007), analisaram clinicamente e radiograficamente a zona 

posterior da mandíbula (n= 50 indivíduos) e concluíram que a posição do canal 

mandibular a nível buco-lingual é dependente da idade e da raça. Os pacientes mais 

idosos e de raça branca têm menor distância entre o canal mandibular e a face vestibular 

do corpo da mandíbula em relação aos jovens.
31 

Segundo Liang X. et al (2009), existem 

variações a nível da anatomia da mandíbula,
32 

idade e área geográfica que podem ser 

possíveis dados históricos e forenses.
1 

 Liu T. et al em 2009, efetuou um estudo sobre 386 ortopantomografias e detetou 

que existem 4 tipos de morfologia do trajeto: curva linear (12,75%), curva em forma de 

colher (29,25%); curva arco elíptico (48,5%), e curva girante (9,5%), concluíram que é 

um importante exame complementar de diagnóstico mas com limitação de 

representação em duas dimensões em comparação com a tomografia computorizada.
33 

 

 Outro estudo morfológico classifica o trajeto do canal mandibular em três tipos: 

a primeira apresentação é a mais frequente (70%), onde o trajeto do canal é próximo e 

acompanha a cortical lingual no ramo e corpo da mandíbula, o segundo tipo, o canal 

segue medialmente no ramo até distal do segundo molar e depois segue a cortical 

lingual entre o segundo e primeiro molar (15%), e por último com 15 % de frequência, 

o canal mandibular apresenta-se medialmente pelo menos em 1/3 da mandíbula desde o 

ramo até ao corpo da mandíbula.
34

 

 No estudo de Kilic C. et al (2010), sobre mandíbulas de cadáver em comparação 

entre pacientes dentados, edêntulos e parcialmente edêntulos, na zona posterior o canal 
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apresenta-se perto da cortical lingual tanto em pacientes sem perdas dentárias como 

desdentados parciais, enquanto que, os pacientes edêntulos o canal mandibular está 

localizado equidistante das duas corticais. Anteriormente o canal mandibular apresenta-

se mais perto do bordo inferior da mandíbula nos pacientes edêntulos em relação aos 

outros tipos de pacientes.
35 

 
Segundo Vazquez L. et al (2008), a ortopantomografia é eficaz no planeamento 

da reabilitação oral com implantes na região posterior da mandíbula quando é 

considerada uma medida de segurança de pelo menos 2mm. Este estudo foi efetuado em 

desdentados parciais e totais com a análise de 1527 ortopantomografias e nenhuma 

complicação cirúrgica ou lesão no nervo alveolar inferior foi observada. Afirmam ainda 

que é um exame rápido, simples, de baixo custo e baixa radiação. 
7 

 No estudo de Serhal B.C. et al (2002) in vivo durante a cirurgia, e outro estudo 

de Peker I. et al (2008) sobre a zona posterior da mandibula, na comparação da 

ortopantomografia e tomografia computorizada concluíram que a tomografia 

computorizada é mais precisa,
36,37

 e com menor distorção. Portanto aconselham a 

tomografia computorizada como exame eletivo para o estudo implantológico da zona 

posterior da mandibula.
36

  

 Num estudo de Fuakami K. et al (2010), sobre 5 mandibulas de cadáver com o 

uso de tomografia computorizada como meio auxiliar de diagnóstico pré-operatório, 

concluíram que este exame complementar é eficaz para o estudo anatómico das 

principais particularidades da mandíbula. 
38 

 
Outro estudo sobre a comparação entre a ortopantomografia e a tomografia 

computorizada cone-beam de Jacobs R. et al (2002), descreve-nos a tomografia 

computorizada como uma reconstrução sem magnificação, sobreposição ou distorção 
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em relação a ortopantomografia. Também observaram que o canal mandibular é 

visualizado na tomografia computorizada em 98% dos casos, sendo que 37% deles com 

boa visibilidade.
39 

 
Em contrapartida, segundo o estudo prospetivo de Frei C. et al (2003), numa 

série de casos clínicos de reabilitação oral com implantes na zona posterior da 

mandíbula, sem recurso a técnicas cirúrgicas avançadas durante 16 meses compararam 

os mesmos exames complementares tendo concluído que, o impacto positivo do uso de 

tomografia computorizada é diminuto em casos standard. Ou seja, o exame clínico 

demonstrou-se suficiente para a determinação do diâmetro do implante, enquanto que, a 

ortopantomografia suficiente para o comprimento do mesmo.
40 

 

 
2.1- Análise morfométrica 

 Segundo um estudo morfométrico de Oliveira Júnior M.R. et al (2010), realizado 

em 50 pacientes desdentados parciais, com idade média de 51,7 anos (27 sexo feminino; 

23 sexo masculino), a distância do canal à cortical vestibular foi de: 6,1±1,52mm, ao 

bordo inferior da mandibula de 10,55±2,28 mm, à cortical lingual de 3,98±1,14mm e ao 

bordo superior do processo alveolar de 16,98±2,85 mm.
41

 Outros estudos de Watanabe 

H. et al (2010) e Levine HM et al (2007) também apresentam valores similares, com 

diminuição da distância do canal mandibular a crista alveolar à medida que se direciona 

para posterior. 
31,42
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3- Buraco mentoniano/ curva reversa mentoniana 

 O nervo mentoniano é inteiramente sensorial e é ramo terminal do nervo 

alveolar inferior, que sai da mandíbula pelo buraco mentoniano.
43,44,45

 Nos 

procedimentos cirúrgicos nesta zona (por exemplo de mentoplastia, osteotomia 

segmentada anterior, e procedimentos odontológicos, como a cirurgia implantar, 

tratamento ortodôntico e endodôntico) deve ser tido em conta esta particularidade 

anatómica,
45 

para evitar complicações de dor ou perturbação sensorial.
46 

Na 

implantologia, a causa mais comum de lesão das estruturas nervosas é o uso de uma 

técnica cirúrgica e instrumental implantar inadequada. A incidência de distúrbio 

sensorial permanente no lábio inferior após colocação de implantes dentários na área 

mentoniana é de 7% a 10%, que pode resultar em mordida do lábio involuntário, 

distúrbios da fala e retenção salivar diminuída, consequências que tem um impacto 

significativo sobre a qualidade de vida do indivíduo. A preservação da sensibilidade 

cutânea requer o conhecimento da topografia precisa e área de distribuição do nervo, 

contudo existe pouca literatura científica sobre este tema.
47

 Assim, o buraco mentoniano 

é um importante marco anatómico e é imprescindível avaliar a sua posição, localização, 

número, e existência ou não de curva reversa para a colocação de implantes.
48,36

  

 Existem estudos conflituosos sobre a curva reversa mentoniana. Vários estudos 

recaem sobre as radiografias periapicais, ortopantomografias e tomografias 

computorizadas, medidas diretas nas cirurgias ou na dissecação de mandíbula.
6
 Jacobs 

R. et al (2004), relata que a visualização do buraco mentoniano é detetada em 94% das 

radiografias panorâmicas, mas apenas 49% tem boa visibilidade.
49

 Similarmente Yosue 

and Brooks (1989) reportam a presença do buraco mentoniano em 85% mas apenas 

64% dos casos distintamente. Num outro estudo também de Yosue e Brooks concluíram 
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que a ortopantomografia e rx periapical refletem a atual posição do buraco mentoniano 

em menos de 50% e classificaram as imagens do mesmo em quatro categorias: em 

continuação do canal mandibular com frequência de 21%, separado do mesmo com 

frequência de 43%, difuso (24%) e com bordos indistinguíveis e não identificado 

(12%).
 
Segundo outro estudo do mesmo autor mas com tomografias computorizadas, a 

visualização do buraco mentoniano é de 97% com boa visibilidade, e a curva reversa de 

7%.
50

 

 Num estudo efetuado por Kuzmanovic V.D. et al (2003), em 22 mandíbulas, 

através da ortopantomografia e comparação com a visão direta, concluíram que este 

exame apresenta a curva reversa mentoniana apenas em 27% dos casos, em que 50% 

dos casos eram mal interpretados, e 62% não eram visualizados através deste exame 

complementar. Assim, não recomendam a ortopantomografia para a avaliação desta 

particularidade anatómica. Contudo, recomendam um intervalo de segurança de 4mm 

anterior ao buraco mentoniano para a colocação de implantes.
51

 

 Assim, a visualização da curva reversa mentoniana através da ortopantomografia 

pode variar entre os 11-60%. Segundo Ngeow et al (2009), a visualização da curva 

reversa mentoniana foi de 52% no sexo masculino e 36,2% no sexo feminino, em 

conjunto tem uma prevalência de 40,2% dos indivíduos. A visibilidade da curva reversa 

diminui com o aumento da idade dos indivíduos. 
52

 

 No estudo de Uchida Y. et al (2009), a tomografia computorizada é o melhor 

método imagiológico para a avaliação correta pré-operatoria da anatomia e 

particularidades da mandíbula, incluindo a curva reversa mentoniana.
53 
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3.1- Forma e diâmetro 

 No estudo de Mbajiorgu et al (1998) referido na revisão sistemática de 

Greeinstein G. 2006, sobre uma população de indivíduos Zimbabwean, o buraco 

mentoniano é observado em 43,8% das mandíbulas com forma oval. Outros estudos 

apresentam uma frequência entre 34,5% e 65,5% para esta forma. O diâmetro do 

orifício nos estudos varia entre de 3,5 e 5mm de diâmetro.
48 

 O buraco mentoniano pode ser múltiplo. Sawyer et al (1998), no seu estudo 

sobre 4 populações denotaram a prevalência de mais do que um buraco mentoniano em 

raça branca americana de 1,4%, nos indivíduos asiáticos indianos de 1,5%, na raça 

africana americana de 5,7%, e pré-colombinos indianos de 9%. Noutro estudo na raça 

asiática o buraco mentoniano duplo tem a prevalência de 1,8%. Em contraste, no estudo 

de Freitas (1979) referido por Greenstein G. (2006), não se evidenciou nenhum caso de 

buraco mentoniano duplo.
26, 48

 Num estudo sobre 21 mandíbulas dissecadas de Kilic C. 

et al (2010), a maioria apresentou um buraco mentoniano (95%), com exceção de 

apenas dois casos com duplo buraco mentoniano (5%).
34 

Como conclusão sobre este 

facto a possibilidade de apresentação de buraco mentoniano duplo existe.
26, 35, 48 

 
Segundo um estudo de Kieser J. et al (2002), que investigou a morfologia de 

emergência do nervo mentoniano, com uma amostra composta por 117 crânios (Negro 

(53 homens), 114 crânios caucasianos (62 homens) e 100 crânios Maori (70 do sexo 

masculino). Além disso, em 56 cadáveres as mandíbulas foram examinadas. A 

morfologia de emergência do nervo foi classificada em anterior, posterior, com ângulo 

reto ou múltiplos. O padrão mais comum de emergência em caucasianos e Maori foi 

numa direção posterior 86,7% sexo masculino, 90,2% sexo feminino caucasianos e 

85,5% e 93,1%, respetivamente sexo masculino e feminino Maori. Na raça negra o 
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padrão mais comum foi a emergência em ângulo reto (45,8% do sexo masculino, 45,0% 

de mulheres). existe uma diferença entre as raças estatisticamente significativa (Pearson 

χ2: machos = 23,4, fêmeas = 45-97; P <0,01). Os buracos mentonianos múltiplos foram 

raros, com maior incidência em homens Maori e Negro. Os dados anatómicos 

corroborou as conclusões da investigação, com o surgimento dominante registado de 

direção posterior (80,7% sexo masculino, 86,6% sexo feminino). Concluiu-se que, 

embora a explicação tradicionalmente aceite ontogenética para a inclinação do nervo 

mentoniano pode ser aplicável a caucasianos e Maoris, mas não consegue explicar o 

padrão de emergência observada em ângulo reto na raça negra. Assim, a emergência do 

nervo pode ser genética, ao invés de funcionalmente determinada. O estudo não mostrou 

um ciclo anterior mensurável na emergência de o nervo mentoniano que teria um 

impacto significativo sobre o planeamento do tratamento para implantes na região 

anterior da mandíbula.
45 

 

  

3.2- Localização 

 Existem variações em relação a localização do buraco mentoniano, quer em 

relação ao plano vertical quer horizontal e tal facto pode estar relacionado com a raça.
54

 

 Num estudo sobre a população chinesa, os investigadores constataram que a 

maioria das apresentações do buraco mentoniano se localiza perto do segundo pré-molar 

inferior (73,8%),
53 

facto também encontrado noutros estudos.
48,54

  

 Em relação a dimensão horizontal e casos com a dentição natural o buraco 

mentoniano localiza-se predominantemente perto do ápice do segundo pré-molar, ou 

entre os ápices dos dois pré-molares. Atipicamente pode ser encontrado anteriormente 
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ao canino ou posteriormente ao 1º molar.
48

 Segundo o estudo de Neiva et al (2004), 

sobre 22 mandíbulas caucasianas a posição mais frequente do buraco mentoniano é 

entre os ápices dos pré-molares.
37

 Outros estudos, denotam a mesma posição para a 

população caucasiana.
48,55,56,57

 Em cerca de 50% dos crânios em ambos os lados, no 

estudo de Guptka T. (2008), o buraco mentoniano situava-se abaixo do segundo pré-

molar 
58 

 Em relação a dimensão vertical, normalmente a posição do buraco mentoniano é 

mais coronal que o canal mandibular,
44,54 

situa-se entre 14-15mm do bordo inferior da 

mandíbula. Similarmente, Neiva et al (2004), na sua análise demonstra 12mm (intervalo 

entre 9-15mm) como valor médio de distância ao bordo inferior da mandíbula. Outros 

autores demonstram que o buraco mentoniano se localiza a equidistância do bordo 

superior e inferior da mandíbula. Contudo, estes valores dependem do valor de 

reabsorção óssea existente. 
55

 

 Fishel et al (1976) relatou a localização vertical do orifício mentoniano coronal 

ao ápice do 1º pré-molar em 38,6% dos casos, ao mesmo nível 15,4% e apical ao ápice 

em 46%. Em relação ao 2ºpré-molar, 24,5% coronal ao ápice, 13,9% ao mesmo nível e 

61,6% apical ao ápice do 2º pré-molar. 
48,54

  

 Num estudo sobre a população chinesa, em relação ao plano vertical o orifício 

mentoniano localiza-se 23,34±2,39mm apical da ponta da cúspide do segundo pré-

molar, 16,56±2,53mm apical do alvéolo e 15,56±1,74mm coronal do bordo mandibular 

inferior.
56

 

 No estudo sobre os orifícios da região maxilofacial de Guptka T. (2008), em 

crânios, o buraco mentoniano é simetricamente colocado em ambos os lados da linha 

média, com uma distância média de 25,8 mm, em 87,2% dos crânios (valor mínimo 
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25mm e máximo de 30mm). A distância do buraco mentoniano à margem inferior da 

mandíbula foi sempre semelhante em 98,7% dos crânios com um valor médio de 13,2 

mm. A distância média entre o buraco mentoniano de ambos os lados é de 43,6mm (DP 

= 7,7mm).
58

 No estudo de Neiva e tal (2004) esta medida foi em média de 27,6mm entre 

buracos mentonianos (intervalo de 22 a 31mm).
55 

 Segundo o estudo de Serhal et al (2002), a distância da crista alveolar ao buraco 

mentoniano varia consoante o exame complementar utilizado, sendo maior a distorção 

na ortopantomografia do que na tomografia computorizada.
36

 

 Após a extração dentária o buraco mentoniano situa-se mais perto da crista 

alveolar. Em situações extremas de reabsorção óssea o buraco mentoniano e o canal 

mandibular podem estar adjacente a crista alveolar o que pode implicar técnicas 

cirúrgicas avançadas ou mesmo impedir a aplicação de implantes nesta área.
55

 

 Pode-se concluir portanto que a localização tanto a nível vertical como 

horizontal não é constante ao longo da vida. 
54,55

  

 

 

3.3- Buraco acessório mentoniano 

  O buraco acessório mentoniano é definido como um buraco na cortical 

vestibular com continuidade do canal mandibular.
8,38,59 

 Num estudo de Noitah M. et al (2009), com uma amostra de 157 pacientes a 

prevalência do buraco acessório mentoniano é de 7%.
8
 A presença de um buraco 

acessório mentoniano tem uma frequência variável nos estudos publicados entre menos 

de 5% a 30%.
46

 

 No estudo retrospetivo de Katakami K. et al (2008), com tomografia 

computorizada de feixe cónico (CBCT), investigaram as características anatómicas do 
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buraco acessório mentoniano e ramos acessórios do canal mandibular em 150 pacientes. 

O buraco acessório mentoniano estava presente em 16 pacientes. O buraco acessório 

mentoniano tende a existir na região apical do primeiro molar, região posterior ou 

inferior ao buraco mentoniano. A verificação da existência de buraco acessório impede 

a lesão do mesmo durante uma cirurgia. Nos tratamentos dentários, a possibilidade de 

parestesia por lesão desta área é pouco frequente, a menos que na zona do buraco 

mentoniano e canal mandibular o nervo alveolar inferior ou nervo mentoniano sejam 

lesados. Contudo, a tomografia é eficaz para planeamento pré-cirúrgico.
46 

 

 
 

4- Canal incisivo 

 
O canal incisivo foi denominado pela primeira vez por Olivier et al, em 1928 e é 

descrito como o prolongamento anterior do canal mandibular.
49,54,60

 Este canal aloja o 

nervo incisivo e vasos sanguíneos que inervam e vascularizam os dentes anteriores 

mandibulares. Também pode apresentar-se como um labirinto de espaços intraósseos 

que contêm estruturas neurovasculares, sendo indestinto.
49 

 Muitos estudos apresentam controvérsia sobre esta particularidade contudo 

vários têm demonstrado a existência de um verdadeiro canal incisivo.
54,61

  

  Assim, o nervo incisivo percorre a mandíbula anteriormente após a saída do 

nervo mentoniano pelo buraco mentoniano.
61

 

 O dilema é que nem sempre os meios imagiológicos que se dispõem identificam 

este canal incisivo e por isso um cuidado acrescido é requerido na observação destes 

exames. Na área da implantologia, a zona anterior da mandíbula é considerada segura, 

contudo o canal incisivo deve ser estudado.
54,61

 Contudo, na preparação do leito 
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implantar muitas vezes invade-se este canal sem consequência clínica relevante, não 

ocorrendo parestesia ou outra complicação. Mas alguns autores, chamam a atenção para 

não ter esta evidência como garantida.
54 

 Um estudo em cadáveres de Mc Donnell (1994) referenciada na revisão 

sistemática de Romanos G. et al (2009) evidenciou este canal em 96% dos casos (n 

=311).
54 

 Segundo o estudo em tomografias computorizadas (Spiral CT scans) de Jacobs 

R. et al (2002), um canal bem definido pode ser visualizado neste tipo de exame 

complementar, enquanto que, nas radiografias convencionais muitas vezes não se 

consegue visualizar esta particularidade anatómica. Esta observação denota a 

importância da tomografia computorizada para o estudo implantológico. Segundo este 

estudo o canal incisivo pode ser visualizado em 93% dos casos, e 22% deles com boa 

visibilidade.
39 

 Outro estudo do mesmo autor (2004), mas com análise de ortopantomografia o 

canal incisivo é visualizado em 15% dos casos, e apenas 1% com boa visibilidade. 
49

 

 Num estudo de Makris N. et al (2010), o canal incisivo está visível em 83,5% 

das tomografias computorizadas examinadas (n=100). Em média este canal termina 

15mm anteriormente ao buraco mentoniano e em média 11,5mm coronal ao bordo 

inferior da mandíbula percorrendo mais próximo da tábua vestibular em 87% dos 

casos.
60

 

 Segundo um estudo de Uchida Y. et al (2009), a tomografia computorizada é o 

melhor método imagiológico para a avaliação correta pré-operatória da anatomia e 

particularidades da mandíbula como o canal incisivo, recomendando a não 

conceptualização da zona segura da mandíbula.
53 
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4.1- Forma e diâmetro 

 O diâmetro do canal incisivo tem em média de 1,8mm com desvio de 0,5mm em 

estudos de disseção anatómica, enquanto outros estudos deste género denotam em 

média de 1,3-1,2mm de diâmetro.
56

 Nos estudos que comparam o estudo radiográfico 

com a observação e estudo anatómico demonstram variações de 0,48 até 2,9mm de 

diâmetro.
54

 Alguns estudos evidenciam como diâmetro médio de 2,09mm perto do 

buraco mentoniano e na zona canina de 1,25 mm. Anteriormente, na zona do incisivo 

lateral de 0,98mm de diâmetro. Assim, estas dimensões determinam a existência de um 

canal incisivo e com dimensões suficientes para as estruturas neurovasculares.
43,54 

 

 

4.2- Localização 

 O nível do canal incisivo não é exato e é dependente da localização do buraco 

mentoniano. Num estudo anatómico (dissecação de 12 mandibulas) de Andrade DE. et 

al (2001), o canal incisivo apresentou de distância a linha média de 20,58mm no lado 

direito e de 21,45mm do lado esquerdo, deixando apenas 4 a 8mm de mandíbula 

anterior sem prolongamento. O canal neste estudo localiza-se a 14mm do bordo inferior 

da mandíbula, a 7-8mm do ápice do incisivo lateral, e 5-6mm do ápice do canino. 

Segundo este estudo macroscópico, o canal nunca atravessa o incisivo central.
61

 

 Noutro estudo anatómico de Mraiwa N. et al de 2003 (com 50 mandíbulas, 40 

edêntulas e 10 parcialmente desdentadas), indica que o canal está 9,7mm superior ao 

bordo inferior da mandíbula (com desvio de 1,8mm). E apresenta-se no terço médio da 

mandíbula em 86% dos casos. Este termina antes da linha média e na maioria das vezes 
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na zona correspondente ao incisivo lateral, alguns casos no incisivo central. Apenas 

18% (n= 50) apareceram na zona média da mandíbula.
43,54

   

 

5 - Buraco lingual e canais laterais  

 O buraco lingual é a denominação ao orifício que se encontra do lado interno da 

sínfise mandibular, pode ser único ou múltiplo, e abriga a anastomose entre a artéria 

sublingual direita e esquerda.
59

 

 Nesta zona anterior tem-se retratado episódios de hemorragia como complicação 

pós-operatória da cirurgia implantar, que com o edema da base da língua e elevação do 

pavimento da boca surge uma obstrução respiratória. Este tipo de complicação é 

descrito na literatura como rara, mas também, quando ocorre severa.
44 

  Apesar deste risco poucos são os estudos sobre a vascularização da face lingual 

da mandíbula anterior. 
44,61

 

 Em alguns estudos tem-se identificado fibras nervosas que podem dar inervação 

acessória aos dentes anteriores e ainda fonte de nutrientes através dos vasos sanguíneos. 

Nestes estudos, tem-se denotado a importância desta particularidade anatómica para a 

implantologia.
62, 63

 

 Segundo o estudo de Tepper G. et al (2001), na visualização de 70 tomografias 

computorizadas a mandíbula, todos os exames apresentavam pelo menos um buraco 

lingual, o que denota importância na cirurgia de implantes. Para estes devido a grande 

incidência deste facto é imprescindível uma análise através de tomografia 

computorizada para o planeamento cirúrgico implantar, principalmente visto que a 
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tomografia computorizada evolui e se consegue reduzir a radiação necessária para este 

exame, contudo o custo/benefício também deve ser considerado.
62

 

 No estudo de Jacobs R. et al (2002), tomografias computorizadas 82 % 

apresentava esta particularidade e com boa visibilidade de 17%.
38

 Noutro estudo de 

Makris et al em (2009), o buraco lingual foi visualizado em 81% dos casos.
60

 

 Num estudo de Scaravilli M.S. et al (2010), onde se estudou em 114 indivíduos 

em que 103 tomografias computorizadas apresentavam um buraco lingual, e 52 exames 

tinham canais múltiplos. O diâmetro médio do canal foi de 0,8mm (DV=0,3mm).
64

 

 

6- Inserções Musculares na mandíbula importantes para o ato cirúrgico 

  

 Existem 26 músculos interligados a mandibula dos quais 2 são músculos 

individuais (orbicular e platisma) e 12 são músculos bilaterais (digástrico anterior, 

bucinador, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, genioglosso, 

genihiodeu, masseter, mentalis, pterigoideu, milihiodeu, pterigoideu medial e temporal). 

Os mais importantes na cirurgia implantar são o mentalis, milohiodeu, genioglosso, 

músculos genihiodeus depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior, 

bucinador e músculo orbicular e musculo masséter.  

 O músculo mentoniano não deve ser libertado na totalidade para se conseguir 

reposicionar corretamente, pois se não o fizer pode-se alterar a forma do mento e ficar 

com denominado “duplo queixo”, por falha de inserção do músculo.  

 O músculo milohiodeu separa os espaços da fossa submandibular e sublingual. 

Só deve ser manipulado em casos definidos. 
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 Os músculos genioglosso e genihiodeus, quando a mandibula tem perda óssea 

acentuada os tubérculos podem ter um nível superior a crista óssea. O músculo 

genioglosso não deve ser completamente refletido pois a língua pode retrair 

posteriormente e obstruir as vias aéreas superiores.  

 O músculo depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior são dois 

músculos que estão na região do buraco mentoniano e que são deslocados aquando da 

exposição do mesmo. Esta exposição é feita usualmente com uma gaze humedecida 

para não lesar o nervo.  

 Os músculos bucinador e orbicular da boca estão fortemente ligados a 

submucosa na região da bochecha e lábio respectivamente, por vezes para 

reposicionamento do retalho ou para posicionamento mais apical é necessário incisões 

subperiosteais para aumentar a flexibilidade dos tecidos.  

  O masséter consiste em duas porções o superficial e profundo. É importante 

saber as suas inserções devido a zonas dadoras de osso como o ramo mandibular onde 

este é em parte libertado para promover o acesso ao enxerto ósseo.
25, 26 

  

7- Artérias e veias da mandíbula importantes na implantologia 

 

 As três principais artérias são: artéria alveolar inferior, artéria facial e lingual.  

 A artéria facial e lingual são ramificações diretas da carótida externa, uma artéria 

de grande calibre e primária. A perfuração da artéria facial ou lingual pode resultar em 

uma situação de risco de vida. É necessário conhecer os primeiros socorros e 

traqueostomia.  
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 A artéria lingual ramifica-se em suprahiodeia, lingual dorsal, sublingual e 

lingual profunda. Existem várias anastomoses entre as artérias milohiodeias, sublinguais 

e submentais levando a uma enorme hemorragia e consequente edema e obstrução das 

vias aéreas superiores. 

 A artéria facial passa superiormente a artéria lingual e passa profundamente ao 

musculo digástrico e estiloíde, entra no sulco submandibular e glândula salivar e a partir 

deste ponto é acompanhada pela veia facial, torna-se superficial e passa em torno do 

bordo inferior da mandibula e anterior ao masséter para entrar na face e atravessar a 

bochecha seguindo em direção ao nariz ate terminar na zona medial da comissura do 

olho onde da origem a artéria angular. Tem ramos superficiais e cervicais. Os ramos 

superficiais irrigam as áreas do olho nariz e lábios. o principal ramo cervical é o 

submentoniano dirigindo-se desde da glândula submandibular superiormente ao 

musculo milohiodeu e profundamente ao musculo digástrico. As artérias 

submentonianas anastomosam entre elas e com o ramo sublingual da artéria lingual e 

ramo milohiodeu da artéria alveolar inferior. Na zona da sínfise da mandibula divide-se 

em superficial e profunda. Os ramos superficiais anastomosam com as artérias labiais 

inferiores e irrigam musculo labial inferior e os ramos profundos irrigam o mento mais 

profundamente e anastomosam com a artéria labial inferior e artérias mentonianas. 

  A artéria alveolar inferior surge da artéria maxilar que é o ramo maior dos dois 

ramos terminais da carótida externa. Antes de entrar no buraco mandibular esta dá a 

artéria milohiodeia. Dentro do canal mandibular na zona do primeiro molar ramifica-se 

na artéria mentoniana e incisal. O ramo incisal continua dentro da mandibula irrigando 

os dentes anteriores e anastomosa-se com a contra-lateral. O ramo mentoniano emerge 
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no buraco mentoniano e irriga a zona do mento e lábio inferior e anastomosa com a 

submentoniana e artérias labiais inferiores. 

 A artéria milohiodeia advém da artéria alveolar e percorre a face medial da 

mandibula e irriga o músculo milohiodeu. Um ramo lingual pode surgir da alveolar 

inferior que vai irrigar o pavimento da boca. este ramo segue o caminho do nervo 

lingual.
25, 26 

 

8- Outras estruturas importantes: Fossa submandibular e sublingual 

 

 A fossa submandibular contém a glândula submandibular e é uma depressão na 

zona medial da mandibula inferior a linha milohiodeia.  

 Estas depressões (fossa submandibular e sublingual) devem ser previamente 

palpadas antes da cirurgia para não haver evasão destas estruturas e perfurações da 

cortical lingual da mandibula.
26 

  

9- Outros nervos importantes para o ato cirúrgico: Nervo lingual, milohiodeu e 

bucal 

 

 O nervo lingual promove a enervação sensorial de dois terços da língua, este 

passa cerca de 3mm apical a crista óssea na zona retromolar e a nível horizontal cerca 

de 2mm para medial, mas pode existir variação. Deve-se ter em conta na cirurgia desta 

área para não seccionar ou tracionar o nervo lingual. As incisões de descarga nesta área 

devem ser efetuadas na parte vestibular. 
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 O nervo milohiodeu é ramo do nervo alveolar inferior inerva o músculo 

milohiodeu e ventre anterior do digástrico. Este nervo pode contribuir para a anestesia 

ineficaz do bloqueio do nervo alveolar inferior devido a inervação complementar por 

este nervo.  

 O nervo longo bucal é um ramo do nervo mandibular e inerva a gengiva 

vestibular e a mucosa da bochecha e área retromolar até ao segundo pré-molar. Existe 

uma variação desta anatomia que é denominada como a variação de Turner, em que o 

nervo emerge de um buraco acessório na zona retromolar e que se existir e for lesionado 

pode comprometer a parte sensorial desta zona.
26 
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3.1 – Objetivo geral 

 

 

 Conhecimento em detalhe de algumas particularidades anatómicas (canal 

mandibular; buraco mentoniano; curva reversa mentoniana, canal incisivo) através da 

análise dos exames complementares de diagnóstico imagiológicos: ortopantomografia 

(Orto) e tomografia computorizada (TC), e comparação do observado.  

 

 

 

3.2 - Objetivos específicos 

 

Estudar e avaliar os seguintes parâmetros das estruturas anatómicas abaixo referidas nos 

diferentes tipos de pacientes (desdentado total; desdentado parcial; paciente com 

dentição completa): 

  

Trajeto do canal mandibular – Avaliação do trajeto do canal mandibular. Posição 

medial, lateral ou médio da mandibula através da TC. Distância do canal mandibular à 

crista alveolar, à cortical vestibular, à cortical lingual e ao bordo inferior da mandibula. 

  

Buraco mentoniano e curva reversa – Prevalência da curva reversa, estudo da sua 

extensão e estudo no plano horizontal e vertical do buraco mentoniano. 

  

Canal incisivo - Prevalência e estudo dimensional do canal incisivo. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Neste estudo retrospetivo procedeu-se à análise de processos de pacientes da 

clínica de medicina dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 

Porto que tem como exames complementares de diagnóstico imagiológico: a 

ortopantomografia e a tomografia computorizada. 

 Na avaliação dos casos foram registados os seguintes dados: nome do 

paciente(codificado); idade; sexo. Analisou-se as prevalências e posição dos principais 

marcos anatómicos da mandíbula (canal mandibular, buraco mentoniano curva reversa e 

canal incisivo) e efetuou-se as medições do trajeto do nervo alveolar inferior na 

ortopantomografia e tomografia computorizada.  

  

4.1 - Seleção da amostra 

 

 A amostra é constituída por casos clínicos de pacientes com tomografia 

computorizada e ortopantomografia. Estes pacientes foram divididos em 3 grupos: 

 Grupo I- grupo de pacientes com dentição completa;  

 Grupo II- grupo de desdentados parciais (até pré-molares em cada 

hemimandíbula);  

 Grupo III- desdentados totais (pacientes edêntulos). 

 

4.1.1 - Critérios de inclusão 

 Casos clínicos de pacientes que se apresentam a consulta, com exames 

complementares de ortopantomografia e tomografia computorizada.  

 

4.1.2 - Critérios de exclusão  

 Os casos clínicos que apresentam exames com presença de patologia oral, 

inclusão dentária, má definição/qualidade do exame, tomografias computorizadas com 

intervalo de cortes axiais igual ou superior a 3mm. 
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4.2 - Colheita de dados 

 

4.2.1 - Identificação do paciente 

 

 Os dados respeitantes aos pacientes compreendem a sua identificação (nome 

codificado e nº de processo), idade, género. 

   

4.3. - Medições nos exames radiográficos 

 

 Na tomografia computorizada, é um exame sem magnificação (1/1). Como os 

exames selecionados através dos critérios estabelecidos eram analógicos procedeu-se a 

medição com régua milimétrica neste tipo de exame.  

 Na ortopantomografia as medições foram efetuadas através do software de 

medição e a magnificação corrigida (30%) como proposto pelo programa.  

 Para cada grupo foi caracterizado 3 zonas a avaliar: canal mandibular, buraco 

mentoniano/curva reversa e canal incisivo, onde é estudado a morfologia, localização e 

dados métricos.  

 A análise de morfométrica do canal mandibular e buraco mentoniano é baseada 

no estudo d Watanabe et al 2010 e Oliveira e Junior et al 2010,
25,26

 enquanto que, para a 

curva reversa o estudo é baseado na metodologia apresentada no artigo de Kaya et al 

(2008) e a análise do canal incisivo é segundo o estudo de Makris et al 2009. 

 

4.3.1 - Zona posterior implantar da mandibula – canal mandibular  

 

 Nos exames de tomografia computorizada fez-se a divisão do sector posterior 

através da intersecção de uma tangente a nível do ramo da mandibula e da crista óssea, e 

o limite anterior com a determinação do buraco mentoniano traçando uma 

perpendicular. Após isto esta zona é dividida em 4 áreas iguais. Medição do canal 

mandibular e sua correlação com o bordo da mandibula, cortical vestibular, cortical 

lingual e crista óssea.
25,26
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 Na ortopantomografia a análise é efetuada sob os mesmos critérios, apenas 

fazendo a medição vertical visto ser um exame 2D. 

 

4.3.2 - Buraco mentoniano 

 Avalia-se o diâmetro do buraco mentoniano e no plano horizontal sob que dente 

ele se situa.  

 Medição do buraco mentoniano e sua correlação com o bordo da mandibula, 

cortical vestibular, cortical lingual e crista óssea tanto na tomografia computorizada e na 

ortopantomografia somente as dimensões verticais (exame 2D).
25,26 

 

4.3.3 - Curva reversa mentoniana 

 Avalia-se a prevalência tanto na tomografia computorizada como na 

ortopantomografia.  

 A sua amplitude, através de uma perpendicular traçada no bordo medial do 

buraco mentoniano e uma tangente no ponto mais distante da curva medindo em mm na 

ortopantomografia. Quanto a tomografia computorizada são contados os cortes em que 

se apresenta uma figura em 8 correspondente a curva reversa mentoniana.
6 

 

4.3.4 - Canal incisivo 

 Avalia-se a sua prevalência nos exames do estudo (TC e ortopantomografia). E 

sua amplitude em mm (na ortopantomografia e em nº de cortes na tomografia 

computorizada).
38 

 

4.4 - Análise estatística
 

 
 

A recolha de dados foi efetuada pelo investigador, não tendo sido realizado 

qualquer estudo prévio de amostragem, pelo que a análise estatística se limitará à 

avaliação dos casos em estudo. 

 A análise estatística dos dados foi feita utilizando a versão 21.0 do IBM


 

SPSS


Statistics. Dada a natureza das variáveis envolvidas, optou-se pelo uso de 

ferramentas estatísticas baseadas na análise mais adequada às escalas de medida 

utilizadas.  
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 Assim, atendendo à natureza das variáveis envolvidas a análise consistirá: 

 No estudo descritivo dos dados – variáveis qualitativas e quantitativas (gráficos de 

barras, circulares, tabelas de frequências, estatísticas sumárias (médias, medianas, 

desvios padrão) e gráficos de caixa-fio); 

 No estudo comparativo para amostras independentes – testes de comparação t-

student (para duas amostras) ou caso não se verifique o pressuposto da normalidade 

pelo seu equivalente não paramétrico, teste de Mann-Whitney. Para mais do que 

duas amostras independentes será utilizada a metodologia ANOVA ou o seu 

equivalente não paramétrico, teste de Kruskal-Wallis. 

 No estudo comparativo para amostras emparelhadas – testes de comparação t-

student ou caso não se verifique o pressuposto da normalidade pelo seu equivalente 

não paramétrico, teste de Wilcoxon.  

 O pressuposto da normalidade será avaliado através do teste de Kolmogorov-

Smirnov. 

 A regra de decisão utilizada, consiste em detetar evidência estatística 

significativa para valores de probabilidade (valor prova do teste) inferior a 0,05. 
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5.1 - Caraterização da amostra 

 

 Segundo os critérios definidos obteve-se como amostra final 56 casos clínicos 

(20 pacientes com dentição completa; 21 pacientes desdentados parciais e 15 pacientes 

desdentados totais), dos quais, 64,3% correspondem a indivíduos do sexo feminino e os 

restantes 35,7% são do sexo masculino (Figura 4). 

 

 

FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS SEGUNDO O SEXO 

 

  

 A idade média dos indivíduos é de 47,68 anos (DP =17,35 anos) tendo-se 

observado uma idade mínima de 19 anos e máxima de 74 anos. Verifica-se que 50% dos 

indivíduos na amostra têm idade inferior ou igual a 52 anos (Tabela 1). 

 

 Sexo 

Feminino Masculino 

IDADE 

Mean 48,6 46,1 

Median 52,0 48,0 

Standard 

Deviation 
17,1 18,1 
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Minimum 20,0 19,0 

Maximum 74,0 73,0 

 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO SEXO E IDADE 

 

 

FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O SEXO 

 

 A distribuição de indivíduos de acordo com o grupo de avaliação é a apresentada 

na Tabela 2.  

 N % 

Dentição Completa 20 35,7 

Dentição Parcial 21 37,5 

Desdentado Total 15 26,8 

Total 56 100,0 

 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O GRUPO 
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 Dentição completa 

Dentição parcial  

Desdentado total  

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O GRUPO 

  

 Segundo a amostra de grupo os resultados da média de idade é apresentado na 

Tabela 3.  

 

 

 Grupo 

Dentição 

Completa 

Dentição 

Parcial 

Desdentado 

Total 

IDADE 

Mean 28,4 54,5 63,9 

Median 27,5 55,0 65,0 

Standard Deviation 7,7 9,1 10,0 

Minimum 19,0 29,0 39,0 

Maximum 52,0 66,0 74,0 

 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O GRUPO 
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FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DA IDADE SEGUNDO O GRUPO 
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5.2. Mandíbula 

 

5.2.1 - Trajeto do canal mandibular 

 
 O trajeto do canal mandibular foi avaliado e apresenta-se frequentemente 

localizado próximo da cortical lingual acompanhando a mesma desde do ramo ao corpo 

da mandibula (Tabela 4).  

 
Trajeto Canal Mandibular (3º Q) Tipo I 42 84,00% 

 Tipo II 6 12,00% 

 Tipo III 2 4,00% 

 Total 50 100,00% 

Trajeto Canal Mandibular (4º Q) Tipo I 37 75,50% 

 Tipo II 4 8,20% 

 Tipo III 8 16,30% 

 Total 49  

TABELA 4 – PREVALÊNCIA DO TRAJETO DO CANAL MANDIBULAR 

 

 
5.2.2 - Densidade óssea da mandibula 

 
 Segundo a classificação de Lekholm & Zarb, o tipo II é predominante na 

amostra tanto para o sexo feminino como masculino assim como nos diferentes grupos 

(Tabela 5, 6).   

 

 Densidade óssea (Lekholm and Zarb) Total 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Sexo 
Feminino 2 21 4 9 36 

Masculino 8 9 3 0 20 

Total 10 30 7 9 56 

TABELA 5 – DENSIDADE ÓSSEA SEGUNDO O SEXO 
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TABELA 6 – DENSIDADE ÓSSEA SEGUNDO O GRUPO 

 
5.2.3- Distância Intermentoniana da Mandibula 

 
 A distância intermentoniana na tomografia computorizada apresenta como valor 

médio de 41,63mm (DP=8,516) (Tabela 7). 

Distância Intermentoniana  na TC 

N 
Valid 56 

Missing 0 

Mean 41,63 

Std. Error of Mean 1,138 

Median 43,50 

Mode 46 

Std. Deviation 8,516 

Variance 72,530 

Range 47 

Minimum 20 

Maximum 67 

Sum 2331 

 

TABELA 7 – DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NA TC 

 

 A distância intermentoniana na ortopantomografia apresenta como valor médio 

de 55,455mm (DP=7,294) (Tabela 8). 

Distância Intermentoniana na Orto 

N 
Valid 56 

Missing 0 

Mean 55,455 

Std. Error of Mean ,9747 

Median 55,500 

 Densidade óssea (Lekholm and Zarb) Total 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Grupo 

Dentição Completa 4 12 2 2 20 

Dentição Parcial 3 12 3 3 21 

Edêntulo 3 6 2 4 15 

Total 10 30 7 9 56 
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Mode 58,0
a
 

Std. Deviation 7,2940 

Variance 53,203 

Range 30,5 

Minimum 39,5 

Maximum 70,0 

Sum 3105,5 

 

TABELA 8 – DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NA ORTOPANTOMOGRAFIA 

 

 
5.2.3.1- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia, género e grupo  

 

 Na análise dos dados obtidos sobre a medição da distância intermentoniana 

verifica-se que existe diferenças significativas entre género, sendo menor valor no sexo 

feminino. Em relação ao grupo não existe diferenças significativas (Tabela 9).  

 

Distância intermentoniana 

Sexo Distância 

Intermentoniana 

Distância 

Intermentoniana 

(orto) 

Feminino 

Mean 40,00 55,250 

N 36 36 

Std. Deviation 8,173 7,2442 

Masculino 

Mean 44,55 55,825 

N 20 20 

Std. Deviation 8,538 7,5573 

Total 

Mean 41,63 55,455 

N 56 56 

Std. Deviation 8,516 7,2940 

 
TABELA 9 – DIFERENÇAS DA DISTÂNCIA INTERMENTONIANA NO GÉNERO 
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5.3 - Canal Mandibular 

 

5.3.1- Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia computorizada 

 

Zona 1 

 

 A análise morfométrica do canal mandibular na zona mentoniana apresenta no 3º 

Quadrante, largura de 2,627 mm (DP= 0,6178) e altura de 2,736 (DP=0,5842). No 4º 

Quadrante largura de 2,661 mm (DP=0,7205) e altura de 2,661 mm (DP=0,6332) na 

tomografia computorizada (Tabela 10).  

 

 Zona 1 4ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona1 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular 

(zona1 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona1 4ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona1 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona1 4ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona1 4ºQ) 

Mean 12,536 2,563 4,527 9,536 9,750 24,732 

N 56 56 56 56 56 56 

Std. Deviation 5,8340 1,3248 1,5995 2,0799 1,8291 6,0340 

 Zona 1 3ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona1 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular 

(zona1 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona1 3ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona1 

3ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona1 3ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona1 3ºQ) 

Mean 11,764 2,709 4,300 9,345 9,636 23,845 
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N 55 55 55 55 55 55 

Std. Deviation 5,4602 1,2682 1,8247 2,1363 1,8867 5,7670 

TABELA 10 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 1 TC) 

 

Zona 2 

 

 Na zona 2 do 3º Quadrante a média de largura do canal mandibular é de 2,180 

mm (DP=,4819) e de altura de 2,420 mm (DP=,5746).No 4º Quadrante a média de 

largura do canal mandibular apresenta 2,204 mm (DP=0,6117) e altura de 2,469 mm 

(DP=0,5810) (Tabela 11). 

 

Zona 2 4ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona2 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular 

(zona21 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona2 4ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona2 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona2 4ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona2 4ºQ) 

Mean 10,306 4,633 2,959 8,286 9,796 21,061 

N 49 49 49 49 49 49 

Std. Deviation 5,5760 1,1849 1,3838 2,0616 1,3690 6,1421 

Zona 2 3ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona2 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular 

(zona21 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona2 3ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona2 

3ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona2 3ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona2 3ºQ) 

Mean 10,800 4,400 2,920 7,820 9,560 21,060 
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TABELA 11 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 2 TC) 

 

Zona 3 

 A amostra demonstra que na zona 3, o canal mandibular aprsenta no 3º 

Quadrante um valor médio de largura 2,310 mm (DP= 0,5430) e altura de 2,630 mm 

(DP=0,6293). No 4º Quadrante o valor médio de largura nesta zona é de 2,204 mm 

(DP=0,5393) e de altura de 2,551 mm (DP=0,5796) (Tabela 12). 

 

 Zona 3 4ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona3 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular (zona3 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona3 4ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona3 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona3 4ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona3 4ºQ) 

Mean 10,031 5,571 2,357 7,806 10,133 20,388 

N 49 49 49 49 49 49 

Std. Deviation 5,4528 1,0801 1,0206 1,9279 1,3948 5,6183 

 

Zona 3 3ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona3 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular (zona3 

3ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona3 

3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona3 3ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona3 3ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona3 3ºQ) 

Mean 9,990 5,390 7,120 2,470 11,110 19,760 

N 50 50 50 50 50 50 

Std. Deviation 5,5291 1,1429 1,2095 1,6249 1,3118 5,7157 
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N 50 50 50 50 50 50 

Std. Deviation 5,0168 1,1125 1,6738 1,0992 1,9802 5,1182 

TABELA 12 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 3 TC) 

 

 
 

Zona 4 

   

 No 3º Quadrante na zona 4, a largura média do canal mandibular é de 2,470 mm 

(DP=0,6261) e altura de 2,960 mm (DP= 0,6987). No 4º Quadrante demonstra média de 

largura de 2,398 mm (DP=0,6036) e de altura de 2,776 mm (DP=0,7149) (Tabela 13). 

 

Zona 4 4º Q TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona4 4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular (zona4 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona4 4ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona4 

4ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona4 4ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona4 4ºQ) 

Mean 8,918 5,592 2,357 7,653 10,347 19,388 

N 49 49 49 49 49 49 

Std. Deviation 4,1575 1,9140 1,0607 2,5046 1,8292 4,9363 

 

Zona 4 3ºQ TC 

 dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona4 3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical 

vestibular (zona4 

3ºQ) 

dimensão 

horizontal do 

canal mand à 

cortical lingual 

(zona4 3ºQ) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona4 

3ºQ) 

dimensão 

horizontal da 

mandíbula 

(zona4 3ºQ) 

dimensão 

vertical da 

mandíbula 

(zona4 3ºQ) 
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Mean 9,470 5,220 2,320 7,220 10,010 19,650 

N 50 50 50 50 50 50 

Std. Deviation 4,3734 1,4748 ,9570 1,9825 1,3112 4,3428 

TABELA 13 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 4 TC) 

 
 

5.3.2 - Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia 

 

Zona 1 

 A análise morfométrica do canal mandibular na zona 1 do 3º e 4º Quadrante 

estão representadas na tabela 14.  

 

Zona 1 ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona1 4º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona1 4º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona1 4ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona1 

4ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona1 4ºQ 

orto) 

Mean 3,57 3,48 13,81 14,125 31,420 

N 56 56 56 56 56 

Std. Deviation ,828 ,681 6,705 3,1309 8,0723 

 

Zona 1 3º Q Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona1 3º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona1 3º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona1 3ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona1 

3ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona1 3ºQ 

orto) 

Mean 3,60 3,48 14,661 13,62 31,759 

N 56 56 56 56 56 

Std. Deviation ,844 ,618 7,0840 2,807 7,5166 

TABELA 14 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 1 ORTO) 
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Zona 2 

 A análise morfométrica do canal mandibular na zona 2 do 3º e 4º Quadrante 

estão representadas na tabela 15.  

 

 
 

Zona 2 4ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona2 4º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona2 4º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona2 4ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona2 

4ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona2 4ºQ 

orto) 

Mean 3,15 3,15 15,23 9,35 27,73 

N 48 48 48 48 48 

Std. Deviation ,905 ,905 7,892 2,104 7,845 

 

Zona 2 3ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona2 3º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona2 3º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona2 3ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona2 

3ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona2 3ºQ 

orto) 

Mean 3,17 3,17 15,37 9,61 28,15 

N 49 49 49 49 49 

Std. Deviation ,726 ,726 7,217 2,368 7,636 

TABELA 15 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 2 ORTO) 

 

 
Zona 3 

 

 A análise morfométrica do canal mandibular na zona 3 do 3º e 4º Quadrante 

estão representadas na tabela 16. 
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Zona 3 4ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona3 4º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona3 4º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona3 4ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona3 

4ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona3 4ºQ 

orto) 

Mean 3,104 3,104 14,35 8,35 25,660 

N 48 48 48 48 50 

Std. Deviation ,7143 ,7143 7,516 2,267 7,3314 

 

Zona 3 3ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona3 3º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona3 3º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona3 3ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona3 

3ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona3 3ºQ 

orto) 

Mean 3,32 3,30 14,18 8,39 25,87 

N 49 49 49 49 49 

Std. Deviation ,911 ,907 6,430 2,532 6,414 

TABELA 16 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 3 ORTO) 

 

 
Zona 4 

 

 A análise morfométrica do canal mandibular na zona 4 do 3º e 4º Quadrante 

estão representadas na tabela 17. 

 

Zona 4 4ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona4 4º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona4 4º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona4 4ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona4 

4ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona4 4ºQ 

orto) 

Mean 3,42 3,42 13,06 7,85 24,33 
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N 48 48 48 48 48 

Std. Deviation ,724 ,724 6,374 2,390 6,300 

 

Zona 4 3ºQ Orto 

 largura do canal 

mandibular 

(zona4 3º Q 

orto) 

altura do canal 

mandibular 

(zona4 3º Q 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand à crista 

óssea marginal 

(zona4 3ºQ 

orto) 

dimensão 

vertical do canal 

mand ao osso 

basal (zona4 

3ºQ orto) 

dimensão 

vertical total da 

mandíbula 

(zona4 3ºQ 

orto) 

Mean 3,43 3,39 12,89 8,10 24,38 

N 49 49 49 49 49 

Std. Deviation ,896 ,856 5,785 2,126 5,638 

TABELA 17 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CANAL MANDIBULAR (ZONA 4 ORTO) 

 

 

 
5.3.3- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia 

 

 Na análise das variáveis não paramétricas de amostras emparelhadas usou-se o 

teste de comparação de Wilcoxon. Evidenciou-se que os valores absolutos das médias 

são superiores na ortopantomografia quando comparadas com a tomografia 

computorizada com diferenças estatisticamente significativas, exceto para a medição da 

dimensão vertical do canal mandibular ao limite inferior da mandibula (osso basal), no 

3º e 4º quadrante (Tabela 18).  

 

Pares Z Valor p 
Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona1 4ºQ) 

-4,869 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona1 4ºQ) 

-5,294 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona1 4ºQ) 

-3,323 ,001 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 

-6,366 <0,05 Sig. 



V. Resultados 2013 

 

61 

 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 

-6,059 <0,05 
Sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona2 4ºQ) 

-4,648 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona2 4ºQ) 

-4,016 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona2 4ºQ) 

-5,179 <0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 

-2,84 ,005 
Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 

-5,963 <0,05 
Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona3 4ºQ) 

-5,099 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona3 4ºQ) 

-3,799 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona3 4ºQ) 

-5,491 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) 

-1,604 ,201 Não Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 

-5,769 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona4 4ºQ) 

-5,147 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona4 4ºQ) 

-3,586 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona4 4ºQ) 

-4,989 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 

-0,438 ,661 Não Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 

-4,969 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona1 3ºQ) 

-5,05 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona1 3ºQ) 

-5,459 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona1 3ºQ) 

-4,475 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 

-6,195 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 

-6,039 <0,05 Sig. 
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largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona2 3ºQ) 

-5,113 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona2 3ºQ) 

-4,471 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona2 3ºQ) 

-5,716 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 

-3,729 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 

-5,843 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona3 3ºQ) 

-5,321 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona3 3ºQ) 

-4,141 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona3 3ºQ) 

-5,464 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 

-3,265 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 

-5,902 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona4 3ºQ) 

-4,6 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona4 3ºQ) 

-2,822 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 
marginal (zona4 3ºQ) 

-5,331 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 

-3,054 ,002 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 

-5,316 <0,05 Sig. 

TABELA 18- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

 

 

 

5.3.4- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com género 

  

 Na análise da correlação das variáveis do canal mandibular com o género, 

através do teste de Mann-Whitney, verifica-se que alguns valores são menores para o 

sexo feminino com diferenças significativas principalmente na dimensão vertical total 

da mandibula e na dimensão vertical do canal mandibular ao limite inferior da 

mandibula (osso basal). Noutros parâmetros também se evidenciaram valores 
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significativamente menores para o sexo feminino mas só visualizadas na 

ortopantomografia não se verificando o mesmo na tomografia computorizada (Tabela 

19). 

 

Medida 
Estatística  

de teste 
p Resultado 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) -2,372 0,018 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) -0,27 0,788 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) -2,303 0,021 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) -0,673 0,501 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) -1,172 0,241 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) -0,27 0,787 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) -1,885 0,059 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) -0,536 0,592 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) -1,862 0,063 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) -0,088 0,93 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) -2,875 0,004 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) -0,466 0,641 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) -1,903 0,057 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) -1,545 0,122 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) -2,14 0,032 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) -1,836 0,066 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (3º Q) -0,786 0,432 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (4º Q) -0,307 0,759 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 3ºQ) -0,995 0,32 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 4ºQ) -0,487 0,626 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 3ºQ) -0,02 0,984 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 4ºQ) -0,97 0,332 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 3ºQ) -0,708 0,479 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 4ºQ) -0,365 0,715 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 3ºQ) -0,155 0,877 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 4ºQ) -0,299 0,765 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 3ºQ) -0,604 0,546 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 4ºQ) -0,82 0,412 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 3ºQ) -0,021 0,983 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 4ºQ) -0,508 0,611 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 3ºQ) -1,249 0,212 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 4ºQ) -1,39 0,165 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 3ºQ) -0,606 0,544 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 4ºQ) -0,211 0,833 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 3ºQ) -1,969 0,049 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 4ºQ) -0,387 0,698 Não sig. 
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dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 3ºQ) -0,801 0,423 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 4ºQ) -0,011 0,991 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 3ºQ) -0,156 0,876 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 4ºQ) -0,986 0,324 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 3ºQ) -1,332 0,183 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 4ºQ) -0,128 0,898 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) -1,903 0,057 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) -2,015 0,044 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) -2,284 0,022 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) -0,432 0,666 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) -2,094 0,036 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) -1,679 0,093 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) -2,596 0,009 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) -1,401 0,161 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) -1,53 0,126 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) -0,053 0,958 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) -1,785 0,074 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) -1,472 0,141 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) -2,137 0,033 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) -2,214 0,027 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) -1,608 0,108 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) -0,181 0,856 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) -0,806 0,42 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) -1,07 0,285 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) -1,043 0,297 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) -0,531 0,595 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) -0,734 0,463 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) -1,279 0,201 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) -1,518 0,129 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) -0,042 0,966 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 3ºQ orto) -1,404 0,16 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 3ºQ) -2,169 0,03 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 4ºQ orto) -1,216 0,224 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 4ºQ) -1,536 0,124 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 3ºQ orto) -1,531 0,126 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 3ºQ) -1,773 0,076 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 4ºQ orto) -1,284 0,199 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 4ºQ) -0,558 0,577 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 3ºQ orto) -1,695 0,09 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 3ºQ) -2,114 0,034 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 4ºQ orto) -1,198 0,231 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 4ºQ) -1,926 0,054 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 3ºQ orto) -1,03 0,303 Não sig. 
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dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 3ºQ) -1,776 0,076 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 4ºQ orto) -0,723 0,469 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 4ºQ) -1,107 0,268 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) -2,096 0,036 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) -1,729 0,084 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) -2,135 0,033 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) -1,726 0,084 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) -2,094 0,036 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) -1,578 0,114 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) -1,346 0,178 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) -1,209 0,227 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) -2,77 0,006 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) -0,622 0,534 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) -1,721 0,085 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) -1,049 0,294 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) -1,172 0,241 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) -0,115 0,909 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) -1,885 0,059 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) -0,387 0,699 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) -2,132 0,033 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) -1,479 0,139 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) -2,875 0,004 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) -0,83 0,406 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) -1,759 0,079 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) -0,957 0,339 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) -2,14 0,032 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) -0,727 0,467 Não sig. 

posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 0 1 Não sig. 

TABELA 19 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

5.3.5- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com grupo 

 

 No estudo das variáveis segundo o grupo, teste Kruskal Wallis, denota-se 

diferenças significativas entre os grupos principalmente nos valores da dimensão 

vertical total da mandibula, à crista óssea marginal, ao limite inferior da mandíbula e a 

crista óssea lingual. O grupo desdentado total demonstra valores muito reduzidos a nível 

das dimensões a crista óssea marginal, cortical vestibular e lingual, dimensão horizontal 
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e vertical total da mandíbula. Os valores constantes estão relacionados com o canal 

mandibular (largura e altura) e dimensão vertical ao osso basal (Tabela 20).  

 

 
2
 gl valor p Resultado 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 4,433 2 0,109 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 2,261 2 0,323 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 5,848 2 0,054 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 1,157 2 0,561 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 9,594 2 0,008 Sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 0,104 2 0,949 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 5,194 2 0,074 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 1,368 2 0,505 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 9,889 2 0,007 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 0,199 2 0,905 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 9,542 2 0,008 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,162 2 0,339 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 11,487 2 0,003 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 2,616 2 0,27 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 13,885 2 0,001 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 0,789 2 0,674 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (3º Q) 2,207 2 0,332 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (4º Q) 0,588 2 0,745 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 3ºQ) 1,247 2 0,536 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 4ºQ) 6,307 2 0,043 Sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 3ºQ) 2,02 2 0,364 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 4ºQ) 0,254 2 0,881 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 3ºQ) 20,669 2 <0,05 Sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 4ºQ) 0,892 2 0,64 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 3ºQ) 2,026 2 0,363 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 4ºQ) 1,617 2 0,445 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 

3ºQ) 0,432 2 0,806 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 

4ºQ) 1,514 2 0,469 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 

3ºQ) 8,135 2 0,017 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 

4ºQ) 1,954 2 0,376 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 

3ºQ) 13,106 2 0,001 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 

4ºQ) 6,25 2 0,044 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 

3ºQ) 8,128 2 0,017 Sig. 
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dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 

4ºQ) 5,594 2 0,061 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona1 3ºQ) 0,687 2 0,709 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona1 4ºQ) 3,487 2 0,175 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona21 3ºQ) 5,09 2 0,078 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona21 4ºQ) 1,186 2 0,553 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona3 3ºQ) 3,726 2 0,155 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona3 4ºQ) 3,173 2 0,205 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona4 3ºQ) 5,169 2 0,075 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona4 4ºQ) 5,737 2 0,057 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 23,662 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 25,796 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 30,966 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 28,034 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 29,335 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 30,537 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 15,973 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 16,952 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ 

orto) 0,001 2 0,999 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 4,448 2 0,108 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ 

orto) 0,389 2 0,823 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 2,327 2 0,312 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ 

orto) 1,807 2 0,405 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 0,105 2 0,949 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ 

orto) 6,687 2 0,035 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 2,001 2 0,368 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ 

orto) 9,222 2 0,01 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 0,965 2 0,617 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ 

orto) 9,646 2 0,008 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) 4,786 2 0,091 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ 

orto) 7,541 2 0,023 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 9,876 2 0,007 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ 

orto) 7,977 2 0,019 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 5,737 2 0,057 Não sig. 
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dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 3ºQ orto) 29,55 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 3ºQ) 28,932 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 4ºQ orto) 32,539 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 4ºQ) 29,176 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 3ºQ orto) 33,364 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 3ºQ) 33,636 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 4ºQ orto) 33,163 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 4ºQ) 26,23 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 3ºQ orto) 32,683 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 3ºQ) 29,975 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 4ºQ orto) 34,541 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 4ºQ) 31,359 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 3ºQ orto) 31,957 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 3ºQ) 29,876 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 4ºQ orto) 34,186 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 4ºQ) 28,541 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) 29,814 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) 30,41 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) 30,541 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) 31,287 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) 28,924 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) 31,695 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) 29,139 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) 28,207 2 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 3,995 2 0,136 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 1,52 2 0,468 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 3,329 2 0,189 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 0,108 2 0,947 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 9,594 2 0,008 Sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 1,53 2 0,465 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 5,194 2 0,074 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 0,865 2 0,649 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 10,977 2 0,004 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 0,227 2 0,893 Não sig. 



V. Resultados 2013 

 

69 

 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 9,542 2 0,008 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,491 2 0,288 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 12,396 2 0,002 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 8,463 2 0,015 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 13,885 2 0,001 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 1,15 2 0,563 Não sig. 

TABELA 20 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 
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5.4. Buraco Mentoniano 

 

5.4.1- Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia computorizada 

 Na análise descritiva da posição horizontal do buraco mentoniano da amostra 

total (3º e 4º quadrante) nas tomografias computorizadas, a sua apresentação é mais 

frequentemente detetável entre pré-molares, seguido pela posição na área do 2º pré-

molar sem diferenças significativas. Com menor frequência encontra-se na área do 1º 

pré-molar e distalmente ao 2º pré-molar (Tabela 21, 22).  

  

Posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2º Pré-Molar 15 26,8 41,7 41,7 

1º Pré-Molar 3 5,4 8,3 50,0 

Entre Pré-Molares 16 28,6 44,4 94,4 

Distal do 2º Pré-Molar 2 3,6 5,6 100,0 

Total 36 64,3 100,0  

Missing System 20 35,7   

Total 56 100,0   

   

TABELA 21 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA TC 

(4ºQUADRANTE)  

 

 

 
 

Posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 3º Q) 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2º Pré-Molar 13 23,2 36,1 36,1 

1º Pré-Molar 5 8,9 13,9 50,0 

Entre Pré-Molares 16 28,6 44,4 94,4 

Distal do 2º Pré-Molar 2 3,6 5,6 100,0 

Total 36 64,3 100,0  

Missing System 20 35,7   

Total 56 100,0   

 

TABELA 22 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA TC 

(3ºQUADRANTE)  

 

 Na análise morfométrica do buraco mentoniano e mandibula da área mentoniana 

na tomografia computorizada observa-se que a média da largura e altura no 3º e 4º 

quadrante não demonstra diferenças significativas entre si, tendo uma largura média no 

3º quadrante de 2,813 (DP=0,811) e altura de 2,696 (DP= 0,842) e no 4º quadrante, 

largura de 2,946 (DP=0,0823) e altura de 2,759 (DP=0,0826). A mediana nos dois 

quadrantes é de 3 mm (Tabela 23).  

 

Buraco mentoniano 

 largura do 

buraco 

mentoniano 

(4ºQ) 

altura do 

buraco 

mentoniano 

(4ºQ) 

cortes de TC 

do buraco 

mentoniano 

(4ºQ) 

largura do 

buraco 

mentoniano 

(3ºQ) 

altura do 

buraco 

mentoniano 

(3ºQ) 

cortes de TC 

do buraco 

mentoniano 

(3ºQ) 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,946 2,759 3,21 2,813 2,696 3,04 

Std. Error of Mean ,0823 ,0826 ,132 ,0811 ,0842 ,132 

Median 3,000 3,000 3,00 3,000 3,000 3,00 
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Mode 3,0 3,0 3 3,0 3,0 3 

Std. Deviation ,6155 ,6178 ,986 ,6072 ,6301 ,990 

Variance ,379 ,382 ,971 ,369 ,397 ,981 

Range 2,0 2,0 5 3,0 3,0 4 

Minimum 2,0 2,0 1 1,0 1,0 2 

Maximum 4,0 4,0 6 4,0 4,0 6 

 

TABELA 23 – DIMENSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO BURACO MENTONIANO NA 

TC (3º E 4º QUADRANTE)  

  

 Na análise descritiva dos resultados sobre a posição vertical do buraco 

mentoniano, este localiza-se inferiormente do nível dos ápices dos dentes.  

 

 

5.4.2- Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia 

 Na análise descritiva da posição horizontal do buraco mentoniano da amostra 

total (3º e 4º quadrante) na ortopantomografia, a apresentação mais frequente é na área 

do 2º pré-molar, seguido pela posição entre pré-molares. Com menor frequência 

encontra-se na área do 1º pré-molar e distalmente ao 2º pré-molar, e ainda um registo no 

3º quadrante de posição do buraco mentoniano anterior ao 1º pré-molar (Tabela 24, 25). 

 

Posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q orto) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2º Pré-Molar 18 32,1 50,0 50,0 

1º Pré-Molar 1 1,8 2,8 52,8 

Entre Pré-Molares 14 25,0 38,9 91,7 

Distal do 2º Pré-Molar 2 3,6 5,6 97,2 

Entre 1º Pré-molar e Canino 1 1,8 2,8 100,0 

Total 36 64,3 100,0  

Missing System 20 35,7   

Total 56 100,0   

TABELA 24 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (4ºQUADRANTE)  
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Posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 3º Q orto) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2º Pré-Molar 18 32,1 51,4 51,4 

1º Pré-Molar 2 3,6 5,7 57,1 

Entre Pré-Molares 12 21,4 34,3 91,4 

Distal do 2º Pré-Molar 2 3,6 5,7 97,1 

Canino 1 1,8 2,9 100,0 

Total 35 62,5 100,0  

Missing System 21 37,5   

Total 56 100,0   

TABELA 25 – POSIÇÃO HORIZONTAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3ºQUADRANTE)  

 

 Na análise morfométrica do buraco mentoniano e mandibula da área mentoniana 

na ortopantomografia observa-se que a média da largura 3º e 4º quadrante não 

demonstra diferenças significativas, tendo um valor médio de 3,61 (DP=0,114), 3,57 

(DP=0,111) respectivamente no 3º e 4º quadrante. A mediana da largura do buraco 

mentoniano é de 3,75 mm e na altura de 3,25mm nos dois quadrantes (Tabela 26).  

 
 

Análise morfométrica do buraco mentoniano 

 largura do 

buraco 

mentoniano 

(4º Q orto) 

altura do 

buraco 

mentoniano 

(4º Q orto) 

largura do 

buraco 

mentoniano 

(3º Q orto) 

altura do 

buraco 

mentoniano 

(3º Q orto) 

N 
Valid 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,57 3,47 3,61 3,48 

Std. Error of Mean ,111 ,091 ,114 ,083 

Median 3,75 3,25 3,75 3,25 

Mode 4 3 4 3 

Std. Deviation ,828 ,684 ,851 ,618 

Variance ,686 ,467 ,725 ,381 

Range 4 3 3 3 

Minimum 2 2 2 3 
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Maximum 6 5 5 5 

Sum 200 195 202 195 

TABELA 26 – DIMENSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO BURACO MENTONIANO NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º QUADRANTE)  

 

 
5.4.3- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia 

 

 

 Na análise das variáveis para amostras emparelhadas usando o teste Wilcoxon, 

evidenciou-se que os valores absolutos das médias são superiores na ortopantomografias 

do que na tomografia computorizada com diferenças significativas (Tabela 27).  

 

Pares Z 
Valor 
p 

Sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) - largura do 
buraco mentoniano (4º Q) 

-4,241 <0,05 Sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) - altura do buraco 
mentoniano (4º Q) 

-4,999 <0,05 Sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) - largura do 
buraco mentoniano (3º Q) 

-4,9 <0,05 Sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) - altura do buraco 
mentoniano (3º Q) 

-5,396 <0,05 Sig. 

TABELA 27- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

 

5.4.4- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com género 

 

 Através do teste de Mann-Whitney verifica-se que, não existe diferenças 

significativas entre género com exceção na altura (3º e 4ºQ) e largura na medição da 

ortopantomografia, sendo estes valores significativamente inferiores no sexo feminino 

(Tabela 28). 
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Medida 
Estatística  
de teste 

p Resultado 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) -2,372 0,018 Sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q) -0,204 0,838 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) -2,369 0,018 Sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q) -0,981 0,327 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) -2,681 0,007 Sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q) -0,644 0,519 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) -1,721 0,085 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q) -0,427 0,67 Não sig. 

posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 0 1 Não sig. 

TABELA 28 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

5.4.5- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com grupo 

 

 Através do teste Kruskal-Wallis, não existem diferenças significativas entre 

grupo (Tabela 29). 

 
2
 gl valor p Resultado 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) 4,433 2 0,109 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q) 2,934 2 0,231 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) 5,071 2 0,079 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q) 2,027 2 0,363 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) 3,556 2 0,169 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q) 1,002 2 0,606 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) 3,329 2 0,189 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q) 3,683 2 0,159 Não sig. 

TABELA 29 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 
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5.5 - Curva reversa mentoniana 

 

 

5.5.1- Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia computorizada 

 A curva reversa mentoniana na tomografia computorizada teve uma prevalência 

no 3º e 4º quadrante de 30,4% e 25% respectivamente (Tabela 30).  

 

Curva Reversa Mentoniana 

 4º Q 3ºQ 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Valid 

Não 39 69,6 42 75 

Sim 17 30,4 14 25 

Total 56 100,0 56 100,0 

 
TABELA 30 – CURVA REVERSA MENTONIANA NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

 

 A média de amplitude da curva reversa mentoniana no 3º e 4º Quadrante 

apresenta o valor de 2,765mm (DP=0,3269) e 2,500 (DP=0,4026) respectivamente 

(Tabela 31). 

 

Amplitude da curva reversa mentoniana na TC (3º e 4º Q) 

 Tamanho da 

curvatura (4º Q) 

Tamanho da 

curvatura (3º Q) 

N 
Valid 17 14 

Missing 39 42 

Mean 2,765 2,500 

Std. Error of Mean ,3269 ,4026 

Median 2,000 2,000 

Mode 2,0 2,0 

Std. Deviation 1,3477 1,5064 

Variance 1,816 2,269 

Range 5,0 5,0 
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Minimum 1,0 1,0 

Maximum 6,0 6,0 

Sum 47,0 35,0 

 

TABELA 31 – AMPLITUDE DA CURVA REVERSA MENTONIANANA NA TC (3º E 4º 

QUADRANTE) 

 

 
5.5.2- Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia 

 A curva reversa mentoniana na ortopantomografia teve uma prevalência no 3º e 

4º quadrante de 28,6% (Tabela 32).  

 

Curva Reversa Mentoniana 

 4º Q 3ºQ 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Valid 

Não 40 71,4 40 71,4 

Sim 16 28,6 16 28,6 

Total 56 100,0 56 100,0 

 

TABELA 32 – CURVA REVERSA MENTONIANA NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

  

 A média de amplitude da curva reversa mentoniana no 3º e 4º Quadrante 

apresenta o valor de 4,63mm (DP=0,437) e 4,16mm (DP 0,472) respectivamente 

(Tabela 33). 

 

Ampolitude da curva reversa mentoniana na Orto (3º e 4ºQ 

 Tamanho da 

curvatura (4º Q 

orto) 

Tamanho da 

curvatura (3º Q 

orto) 

N 
Valid 16 16 

Missing 40 40 
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Mean 4,63 4,16 

Std. Error of Mean ,437 ,472 

Median 4,50 3,50 

Mode 4
a
 3 

Std. Deviation 1,746 1,886 

Variance 3,050 3,557 

Range 7 7 

Minimum 2 2 

Maximum 9 9 

Sum 74 67 

 

TABELA 33 – AMPLITUDE DA CURVA REVERSA MENTONIANA NA 

ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º QUADRANTE) 

 

 
5.5.3- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia 

 

 Na análise das variáveis não-paramétricas para amostras emparelhadas usando o 

teste Wilcoxon, evidenciou-se que os valores absolutos das médias são superiores na 

ortopantomografias do que na tomografia computorizada mas sem diferenças 

significativas (Tabela 34).  

 

Pares Z Valor p 
Sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) - Tamanho da curvatura (4º Q) -1,306 ,192 Não Sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) - Tamanho da curvatura (3º Q) -1,86 ,063 Não Sig. 

TABELA 34 - TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

 

 
5.5.4- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com género 

 

 Através do teste de Mann-Whitney verifica-se que: não existe diferenças 

significativas entre género (Tabela 35).  
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Medida 
Estatística  

de teste 
p Resultado 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) -0,386 0,699 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q) -0,586 0,558 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) -1,074 0,283 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q) -0,389 0,697 Não sig. 

TABELA 35 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

 

5.5- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com grupo 

 

 Através do teste Kruskal Wallis verifica-se que não existe diferenças 

significativas entre grupo (Tabela 36). 

 

 
2
 gl valor p Resultado 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) 4,055 2 0,132 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q) 0,45 2 0,799 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) 4,2 2 0,122 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q) 1,124 2 0,57 Não sig. 

TABELA 36 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 
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5.6 - Canal incisivo 

 

5.6.1- Estudo da análise descritiva e morfométrica na tomografia computorizada 

  

 A prevalência do canal incisivo demonstra elevado valor, cerca de 66,1% no 

4ºquadrante e 71,4% no 3º quadrante (Tabela 37).  

 

Prevalência Canal Incisivo na TC (3º e 4ºQ) 

 Frequência Percentage

m 

Frequência Percentagem 

Valid 

Não 19 33,9 16 28,6 

Sim 37 66,1 40 71,4 

Total 56 100,0 56 100,0 

 

TABELA 37 – PREVALÊNCIA CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

 

 Na tomografia computorizada, o prolongamento anterior do canal incisivo tem 

como média 6,013mm (DP=0,4460) e 7,351mm (DP=0,5302) respectivamente no 3º e 

4º quadrante (Tabela 38).  

 

Amplitude do canal incisivo na TC (3º e 4ºQ) 

 Tamanho do 

canal incisivo 

(4º Q) 

Tamanho do 

canal incisivo 

(3º Q) 

N 
Valid 37 40 

Missing 19 16 

Mean 7,351 6,013 

Std. Error of Mean ,5302 ,4460 

Median 8,000 6,000 

Mode 8,0 6,0 

Std. Deviation 3,2250 2,8205 

Variance 10,401 7,955 

Range 15,0 13,0 

Minimum 2,0 2,0 

Maximum 17,0 15,0 
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Sum 272,0 240,5 

 

TABELA 38 – AMPLITUDE DO CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

 

 O diâmetro médio do canal incisivo é de 1,125 (DP=0,053) e 1,135 (DP=0,057) 

no 3º e 4º quadrante respectivamente (Tabela 39). 

 

Diâmetro do Canal Incisivo na TC (3º e 4ºQ) 

 Diâmetro do 

canal incisivo 

(4º Q) 

Diâmetro do 

canal incisivo 

(3º Q) 

N 
Valid 37 40 

Missing 19 16 

Mean 1,135 1,125 

Std. Error of Mean ,0570 ,0530 

Median 1,000 1,000 

Mode 1,0 1,0 

Std. Deviation ,3466 ,3349 

Variance ,120 ,112 

Range 1,0 1,0 

Minimum 1,0 1,0 

Maximum 2,0 2,0 

Sum 42,0 45,0 

 

TABELA 39 – DIÂMETRO DO CANAL INCISIVO NA TC (3º E 4º QUADRANTE) 

 

5.6.2- Estudo da análise descritiva e morfométrica na ortopantomografia 

 A prevalência do canal incisivo na ortopantomografia demonstra valor igual nos 

dois quadrantes (17,9%) (Tabela 40). 

 

Prevalência Canal Incisivo na Ortopantomografia (3º e 4ºQ) 

 Frequência Percentage

m 

Frequência Percentagem 

Valid Não 46 82,1 46 82,1 
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Sim 10 17,9 10 17,9 

Total 56 100,0 56 100,0 

 
TABELA 40 – PREVALÊNCIA CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

 
 Na ortopantomografia, o prolongamento anterior do canal incisivo tem como 

média 11,89 (DP=0,978) e 12,40 (DP=0,819) respectivamente no 3º e 4º quadrante 

(Tabela 41). 

 

Amplitude do canal incisivo na Orto (3º e 4ºQ) 

 Tamanho do 

canal incisivo 

(4º Q orto) 

Tamanho do 

canal incisivo 

(3º Q orto) 

N 
Valid 10 9 

Missing 46 47 

Mean 12,40 11,89 

Std. Error of Mean ,819 ,978 

Median 12,00 12,00 

Mode 12 9 

Std. Deviation 2,591 2,934 

Variance 6,711 8,611 

Range 9 7 

Minimum 10 9 

Maximum 19 16 

Sum 124 107 

 

TABELA 41 – AMPLITUDE DO CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 
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 O diâmetro médio do canal incisivo é de 1,90 (DP=0,316) e 1,89 (DP=0,333) no 

3º e 4º quadrante respectivamente (Tabela 42). 

 

Diâmetro do Canal Incisivo na Orto (3º e 4º Q) 

 Diâmetro do 

canal incisivo 

(4º Q orto) 

Diâmetro do 

canal incisivo 

(3º Q orto) 

N 
Valid 10 9 

Missing 46 47 

Mean 1,90 1,89 

Std. Error of Mean ,100 ,111 

Median 2,00 2,00 

Mode 2 2 

Std. Deviation ,316 ,333 

Variance ,100 ,111 

Range 1 1 

Minimum 1 1 

Maximum 2 2 

Sum 19 17 

 

TABELA 42 – DIÂMETRO DO CANAL INCISIVO NA ORTOPANTOMOGRAFIA (3º E 4º 

QUADRANTE) 

 

 

 
5.6.3- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia 

 

 Na análise das variáveis para amostras emparelhadas usando o teste de 

Wilcoxon, evidenciou-se que os valores absolutos das médias são superiores na 

ortopantomografias do que na tomografia computorizada com diferenças significativas 

(Tabela 43).  
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Z Valor p 

Sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) - Tamanho do 
canal incisivo (4º Q) 

-3,224 ,001 Sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) - Diâmetro do 
canal incisivo (4º Q) 

-3,038 ,002 Sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) - Tamanho do 
canal incisivo (3º Q) 

-3,073 ,002 Sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) - Diâmetro do 
canal incisivo (3º Q) 

-3,542 <0,05 Sig. 

TABELA 43- TESTES DE COMPARAÇÃO DE WILCOXON 

 

 

 
5.6.4- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com género 

 

 Através do teste de Mann-Whitney verifica-se que não existe diferenças 

significativas entre género (Tabela 44). 

 

Medida 
Estatística  

de teste 
p Resultado 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) -1,379 0,168 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q) -0,05 0,96 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) -0,965 0,335 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q) -0,029 0,977 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) -1,526 0,127 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q) -1,825 0,068 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) -1,076 0,282 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q) -0,387 0,699 Não sig. 

TABELA 44 – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS 

SEGUNDO O SEXO – TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

5.6.5- Correlação dos dados obtidos entre a Tomografia Computorizada e a 

Ortopantomografia com grupo 

 

 Através do teste Kruskal Wallis, a prevalência e diâmetro do canal incisivo 

demonstra-se repartido pelos diferentes grupos sem diferenças significativas, no entanto 
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a sua extensão (Tamanho do canal incisivo) é maior no grupo de pacientes desdentados 

parcais (Tabela 45). 

 
 

2
 gl valor p Resultado 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) 2,97 2 0,227 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q) 2,489 2 0,288 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) 0,159 2 0,924 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q) 5,904 2 0,052 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) 2,719 2 0,257 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q) 7,837 2 0,02 Sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) 0,045 2 0,978 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q) 9,015 2 0,011 Sig. 

TABELA 45 – RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE 

KRUSKAL WALLIS 
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 O presente estudo remete-nos para a análise descritiva e morfométrica do 

percurso do nervo alveolar inferior e suas ramificações. É um estudo retrospetivo com 

uma amostra final constituída por 56 indivíduos, em que 64,3% são do sexo feminino. 

Os dados foram colhidos apenas por um examinador. 

  Na análise da densidade óssea da mandibula verifica-se que o tipo II da 

classificação de Leckholm e Zarb
24

 é a mais prevalente não existindo diferenças entre 

género e grupo neste estudo. Este tipo de osso é considerado favorável a colocação de 

implantes.
24 

 A distância intermentoniana demonstra-se ser o esperado, maior no sexo 

masculino que no sexo feminino com diferenças significativas. Contudo na análise entre 

grupo não apresenta diferenças significativas. O valor da média deste estudo foi de 

41,63 mm na tomografia computorizada similar ao valor descrito por Guptka T (2008), 

43,6mm DP= 7,7mm.
57

 Em contrapartida superior ao descrito no estudo de Neiva et al 

(2004), este apresentou uma média de 27,6mm.
54  

 Na análise descritiva do canal mandibular verifica-se que neste estudo o trajeto 

mais comum é o canal mandibular próximo da cortical lingual e acompanhar a mesma 

desde do ramo até ao corpo da mandibula, com uma prevalência de 75,5% no 3º 

quadrante e 84% no 4º quadrante. Esta apresentação do canal mandibular corrobora 

estudos prévios da morfologia do canal mandibular de Kim et al (2009), em que 

denotavam 70% dos casos deste tipo de configuração.
33

 Na comparação entre grupos 

não existe diferenças significativas neste estudo contrariando o estudo de Kilic et al
 

(2010) em que nos pacientes edêntulos o canal mandibular está localizado equidistante 

das duas corticais.
34

 

 Na comparação entre as médias na tomografia computorizada e 

ortopantomografia denota-se que os valores são superiores na ortopantomografia em 
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todas as medições na área posterior da mandibula, exceto na distância entre o canal 

mandibular e o limite inferior da mandibula na zona 4 (medida mais posterior da 

mandíbula). Portanto, a tomografia computorizada demonstra ser mais precisa e com 

menor distorção que a ortopantomografia. Estas diferenças entre os dois exames 

imagiológicos vêm de acordo com o descrito na literatura científica por vários autores.
 5, 

35, 36, 37 

  
Na análise morfométrica do canal mandibular, o estudo não demonstrou 

dimorfismo sexual acentuado tal como referido no estudo de Angel et al (2010), 

contudo deparamo-nos neste estudo com uma amostra de 64,3% do sexo feminino.
28 

Apenas se verificou dimorfismo sexual na dimensão vertical total da mandibula e 

amplitude do canal mandibular ao limite inferior da mandíbula, que contraria os 

resultados do estudo de Güler et al (2005), na avaliação da dimensão vertical desde o 

canal mandibular à crista em pacientes edêntulos (n=224) e pacientes desdentados 

parciais (n=63), em que verificou que o género feminino apresentavam medidas 

estatisticamente inferiores ao género masculino.
29  

 
Segundo o grupo e idade do paciente na análise do canal mandibular denotou-se 

amplitudes menores nas mandibulas edêntulas e com o avanço da idade. A média de 

idade é maior no grupo edêntulo (63,9 anos) e menor nos pacientes com dentição 

completa (28,4 anos). Através deste estudo também se verifica a menor distância entre a 

cortical vestibular e o canal mandibular nos pacientes edêntulos (grupo III) que nos 

pacientes com dentição completa (Grupo I), tal como concluído no estudo de Levine et 

al (2007).
30 

Na comparação entre grupos denota-se a menor distância em todas as 

dimensões no grupo de pacientes edêntulos (grupo III). Apesar das diferenças entre 

grupos os valores da dimensão a crista marginal diminuem a medida que se percorre 
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para zonas mais posteriores da mandibula como apresentado nos estudos científicos 

prévios de Watanabe et al (2010) e Levine et al (2007).
30,41 

 

 Na análise descritiva do buraco mentoniano observou-se um único orifício em 

todos os casos analisados estando de acordo com o estudo de Freitas et al (1979) 

referido no estudo de Greenstein (2006) 
25,47 

e o estudo de Kieser et al (2002) que nos 

apresenta para a raça caucasiana apenas um único buraco mentoniano.
44

 Esta 

configuração é a mais frequente apesar de outros estudos apresentarem também uma 

prevalência de aproximadamente 1% de buraco múltiplo.
34,47

  

 Na tomografia computorizada, a localização horizontal predominante é entre 

pré-molares, seguido pela posição na área do 2º pré-molar. A posição atípica encontrada 

foi distal ao 2º pré-molar (n=2). Na ortopantomografia a primeira localização é no 2º 

pré-molar, seguida da posição entre pré-molares e posições atípica de distal de 2º pré-

molar e canino (n=1). Estas posições mais frequentes e atípicas corroboram a literatura 

científica sobre a raça caucasiana. 
36, 43, 47, 53, 54 Na localização vertical apresenta-se 

abaixo do nível dos ápices dentários e superior ao nível do canal mandibular como 

descrito na maioria dos estudos como a configuração mais predominante.
43, 47, 53 

  
Neste estudo visualizou-se todas as imagens do buraco mentoniano tanto na 

tomografia computorizada como na ortopantomografia. Existe simetria na localização e 

posição dos buracos mentoniano tal como descrito por Guptka T. (2008).
57 

Observa-se 

que ao longo da vida e com a perda dentária, a reabsorção óssea demonstra variação nas 

dimensões verticais e horizontais da mandibula mas sem alteração do diâmetro do 

buraco mentoniano ou canal mandibular em ambos os exames imagiológicos.
35 

Constata-se que no grupo de pacientes edêntulos (grupo III) apresentam o buraco 

mentoniano na margem óssea, o que demonstra que a reabsorção ocorre no sentido 

apical do osso alveolar para basal, e a dimensão horizontal também é diminuida.
47, 53  
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No estudo morfométrico a mediana encontrada é de 3 mm, tendo como máximo 

4mm e mínimo 2mm dentro dos valores referidos na literatura científica na tomografia 

computorizada.
47

 Os valores na ortopantomografia são de mediana de 4 mm, variação 

de 2-6mm, existindo diferenças significativas entre os exames. Não se observou 

diferenças significativas entre género e grupo. 

 
No estudo da curva reversa mentoniana na tomografia computorizada teve 

uma prevalência no 3º e 4º quadrante de 30,4% e 25% respectivamente, e na 

ortopantomografia teve uma prevalência no 3º e 4º quadrante de 28,6%, não havendo 

neste estudo diferenças significativas como relatado em estudos científicos prévios de 

Greenstein G et al (2006), Kuzmanivic VD et al (2003) e Ngeow WC et al (2009).47, 

50,51
  

 A média de amplitude da curva reversa mentoniana no 3º e 4º quadrante na 

tomografia computorizada apresenta o valor de 2,765mm (DP=0,3269) e 2,500 

(DP=0,4026) respectivamente, com variação de 1-6mm, enquanto que, na 

ortopantomografia, a média no 3º e 4º quadrante apresenta o valor de 4,63mm 

(DP=0,437) e 4,16mm (DP 0,472) respectivamente, com variação de 2-9mm. Este valor 

médio da amplitude da curva reversa mentoniana esta de acordo com a margem 

preconizada de segurança nesta área (4 mm), apesar que neste estudo o máximo 

encontrado foi de 6mm.
50

 Os valores da amplitude da curva reversa foram maiores na 

ortopantomografia, contudo não se demonstrou diferenças significativas entre os dois 

exames. Este resultado é divergente em relação a literatura científica existente, porém 

existe maior precisão na tomografia computorizada. Não se verificou diferenças entre 

género e grupo como apresentado em alguns estudos prévios.
 51, 52

 

 Os dados apresentados das diferenças sobre a tomografia computorizada e a 

ortopantomografia tanto a nível do canal mandibular, como zona mentoniana (buraco 
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mentoniano e curva reversa) permitem a nível clinico, determinar quais os exames são 

necessários para o correto planeamento de colocação implantar e determinar as 

dimensões do implante. Assim, nos casos de implantes múltiplos ou áreas de risco (zona 

mentoniana, canal mandibular) em que se verifica na radiografia panorâmica ou 

radiografia periapical, dimensões reduzidas sugere-se uma tomografia computorizada 

para completar o estudo implantar. Ou seja, a tomografia computorizada apresenta-se 

segundo os princípios de ALARA como um exame complementar aquando da falta de 

informação dada pelos exames intra-orais (principalmente rx periapical) ou 

ortopantomografia. 
 

 Na análise descritiva do canal incisivo obteve-se uma prevalência de 66,1% na 

tomografia computorizada e de 17,9% na ortopantomografia, com diferenças 

significativas entre exames sendo mais preciso a tomografia computorizada. Tal como 

demonstrado em estudos científicos prévios existe uma elevada prevalência aquando do 

estudo na tomografia computorizada mas variável e de menor prevalência noutros 

exames. 
4, 48, 52, 53, 59  

 Na análise morfométrica obteve-se na tomografia computorizada o comprimento 

médio de 6,013mm (DP=0,4460) e 7,351mm (DP=0,5302) e o diâmetro médio foi de 

1,125 (DP=0,053) e 1,135 (DP=0,057) no 3º e 4ºquadrante respectivamente. Na 

ortopantomografia teve como média de 11,89 (DP=0,978) e 12,40 (DP=0,819) e o 

diâmetro médio é de 1,90 (DP=0,316) e 1,89 (DP=0,333) no 3º e 4º quadrante 

respectivamente. Denota-se que existem diferenças significativas nas dimensões do 

canal incisivo entre a tomografia computorizada e ortopantomografia. Os valores de 

diâmetro apresentados estão de acordo com o descrito na literatura científica.
42, 53 

Não 

se evidenciou diferenças entre género e grupo.  
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 A zona anterior da mandibula pode ter complicação hemorrágica e edema 

considerável e grave podendo levar a morte, aquando da invasão do pavimento da boca 

ou sangramento abundante através da invasão do canal incisivo, apesar deste fato 

poucos são os relatos na literatura científica sobre esta complicação hemorrágica. 

Talvez devido ao pequeno diâmetro do canal, neste estudo apesar de uma alta 

prevalência o canal em média tinha 1,125-1,135 mm de diâmetro e por isso sugere-se 

precaução aquando de um canal incisivo com diâmetro considerável. Ou seja, num caso 

clinico de colocação de implantes na zona anterior da mandibula, em que na análise 

inicial de ortopantomografia, já se visualiza um extenso canal incisivo é prudente 

recorrer a tomografia computorizada para o estudo complementar. Contudo, mais 

estudos serão necessários para comprovar o diâmetro do canal incisivo considerável a 

ter complicação hemorrágica e para protocolizar este caso específico.   
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 Neste estudo através da análise descritiva, conclui-se: 

 A densidade óssea mais prevalente é o tipo II da classificação de Leckholm e 

Zarb; 

 A distância intermentoniana demonstra ser como o esperado, maior no sexo 

masculino que no sexo feminino, com diferenças significativas entre si; 

 O trajeto mais comum é o canal mandibular próximo da cortical lingual e 

acompanhar a mesma desde do ramo até ao corpo da mandibula, com uma 

prevalência de 75,5% no 3º quadrante e 84% no 4º quadrante;  

 O buraco mentoniano observou-se como um único orifício. A posição mais 

frequente do buraco mentoniano na tomografia computorizada é entre pré-

molares e seguida da posição na zona do 2º pré-molar, enquanto que, na 

ortopantomografia é o inverso. Existe simetria na posição e localização nos 

quadrantes em ambos os exames; 

 A curva reversa mentoniana, na tomografia computorizada, teve uma 

prevalência no 3º e 4º quadrante de 30,4% e 25% respectivamente, e na 

ortopantomografia teve uma prevalência de 28,6% para os dois quadrantes, sem 

diferenças significativas entre exames imagiológicos; 

 O canal incisivo obteve uma prevalência de 66,1% na tomografia computorizada 

e de 17,9% na ortopantomografia, com diferenças significativas entre exames 

imagiológicos.  

 

 Na análise morfométrica e correlação entre exames imagiológicos, género e 

grupo conclui-se: 

 

O canal mandibular (zona posterior da mandibula): 

 Na correlação entre a tomografia computorizada e ortopantomografia apresenta-

se que os valores médios são superiores em todas as medições na 

ortopantomografia, exceto na distância entre o canal mandibular e o limite 

inferior da mandibula na zona 4 (medida mais posterior da mandibula). Portanto, 

a tomografia computorizada demonstra-se mais precisa e com menor distorção 

que a ortopantomografia. 
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 Na avaliação entre género, o estudo não demonstrou dimorfismo sexual 

acentuado, apenas se verificou dimorfismo sexual na dimensão vertical total da 

mandibula e amplitude do canal mandibular ao limite inferior da mandíbula.
 

 

 Segundo o grupo e idade do paciente denotou-se amplitudes menores nas 

mandibulas edêntulas e com o avanço da idade.
 
 

 

No estudo do buraco mentoniano: 

 A mediana encontrada é de 3 mm, tendo como máximo 4mm e mínimo 2mm na 

tomografia computorizada.
14

 Os valores na ortopantomografia são de mediana 

de 4, variação de 2-6mm, existindo diferenças significativas entre os exames. 

 Não se observou diferenças significativas entre género e grupo. 

 

No estudo da curva reversa mentoniana: 

 A média de amplitude da curva reversa mentoniana no 3º e 4º Quadrante na 

tomografia computorizada apresenta o valor de 2,765mm (DP=0,3269) e 2,500 

(DP=0,4026) respectivamente, com variação de 1-6mm, enquanto que, na 

ortopantomografia, a média no 3º e 4º Quadrante apresenta o valor de 4,63mm 

(DP=0,437) e 4,16mm (DP 0,472) respectivamente, com variação de 2-9mm. 

Apesar dos valores da amplitude da curva reversa serem maiores na 

ortopantomografia não se demonstrou diferenças significativas entre os dois 

exames.  

 Não se verificou diferenças entre género e grupo. 

 

No canal incisivo: 

 Na tomografia computorizada a média de 6,013mm (DP=0,4460) e 7,351mm 

(DP=0,5302) e o diâmetro médio foi de 1,125 (DP=0,053) e 1,135 (DP=0,057) 

no 3º e 4ºquadrante respectivamente. Na ortopantomografia teve como média de 

11,89 (DP=0,978) e 12,40 (DP=0,819) e o diâmetro médio é de 1,90 (DP=0,316) 

e 1,89 (DP=0,333) no 3º e 4º quadrante respectivamente. Denota-se que existem 

diferenças significativas nas dimensões do canal incisivo entre a tomografia 

computorizada e ortopantomografia. Os valores de diâmetro apresentados estão 

de acordo com o descrito na literatura científica. 
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 Não existe diferenças significativas entre género e grupo. 

 

 

 Em conclusão, apesar das limitações do estudo realizado, apresenta-se dados 

descritivos, morfométricos e correlações como: a posição da emergência do nervo 

mentoniano para a raça caucasiana (entre pré-molares), a prevalência da curva reversa 

mentoniana (dentro dos valores descritos na literatura), a elevada prevalência do canal 

incisivo (66,1%), a comparação entre género e grupo (desdentados totais com menores 

dimensões da mandibula) e correlação entre os exames imagiológicos (tomografia 

computorizada e ortopantomografia). Observa-se maior precisão e menor erro na 

tomografia computorizada, o que se traduz na prática clínica, na elaboração do plano de 

tratamento, sugerindo seja efetuado segundo cada caso clínico e decidir pelos melhores 

exames imagiológicos a nossa disposição (tendo em conta os princípios de ALARA), 

para atingir um correto diagnóstico e sucesso terapêutico com menor risco cirúrgico.  
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ANEXO 1- TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E A TOMOGRAFIA 

COMPUTORIZADA E ORTOPANTOMOGRAFIA 

 

TABELA 1 – ESTATÍSTICAS SUMÁRIAS PARA OS PARES DE MEDIDAS A COMPARAR 

 Média N DP 

Pair 1 largura do buraco mentoniano (4º Q) 2,946 56 ,6155 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) 3,57 56 ,828 

Pair 2 altura do buraco mentoniano (4º Q) 2,759 56 ,6178 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) 3,47 56 ,684 

Pair 3 largura do buraco mentoniano (3º Q) 2,813 56 ,6072 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) 3,61 56 ,851 

Pair 4 altura do buraco mentoniano (3º Q) 2,696 56 ,6301 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) 3,48 56 ,618 

Pair 5 Distância Intermentoniana 41,63 56 8,516 

Distância Intermentoniana (orto) 55,455 56 7,2940 

Pair 6 Tamanho da curvatura (4º Q) ,839 56 1,4743 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) 1,32 56 2,297 

Pair 7 Tamanho da curvatura (3º Q) ,625 56 1,3151 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) 1,19 56 2,135 

Pair 8 Tamanho do canal incisivo (4º Q) 4,857 56 4,3753 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) 2,21 56 4,905 

Pair 9 Diâmetro do canal incisivo (4º Q) ,750 56 ,6105 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) ,34 56 ,745 

Pair 10 Tamanho do canal incisivo (3º Q) 4,282 55 3,6588 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) 2,13 55 5,292 

Pair 11 Diâmetro do canal incisivo (3º Q) ,800 55 ,5900 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) ,31 55 ,717 

Pair 12 largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 2,661 56 ,7205 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 3,57 56 ,828 

Pair 13 altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 2,661 56 ,6332 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 3,48 56 ,681 

Pair 14 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 4ºQ) 

12,536 56 5,8340 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 4ºQ orto) 

13,81 56 6,705 

Pair 15 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 9,536 56 2,0799 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ 

orto) 

14,125 56 3,1309 

Pair 16 dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 24,732 56 6,0340 
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dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) 31,420 56 8,0723 

Pair 17 largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 2,208 48 ,6174 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 3,15 48 ,905 

Pair 18 altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 2,458 48 ,5819 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 3,15 48 ,905 

Pair 19 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 4ºQ) 

10,229 48 5,6087 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 4ºQ orto) 

15,23 48 7,892 

Pair 20 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 8,313 48 2,0747 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ 

orto) 

9,35 48 2,104 

Pair 21 dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 21,000 48 6,1920 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) 27,73 48 7,845 

Pair 22 largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,208 48 ,5442 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 3,104 48 ,7143 

Pair 23 altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,542 48 ,5819 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 3,104 48 ,7143 

Pair 24 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 4ºQ) 

9,990 48 5,5029 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 4ºQ orto) 

14,35 48 7,516 

Pair 25 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) 7,802 48 1,9481 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ 

orto) 

8,35 48 2,267 

Pair 26 dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 20,333 48 5,6647 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) 25,813 48 7,4453 

Pair 27 largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 2,406 48 ,6072 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 3,42 48 ,724 

Pair 28 altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 2,792 48 ,7133 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 3,42 48 ,724 

Pair 29 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 4ºQ) 

8,958 48 4,1920 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 4ºQ orto) 

13,06 48 6,374 

Pair 30 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 7,583 48 2,4826 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ 

orto) 

7,85 48 2,390 

Pair 31 dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 19,375 48 4,9878 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) 24,33 48 6,300 
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Pair 32 largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 2,627 55 ,6178 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 3,61 55 ,848 

Pair 33 altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 2,736 55 ,5842 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 3,49 55 ,620 

Pair 34 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 3ºQ) 

11,764 55 5,4602 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona1 3ºQ orto) 

14,582 55 7,1244 

Pair 35 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 9,345 55 2,1363 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ 

orto) 

13,62 55 2,833 

Pair 36 dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 23,845 55 5,7670 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) 31,691 55 7,5685 

Pair 37 largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 2,184 49 ,4862 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 3,17 49 ,726 

Pair 38 altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 2,429 49 ,5774 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 3,17 49 ,726 

Pair 39 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 3ºQ) 

10,816 49 5,5852 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona2 3ºQ orto) 

15,37 49 7,217 

Pair 40 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 7,878 49 1,5895 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ 

orto) 

9,61 49 2,368 

Pair 41 dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 21,143 49 5,7446 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) 28,15 49 7,636 

Pair 42 largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 2,296 49 ,5393 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 3,32 49 ,911 

Pair 43 altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 2,622 49 ,6335 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 3,30 49 ,907 

Pair 44 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 3ºQ) 

10,051 49 5,0500 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona3 3ºQ orto) 

14,18 49 6,430 

Pair 45 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 7,122 49 1,6911 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ 

orto) 

8,39 49 2,532 

Pair 46 dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 19,816 49 5,1556 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) 25,87 49 6,414 

Pair 47 largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 2,449 49 ,6145 
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largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 3,43 49 ,896 

Pair 48 altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 2,959 49 ,7059 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 3,39 49 ,856 

Pair 49 dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 3ºQ) 

9,480 49 4,4182 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal 

(zona4 3ºQ orto) 

12,89 49 5,785 

Pair 50 dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 7,122 49 1,8779 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ 

orto) 

8,10 49 2,126 

Pair 51 dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 19,561 49 4,3417 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) 24,38 49 5,638 

 

 
TABELA 2-  TESTES DE COMPARAÇÃO DE W ILCOXON 

Pares Z Valor p 
Sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) - largura do buraco 
mentoniano (4º Q) 

-4,241 <0,05 Sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) - altura do buraco 
mentoniano (4º Q) 

-4,999 <0,05 Sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) - largura do buraco 
mentoniano (3º Q) 

-4,9 <0,05 Sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) - altura do buraco 
mentoniano (3º Q) 

-5,396 <0,05 Sig. 

Distância Intermentoniana (orto) - Distância Intermentoniana -6,014 <0,05 Sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) - Tamanho da curvatura (4º Q) -1,306 ,192 Não Sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) - Tamanho da curvatura (3º Q) -1,86 ,063 Não Sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) - Tamanho do canal 
incisivo (4º Q) 

-3,224 ,001 Sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) - Diâmetro do canal 
incisivo (4º Q) 

-3,038 ,002 Sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) - Tamanho do canal 
incisivo (3º Q) 

-3,073 ,002 Sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) - Diâmetro do canal 
incisivo (3º Q) 

-3,542 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona1 4ºQ) 

-4,869 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona1 4ºQ) 

-5,294 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 4ºQ) 

-3,323 ,001 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 

-6,366 <0,05 Sig. 
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dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 

-6,059 <0,05 
Sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona2 4ºQ) 

-4,648 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona2 4ºQ) 

-4,016 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 4ºQ) 

-5,179 <0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 

-2,84 ,005 
Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 

-5,963 <0,05 
Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona3 4ºQ) 

-5,099 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona3 4ºQ) 

-3,799 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona3 4ºQ) 

-5,491 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) 

-1,604 ,201 Não Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 

-5,769 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona4 4ºQ) 

-5,147 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona4 4ºQ) 

-3,586 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 
4ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 4ºQ) 

-4,989 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 

-0,438 ,661 Não Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 

-4,969 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona1 3ºQ) 

-5,05 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona1 3ºQ) 

-5,459 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 3ºQ) 

-4,475 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 

-6,195 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 

-6,039 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona2 3ºQ) 

-5,113 <0,05 Sig. 
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altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona2 3ºQ) 

-4,471 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 3ºQ) 

-5,716 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 

-3,729 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 

-5,843 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona3 3ºQ) 

-5,321 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona3 3ºQ) 

-4,141 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona3 3ºQ) 

-5,464 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 

-3,265 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 

-5,902 <0,05 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) - largura do canal 
mandibular (zona4 3ºQ) 

-4,6 <0,05 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) - altura do canal 
mandibular (zona4 3ºQ) 

-2,822 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 
3ºQ orto) - dimensão vertical do canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 3ºQ) 

-5,331 <0,05 
Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) 
- dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 

-3,054 ,002 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) - 
dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 

-5,316 <0,05 Sig. 
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ANEXO 2 – TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E GÉNERO 

 

 
Sexo 

Feminino Masculino 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) 

Média 3,3 3,8 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,5 ,8 

altura do buraco mentoniano (3º Q) 

Média 2,7 2,7 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,7 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) 

Média 3,3 3,7 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,6 ,8 

altura do buraco mentoniano (4º Q) 

Média 2,8 2,7 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,6 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 

Média 3,3 3,8 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,5 ,8 

altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 

Média 2,7 2,8 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,6 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 

Média 3,3 3,7 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,6 ,8 

altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 

Média 2,6 2,7 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,7 ,6 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 

Média 3,1 3,4 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,7 ,7 

altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 

Média 2,4 2,4 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,6 ,5 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 

Média 3,0 3,4 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,0 ,7 

altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 

Média 2,5 2,4 

Mediana 2,5 2,0 

DP ,6 ,5 
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altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 

Média 3,1 3,7 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 1,1 

altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 

Média 2,6 2,6 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,7 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 

Média 2,9 3,5 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,7 ,6 

altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 

Média 2,6 2,5 

Mediana 3,0 2,0 

DP ,6 ,6 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 

Média 3,2 3,6 

Mediana 3,0 3,5 

DP ,9 ,8 

altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 

Média 2,8 3,2 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,8 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 

Média 3,3 3,7 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,6 ,8 

altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 

Média 2,6 3,1 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,8 

cortes de TAC do buraco mentoniano (3º Q) 

Média 3,0 3,2 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,0 ,9 

cortes de TAC do buraco mentoniano (4º Q) 

Média 3,2 3,3 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,1 ,9 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 3ºQ) 

Média 9,5 10,0 

Mediana 9,0 10,0 

DP 1,9 1,9 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 4ºQ) 

Média 9,8 9,6 

Mediana 10,0 9,0 

DP 1,8 1,9 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 3ºQ) 

Média 9,6 9,5 

Mediana 9,0 10,0 

DP 1,4 1,1 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 4ºQ) Média 9,9 9,6 
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Mediana 10,0 10,0 

DP 1,4 1,3 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 3ºQ) 

Média 11,3 10,9 

Mediana 11,0 11,0 

DP 1,8 2,2 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 4ºQ) 

Média 10,2 9,9 

Mediana 10,0 10,0 

DP 1,5 1,1 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 3ºQ) 

Média 10,0 10,1 

Mediana 10,0 10,0 

DP 1,4 1,2 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 4ºQ) 

Média 10,3 10,4 

Mediana 10,0 10,0 

DP 1,8 1,9 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 

3ºQ) 

Média 4,4 4,1 

Mediana 4,0 4,0 

DP 1,8 1,9 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 

4ºQ) 

Média 4,6 4,4 

Mediana 5,0 4,0 

DP 1,6 1,7 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 

3ºQ) 

Média 3,0 2,8 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,3 1,1 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 

4ºQ) 

Média 3,1 2,7 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,5 1,0 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 

3ºQ) 

Média 2,6 2,2 

Mediana 2,0 2,0 

DP 1,2 ,9 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 

4ºQ) 

Média 2,5 2,1 

Mediana 2,0 2,0 

DP 1,1 ,9 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 

3ºQ) 

Média 2,4 2,2 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,9 1,0 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 

4ºQ) 

Média 2,3 2,4 

Mediana 2,0 2,0 

DP 1,0 1,2 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 

3ºQ) 

Média 2,5 3,2 

Mediana 2,0 3,0 
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DP 1,2 1,3 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 

4ºQ) 

Média 2,7 2,4 

Mediana 2,5 2,5 

DP 1,4 1,1 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona21 3ºQ) 

Média 4,3 4,5 

Mediana 4,0 5,0 

DP 1,3 ,8 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular 

(zona21 4ºQ) 

Média 4,6 4,6 

Mediana 5,0 5,0 

DP 1,3 1,1 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 

3ºQ) 

Média 5,4 5,4 

Mediana 5,0 6,0 

DP 1,2 1,0 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 

4ºQ) 

Média 5,5 5,8 

Mediana 5,0 6,0 

DP 1,2 ,8 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 

3ºQ) 

Média 5,0 5,5 

Mediana 5,0 6,0 

DP 1,5 1,3 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 

4ºQ) 

Média 5,6 5,5 

Mediana 5,5 6,0 

DP 2,0 1,8 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 

Média 22,8 25,6 

Mediana 25,0 27,5 

DP 5,8 5,3 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 

Média 23,5 26,9 

Mediana 25,0 27,5 

DP 5,9 5,7 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 

Média 19,6 23,4 

Mediana 20,0 26,0 

DP 5,5 5,4 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 

Média 20,7 21,8 

Mediana 22,5 20,0 

DP 6,2 6,2 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 

Média 18,5 21,8 

Mediana 20,0 22,0 

DP 4,9 4,8 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 

Média 19,5 22,1 

Mediana 21,0 23,0 

DP 5,4 5,7 
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dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 

Média 18,4 21,6 

Mediana 19,0 23,0 

DP 4,1 4,2 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 

Média 18,7 20,7 

Mediana 20,0 21,0 

DP 5,0 4,7 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) 

Média 13,2 14,4 

Mediana 13,5 15,0 

DP 2,5 3,2 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 

Média 9,4 9,3 

Mediana 9,0 10,0 

DP 1,9 2,6 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) 

Média 13,7 15,0 

Mediana 13,3 15,0 

DP 3,3 2,6 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 

Média 9,2 10,2 

Mediana 9,0 10,0 

DP 1,9 2,2 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) 

Média 9,1 10,5 

Mediana 9,0 11,0 

DP 2,4 2,1 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 

Média 7,5 8,4 

Mediana 7,0 9,0 

DP 1,7 1,3 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) 

Média 9,0 10,1 

Mediana 9,0 10,0 

DP 2,1 2,0 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 

Média 8,3 8,4 

Mediana 8,0 8,0 

DP 2,2 1,9 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) 

Média 8,1 8,8 

Mediana 8,5 9,0 

DP 2,3 2,8 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 

Média 7,0 7,4 

Mediana 7,0 7,0 

DP 1,6 1,9 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) 

Média 8,1 8,9 

Mediana 9,0 9,0 

DP 2,2 2,3 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) Média 7,9 7,6 
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Mediana 8,0 7,0 

DP 2,2 1,3 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) 

Média 8,0 8,3 

Mediana 8,0 8,0 

DP 2,0 2,3 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 

Média 7,1 7,5 

Mediana 7,0 8,0 

DP 2,2 1,7 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) 

Média 7,5 8,6 

Mediana 7,0 9,0 

DP 2,4 2,3 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 

Média 7,6 7,7 

Mediana 8,0 7,0 

DP 2,3 3,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

3ºQ orto) 

Média 13,6 16,6 

Mediana 16,3 16,8 

DP 6,9 7,1 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

3ºQ) 

Média 10,7 13,6 

Mediana 12,0 15,5 

DP 5,5 5,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

4ºQ orto) 

Média 13,1 15,2 

Mediana 15,0 17,0 

DP 6,6 6,8 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

4ºQ) 

Média 11,7 14,1 

Mediana 12,5 15,5 

DP 6,1 5,2 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

3ºQ orto) 

Média 14,2 17,2 

Mediana 14,5 16,0 

DP 7,2 7,1 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

3ºQ) 

Média 9,7 12,6 

Mediana 11,0 14,0 

DP 5,4 5,5 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

4ºQ orto) 

Média 14,3 17,0 

Mediana 16,0 18,0 

DP 7,8 8,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

4ºQ) 

Média 9,9 11,0 

Mediana 12,0 10,0 

DP 5,4 6,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

3ºQ orto) 

Média 13,0 16,1 

Mediana 12,3 13,5 



IX. Anexos 2013 
 

 

117 

 

DP 6,5 6,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

3ºQ) 

Média 8,9 11,8 

Mediana 9,0 12,0 

DP 4,5 5,4 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

4ºQ orto) 

Média 13,5 15,9 

Mediana 14,0 15,0 

DP 7,0 8,3 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

4ºQ) 

Média 9,0 12,1 

Mediana 10,0 13,0 

DP 4,9 6,0 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

3ºQ orto) 

Média 12,4 13,7 

Mediana 11,3 14,0 

DP 6,0 5,4 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

3ºQ) 

Média 8,5 11,0 

Mediana 9,0 11,0 

DP 4,0 4,6 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

4ºQ orto) 

Média 12,6 13,9 

Mediana 15,0 12,0 

DP 6,2 6,8 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

4ºQ) 

Média 8,4 9,9 

Mediana 8,5 9,0 

DP 4,0 4,4 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) 

Média 30,1 34,7 

Mediana 32,0 35,3 

DP 7,3 7,2 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) 

Média 30,1 33,9 

Mediana 31,0 34,0 

DP 8,1 7,5 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) 

Média 26,3 31,1 

Mediana 27,0 31,0 

DP 7,6 7,0 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) 

Média 26,3 30,4 

Mediana 29,0 33,0 

DP 7,6 7,7 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) 

Média 24,2 28,6 

Mediana 24,5 27,5 

DP 6,6 5,2 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) 

Média 24,4 27,9 

Mediana 25,5 28,5 

DP 6,9 7,8 
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dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) 

Média 23,6 25,7 

Mediana 23,0 24,0 

DP 6,1 4,8 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) 

Média 23,3 26,2 

Mediana 24,0 26,0 

DP 6,3 6,1 

Distância Intermentoniana (orto) 

Média 55,3 55,8 

Mediana 54,8 57,3 

DP 7,2 7,6 

Distância Intermentoniana 

Média 40,0 44,6 

Mediana 42,5 45,0 

DP 8,2 8,5 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) 

Média ,2 ,5 

Mediana ,0 ,0 

DP ,6 ,8 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q) 

Média ,8 ,8 

Mediana 1,0 1,0 

DP ,6 ,5 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) 

Média ,3 ,5 

Mediana ,0 ,0 

DP ,7 ,8 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q) 

Média ,8 ,8 

Mediana 1,0 1,0 

DP ,6 ,6 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) 

Média 3,4 4,0 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,8 ,8 

largura do buraco mentoniano (3º Q) 

Média 2,8 2,9 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,7 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) 

Média 3,4 3,8 

Mediana 3,3 4,0 

DP ,9 ,7 

largura do buraco mentoniano (4º Q) 

Média 3,0 2,9 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,6 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 

Média 3,4 4,0 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,8 ,8 

largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) Média 2,6 2,7 
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Mediana 3,0 3,0 

DP ,6 ,7 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 

Média 3,4 3,8 

Mediana 3,3 4,0 

DP ,9 ,7 

largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 

Média 2,6 2,8 

Mediana 2,0 3,0 

DP ,7 ,8 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 

Média 3,1 3,4 

Mediana 3,0 3,0 

DP ,7 ,7 

largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 

Média 2,2 2,2 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,5 ,4 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 

Média 3,0 3,4 

Mediana 3,0 3,0 

DP 1,0 ,7 

largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 

Média 2,2 2,2 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,6 ,6 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 

Média 3,1 3,7 

Mediana 3,0 3,5 

DP ,6 1,1 

largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 

Média 2,4 2,2 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,6 ,5 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 

Média 2,9 3,5 

Mediana 3,0 4,0 

DP ,7 ,6 

largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 

Média 2,3 2,1 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,6 ,3 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 

Média 3,3 3,7 

Mediana 3,0 3,5 

DP ,9 ,9 

largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 

Média 2,5 2,4 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,6 ,6 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 
Média 3,3 3,7 

Mediana 3,0 4,0 
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DP ,6 ,8 

largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 

Média 2,3 2,5 

Mediana 2,0 2,0 

DP ,5 ,7 

posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 

Média 2,1 2,1 

Mediana 3,0 2,0 

DP 1,0 1,2 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) 

Média 1,3 1,1 

Mediana ,0 ,0 

DP 2,2 2,0 

Tamanho da curvatura (3º Q) 

Média ,6 ,7 

Mediana ,0 ,0 

DP 1,3 1,3 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) 

Média 1,6 ,9 

Mediana ,0 ,0 

DP 2,5 1,9 

Tamanho da curvatura (4º Q) 

Média ,9 ,8 

Mediana ,0 ,0 

DP 1,5 1,5 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) 

Média 1,5 3,4 

Mediana ,0 ,0 

DP 4,9 5,9 

Tamanho do canal incisivo (3º Q) 

Média 3,5 5,7 

Mediana 4,0 5,5 

DP 2,9 4,5 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) 

Média 1,6 3,3 

Mediana ,0 ,0 

DP 4,1 6,1 

Tamanho do canal incisivo (4º Q) 

Média 4,6 5,4 

Mediana 4,5 5,0 

DP 3,6 5,5 

 
 
 
TABELA 3  – RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTITATIVAS SEGUNDO O SEXO – TESTE DE 

MANN-WHITNEY 

Medida 
Estatística  

de teste 
p Resultado 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) -2,372 0,018 Sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q) -0,204 0,838 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) -2,369 0,018 Sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q) -0,981 0,327 Não sig. 
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altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) -2,372 0,018 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) -0,27 0,788 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) -2,303 0,021 Sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) -0,673 0,501 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) -1,172 0,241 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) -0,27 0,787 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) -1,885 0,059 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) -0,536 0,592 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) -1,862 0,063 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) -0,088 0,93 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) -2,875 0,004 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) -0,466 0,641 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) -1,903 0,057 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) -1,545 0,122 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) -2,14 0,032 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) -1,836 0,066 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (3º Q) -0,786 0,432 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (4º Q) -0,307 0,759 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 3ºQ) -0,995 0,32 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 4ºQ) -0,487 0,626 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 3ºQ) -0,02 0,984 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 4ºQ) -0,97 0,332 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 3ºQ) -0,708 0,479 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 4ºQ) -0,365 0,715 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 3ºQ) -0,155 0,877 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 4ºQ) -0,299 0,765 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 3ºQ) -0,604 0,546 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 4ºQ) -0,82 0,412 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 3ºQ) -0,021 0,983 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 4ºQ) -0,508 0,611 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 3ºQ) -1,249 0,212 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 4ºQ) -1,39 0,165 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 3ºQ) -0,606 0,544 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 4ºQ) -0,211 0,833 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 3ºQ) -1,969 0,049 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 4ºQ) -0,387 0,698 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 3ºQ) -0,801 0,423 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 4ºQ) -0,011 0,991 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 3ºQ) -0,156 0,876 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 4ºQ) -0,986 0,324 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 3ºQ) -1,332 0,183 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 4ºQ) -0,128 0,898 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) -1,903 0,057 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) -2,015 0,044 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) -2,284 0,022 Sig. 
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dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) -0,432 0,666 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) -2,094 0,036 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) -1,679 0,093 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) -2,596 0,009 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) -1,401 0,161 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) -1,53 0,126 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) -0,053 0,958 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) -1,785 0,074 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) -1,472 0,141 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) -2,137 0,033 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) -2,214 0,027 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) -1,608 0,108 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) -0,181 0,856 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) -0,806 0,42 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) -1,07 0,285 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) -1,043 0,297 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) -0,531 0,595 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) -0,734 0,463 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) -1,279 0,201 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) -1,518 0,129 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) -0,042 0,966 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 3ºQ orto) -1,404 0,16 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 3ºQ) -2,169 0,03 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 4ºQ orto) -1,216 0,224 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 4ºQ) -1,536 0,124 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 3ºQ orto) -1,531 0,126 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 3ºQ) -1,773 0,076 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 4ºQ orto) -1,284 0,199 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 4ºQ) -0,558 0,577 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 3ºQ orto) -1,695 0,09 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 3ºQ) -2,114 0,034 Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 4ºQ orto) -1,198 0,231 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 4ºQ) -1,926 0,054 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 3ºQ orto) -1,03 0,303 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 3ºQ) -1,776 0,076 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 4ºQ orto) -0,723 0,469 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 4ºQ) -1,107 0,268 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) -2,096 0,036 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) -1,729 0,084 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) -2,135 0,033 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) -1,726 0,084 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) -2,094 0,036 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) -1,578 0,114 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) -1,346 0,178 Não sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) -1,209 0,227 Não sig. 
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Distância Intermentoniana (orto) -0,214 0,831 Não sig. 

Distância Intermentoniana -1,724 0,085 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) -1,379 0,168 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q) -0,05 0,96 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) -0,965 0,335 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q) -0,029 0,977 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) -2,681 0,007 Sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q) -0,644 0,519 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) -1,721 0,085 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q) -0,427 0,67 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) -2,77 0,006 Sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) -0,622 0,534 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) -1,721 0,085 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) -1,049 0,294 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) -1,172 0,241 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) -0,115 0,909 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) -1,885 0,059 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) -0,387 0,699 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) -2,132 0,033 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) -1,479 0,139 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) -2,875 0,004 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) -0,83 0,406 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) -1,759 0,079 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) -0,957 0,339 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) -2,14 0,032 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) -0,727 0,467 Não sig. 

posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 0 1 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) -0,386 0,699 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q) -0,586 0,558 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) -1,074 0,283 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q) -0,389 0,697 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) -1,526 0,127 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q) -1,825 0,068 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) -1,076 0,282 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q) -0,387 0,699 Não sig. 
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ANEXO 3 - TABELA SUMÁRIA DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS E GRUPO  

 
Grupo 

Dentição 

Completa 

Dentição 

Parcial 

Edêntulo 

altura do buraco 

mentoniano (3º Q orto) 

Média 
3,8 3,3 3,3 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,7 ,5 ,6 

altura do buraco 

mentoniano (3º Q) 

Média 
2,9 2,7 2,5 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,5 ,7 ,6 

altura do buraco 

mentoniano (4º Q orto) 

Média 
3,7 3,4 3,2 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 

DP 
,6 ,7 ,7 

altura do buraco 

mentoniano (4º Q) 

Média 
2,9 2,7 2,6 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,6 ,7 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona1 3º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,3 3,3 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,7 ,5 ,6 

altura do canal 

mandibular (zona1 3ºQ) 

Média 
2,9 2,8 2,6 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,5 ,7 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona1 4º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,4 3,2 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 

DP 
,6 ,7 ,7 

altura do canal 

mandibular (zona1 4ºQ) 

Média 
2,8 2,6 2,6 

Mediana 
3,0 2,0 3,0 

DP 
,4 ,8 ,7 

altura do canal 

mandibular (zona2 3º Q 

Média 
3,6 3,1 2,8 

Mediana 
3,5 3,0 3,0 
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orto) DP 
,8 ,3 ,6 

altura do canal 

mandibular (zona2 3ºQ) 

Média 
2,4 2,5 2,4 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,6 ,6 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona2 4º Q 

orto) 

Média 
3,4 3,1 2,9 

Mediana 
3,3 3,0 3,0 

DP 
,8 1,4 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona2 4ºQ) 

Média 
2,6 2,5 2,3 

Mediana 
2,5 3,0 2,0 

DP 
,6 ,7 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona3 3º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,3 2,7 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
1,0 ,5 ,7 

altura do canal 

mandibular (zona3 3ºQ) 

Média 
2,6 2,6 2,7 

Mediana 
2,5 3,0 3,0 

DP 
,7 ,5 ,7 

altura do canal 

mandibular (zona3 4º Q 

orto) 

Média 
3,5 2,9 2,8 

Mediana 
3,8 3,0 3,0 

DP 
,6 ,8 ,6 

altura do canal 

mandibular (zona3 4ºQ) 

Média 
2,5 2,7 2,5 

Mediana 
2,0 3,0 3,0 

DP 
,5 ,7 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona4 3º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,5 2,8 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 

DP 
,7 1,0 ,6 

altura do canal 

mandibular (zona4 3ºQ) 

Média 
2,9 2,8 3,2 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,7 ,6 ,8 

altura do canal 

mandibular (zona4 4º Q 

Média 
3,8 3,3 3,0 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 
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orto) DP 
,6 ,8 ,5 

altura do canal 

mandibular (zona4 4ºQ) 

Média 
2,9 2,6 2,7 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,8 ,5 ,8 

cortes de TAC do buraco 

mentoniano (3º Q) 

Média 
3,3 3,0 2,9 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
1,0 1,0 1,1 

cortes de TAC do buraco 

mentoniano (4º Q) 

Média 
3,3 3,2 3,1 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
1,0 1,0 1,0 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona1 3ºQ) 

Média 
9,3 10,1 9,4 

Mediana 
10,0 10,0 9,0 

DP 
1,9 2,1 1,5 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona1 4ºQ) 

Média 
9,0 10,1 10,3 

Mediana 
8,0 10,5 11,0 

DP 
2,0 1,9 1,2 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona2 3ºQ) 

Média 
9,5 9,9 9,3 

Mediana 
10,0 10,0 9,0 

DP 
1,4 1,2 1,3 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona2 4ºQ) 

Média 
9,8 9,6 9,9 

Mediana 
10,0 10,0 10,0 

DP 
1,4 1,4 1,3 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona3 3ºQ) 

Média 
10,0 10,7 13,0 

Mediana 
10,0 11,0 13,0 

DP 
1,8 1,0 1,7 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona3 4ºQ) 

Média 
9,9 10,4 10,1 

Mediana 
10,0 10,0 10,0 

DP 
1,5 1,6 1,1 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona4 3ºQ) 

Média 
9,7 10,2 10,2 

Mediana 
10,0 10,0 10,0 
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DP 
1,2 1,5 1,3 

dimensão horizontal da 

mandíbula (zona4 4ºQ) 

Média 
10,5 10,8 9,8 

Mediana 
10,5 10,5 10,0 

DP 
1,8 1,4 2,1 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona1 3ºQ) 

Média 
4,1 4,6 4,2 

Mediana 
4,0 4,0 4,0 

DP 
1,6 2,1 1,7 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona1 4ºQ) 

Média 
4,2 4,5 4,9 

Mediana 
4,0 5,0 4,0 

DP 
1,8 1,4 1,6 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona2 3ºQ) 

Média 
2,5 3,4 3,1 

Mediana 
2,0 3,0 3,0 

DP 
1,1 1,3 1,0 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona2 4ºQ) 

Média 
2,9 2,7 3,3 

Mediana 
2,5 3,0 3,0 

DP 
1,7 ,9 1,3 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona3 3ºQ) 

Média 
1,9 2,8 2,9 

Mediana 
1,8 3,0 3,0 

DP 
1,3 ,9 ,6 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona3 4ºQ) 

Média 
2,0 2,5 2,7 

Mediana 
2,0 2,5 2,0 

DP 
1,0 ,9 1,0 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona4 3ºQ) 

Média 
1,9 2,6 2,7 

Mediana 
2,0 3,0 3,0 

DP 
,9 ,8 ,9 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

lingual (zona4 4ºQ) 

Média 
2,0 2,4 2,8 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
1,1 ,8 1,1 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

Média 
2,8 2,9 2,5 

Mediana 
3,0 2,5 2,0 
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vestibular (zona1 3ºQ) DP 
1,1 1,5 1,2 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona1 4ºQ) 

Média 
2,1 2,9 2,7 

Mediana 
2,0 2,0 3,0 

DP 
1,1 1,6 1,0 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona21 3ºQ) 

Média 
4,9 4,3 3,9 

Mediana 
5,0 5,0 4,0 

DP 
1,1 1,1 1,0 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona21 4ºQ) 

Média 
4,7 4,9 4,4 

Mediana 
5,0 5,0 5,0 

DP 
1,3 ,9 1,2 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona3 3ºQ) 

Média 
5,7 5,5 5,0 

Mediana 
6,0 5,0 5,0 

DP 
1,0 1,0 1,3 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona3 4ºQ) 

Média 
5,7 5,9 5,1 

Mediana 
5,5 6,0 5,0 

DP 
,9 1,3 ,9 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona4 3ºQ) 

Média 
5,6 5,2 4,7 

Mediana 
6,0 5,0 5,0 

DP 
1,4 1,5 1,5 

dimensão horizontal do 

canal mand à cortical 

vestibular (zona4 4ºQ) 

Média 
6,0 6,1 4,5 

Mediana 
6,0 6,0 5,0 

DP 
2,0 1,6 1,7 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona1 3ºQ) 

Média 
27,1 25,6 17,2 

Mediana 
27,0 26,0 18,0 

DP 
2,0 5,0 4,8 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona1 4ºQ) 

Média 
28,3 26,2 17,9 

Mediana 
28,0 26,0 16,0 

DP 
3,2 4,8 4,9 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona2 3ºQ) 

Média 
26,0 20,5 15,1 

Mediana 
26,0 20,0 16,0 
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DP 
2,5 3,9 4,2 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona2 4ºQ) 

Média 
25,4 22,2 14,3 

Mediana 
25,5 23,0 12,0 

DP 
3,9 4,1 4,1 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona3 3ºQ) 

Média 
23,9 19,6 14,5 

Mediana 
24,0 20,0 15,0 

DP 
3,0 3,0 4,0 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona3 4ºQ) 

Média 
24,9 20,6 14,3 

Mediana 
25,0 21,0 14,0 

DP 
3,0 3,8 3,7 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona4 3ºQ) 

Média 
22,6 18,9 16,5 

Mediana 
22,5 19,0 16,0 

DP 
2,5 3,7 4,5 

dimensão vertical da 

mandíbula (zona4 4ºQ) 

Média 
22,3 19,4 15,6 

Mediana 
22,0 19,0 16,0 

DP 
3,0 3,2 5,9 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona1 3ºQ orto) 

Média 
13,6 13,8 13,5 

Mediana 
14,0 13,5 13,5 

DP 
2,9 2,9 2,7 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona1 3ºQ) 

Média 
8,6 10,0 9,5 

Mediana 
9,0 10,5 10,0 

DP 
2,3 2,1 1,8 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona1 4ºQ orto) 

Média 
14,1 14,6 13,5 

Mediana 
14,3 13,5 14,0 

DP 
3,3 3,5 2,4 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona1 4ºQ) 

Média 
9,2 9,5 10,0 

Mediana 
8,5 10,0 10,0 

DP 
2,6 1,9 1,4 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

Média 
9,3 9,5 10,2 

Mediana 
9,0 10,0 11,0 
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(zona2 3ºQ orto) DP 
2,6 2,5 2,0 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona2 3ºQ) 

Média 
7,9 7,7 7,9 

Mediana 
7,5 8,0 8,0 

DP 
2,1 1,3 1,2 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona2 4ºQ orto) 

Média 
8,5 10,2 9,8 

Mediana 
9,0 10,0 10,5 

DP 
2,0 1,2 2,4 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona2 4ºQ) 

Média 
8,6 8,6 7,7 

Mediana 
8,0 8,0 8,0 

DP 
2,7 1,6 1,2 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona3 3ºQ orto) 

Média 
7,1 9,1 9,5 

Mediana 
7,0 9,3 10,0 

DP 
2,1 2,5 2,5 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona3 3ºQ) 

Média 
7,1 7,3 7,1 

Mediana 
7,0 8,0 7,0 

DP 
2,0 1,2 1,8 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona3 4ºQ orto) 

Média 
7,2 9,7 8,7 

Mediana 
7,5 9,0 9,0 

DP 
1,9 2,1 2,2 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona3 4ºQ) 

Média 
7,6 8,7 7,2 

Mediana 
7,0 8,5 8,0 

DP 
2,2 1,7 1,5 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona4 3ºQ orto) 

Média 
7,1 8,8 8,8 

Mediana 
7,0 9,0 9,0 

DP 
1,7 1,8 2,4 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona4 3ºQ) 

Média 
6,3 8,1 7,7 

Mediana 
6,0 8,0 8,0 

DP 
1,4 1,6 2,5 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

Média 
6,7 8,4 8,9 

Mediana 
6,0 8,5 9,0 
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(zona4 4ºQ orto) DP 
2,2 2,1 2,4 

dimensão vertical do 

canal mand ao osso basal 

(zona4 4ºQ) 

Média 
7,0 8,6 7,6 

Mediana 
6,5 8,5 7,0 

DP 
1,4 1,5 3,9 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 3ºQ orto) 

Média 
20,2 15,0 6,8 

Mediana 
20,0 16,5 5,0 

DP 
3,6 6,0 4,3 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 3ºQ) 

Média 
15,7 12,8 5,1 

Mediana 
16,0 15,0 6,0 

DP 
2,5 3,9 3,9 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 4ºQ orto) 

Média 
19,1 14,4 5,9 

Mediana 
19,8 15,0 5,0 

DP 
2,7 5,4 4,1 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona1 4ºQ) 

Média 
16,4 14,0 5,3 

Mediana 
17,0 15,0 3,0 

DP 
2,8 4,1 4,4 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 3ºQ orto) 

Média 
22,2 13,6 8,0 

Mediana 
22,0 13,5 9,0 

DP 
2,9 5,4 3,6 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 3ºQ) 

Média 
15,7 10,3 4,8 

Mediana 
15,5 11,0 5,0 

DP 
2,5 3,6 3,6 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 4ºQ orto) 

Média 
22,5 13,0 7,4 

Mediana 
22,0 15,0 7,0 

DP 
2,9 6,4 4,1 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona2 4ºQ) 

Média 
14,3 11,1 4,3 

Mediana 
15,0 11,5 2,0 

DP 
3,1 4,1 3,9 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

Média 
20,5 11,9 8,0 

Mediana 
20,0 11,5 8,0 
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marginal (zona3 3ºQ orto) DP 
2,3 4,4 3,7 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona3 3ºQ) 

Média 
14,2 9,7 4,7 

Mediana 
15,0 10,0 4,0 

DP 
2,9 3,2 3,3 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona3 4ºQ orto) 

Média 
21,6 11,9 6,8 

Mediana 
20,5 12,0 6,0 

DP 
3,3 4,9 3,7 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona3 4ºQ) 

Média 
14,8 9,1 4,5 

Mediana 
15,0 10,0 4,0 

DP 
3,0 3,8 3,2 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 3ºQ orto) 

Média 
18,3 11,1 7,4 

Mediana 
18,0 10,0 7,0 

DP 
2,7 4,6 2,8 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 3ºQ) 

Média 
13,4 8,1 5,6 

Mediana 
14,0 9,0 5,0 

DP 
2,3 3,7 2,5 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 4ºQ orto) 

Média 
18,9 11,6 6,6 

Mediana 
17,5 12,0 6,0 

DP 
3,3 4,3 3,3 

dimensão vertical do 

canal mand à crista óssea 

marginal (zona4 4ºQ) 

Média 
12,4 8,1 5,1 

Mediana 
12,5 8,0 5,0 

DP 
3,0 2,7 2,7 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona1 3ºQ 

orto) 

Média 
37,5 32,1 23,6 

Mediana 
38,0 33,0 24,0 

DP 
4,1 6,2 5,0 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona1 4ºQ 

orto) 

Média 
37,0 32,5 22,5 

Mediana 
37,5 31,5 23,0 

DP 
4,5 7,0 5,2 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona2 3ºQ 

Média 
35,0 26,2 20,9 

Mediana 
34,0 26,5 21,0 
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orto) DP 
3,6 6,0 4,8 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona2 4ºQ 

orto) 

Média 
34,4 26,4 20,0 

Mediana 
34,0 27,0 19,0 

DP 
3,8 5,9 5,4 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona3 3ºQ 

orto) 

Média 
31,3 24,2 20,2 

Mediana 
30,3 23,8 21,0 

DP 
3,0 5,0 5,2 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona3 4ºQ 

orto) 

Média 
32,3 24,1 18,4 

Mediana 
31,0 24,0 20,0 

DP 
4,0 5,2 4,1 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona4 3ºQ 

orto) 

Média 
29,1 23,4 19,0 

Mediana 
28,8 22,5 19,5 

DP 
3,1 4,6 3,6 

dimensão vertical total da 

mandíbula (zona4 4ºQ 

orto) 

Média 
29,4 23,3 18,5 

Mediana 
29,0 24,0 19,0 

DP 
3,8 4,9 4,3 

Distância Intermentoniana 

(orto) 

Média 
55,8 54,1 57,0 

Mediana 
57,0 52,0 56,0 

DP 
7,7 6,4 8,0 

Distância Intermentoniana 

Média 
43,0 41,7 39,8 

Mediana 
42,5 45,0 42,0 

DP 
9,0 7,9 9,0 

Diâmetro do canal 

incisivo (3º Q orto) 

Média 
,1 ,3 ,5 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
,5 ,7 ,9 

Diâmetro do canal 

incisivo (3º Q) 

Média 
,7 1,0 ,7 

Mediana 
1,0 1,0 1,0 

DP 
,7 ,5 ,6 

Diâmetro do canal 

incisivo (4º Q orto) 

Média 
,3 ,3 ,4 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 
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DP 
,7 ,7 ,8 

Diâmetro do canal 

incisivo (4º Q) 

Média 
,5 1,0 ,8 

Mediana 
,5 1,0 1,0 

DP 
,5 ,5 ,8 

largura do buraco 

mentoniano (3º Q orto) 

Média 
3,9 3,4 3,6 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,8 ,7 1,0 

largura do buraco 

mentoniano (3º Q) 

Média 
2,9 2,8 2,7 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,3 ,8 ,7 

largura do buraco 

mentoniano (4º Q orto) 

Média 
3,8 3,3 3,6 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,8 ,8 1,0 

largura do buraco 

mentoniano (4º Q) 

Média 
3,2 2,9 2,8 

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

DP 
,4 ,8 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona1 3º Q 

orto) 

Média 
3,9 3,4 3,6 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,8 ,7 1,0 

largura do canal 

mandibular (zona1 3ºQ) 

Média 
2,5 2,7 2,7 

Mediana 
2,5 2,3 3,0 

DP 
,5 ,8 ,5 

largura do canal 

mandibular (zona1 4º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,3 3,6 

Mediana 
4,0 3,0 3,5 

DP 
,8 ,8 1,0 

largura do canal 

mandibular (zona1 4ºQ) 

Média 
2,7 2,7 2,7 

Mediana 
3,0 2,0 3,0 

DP 
,7 ,9 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona2 3º Q 

Média 
3,6 3,1 2,8 

Mediana 
3,5 3,0 3,0 
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orto) DP 
,8 ,3 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona2 3ºQ) 

Média 
2,2 2,1 2,3 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,5 ,5 ,5 

largura do canal 

mandibular (zona2 4º Q 

orto) 

Média 
3,4 3,1 2,9 

Mediana 
3,3 3,0 3,0 

DP 
,8 1,4 ,5 

largura do canal 

mandibular (zona2 4ºQ) 

Média 
2,3 2,1 2,2 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,7 ,6 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona3 3º Q 

orto) 

Média 
3,8 3,3 2,7 

Mediana 
3,5 3,0 3,0 

DP 
1,0 ,5 ,7 

largura do canal 

mandibular (zona3 3ºQ) 

Média 
2,3 2,3 2,3 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,6 ,5 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona3 4º Q 

orto) 

Média 
3,5 2,9 2,8 

Mediana 
3,8 3,0 3,0 

DP 
,6 ,8 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona3 4ºQ) 

Média 
2,3 2,0 2,3 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,6 ,6 ,5 

largura do canal 

mandibular (zona4 3º Q 

orto) 

Média 
3,9 3,5 2,8 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 

DP 
,8 1,0 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona4 3ºQ) 

Média 
2,3 2,4 2,8 

Mediana 
2,0 2,0 3,0 

DP 
,6 ,7 ,6 

largura do canal 

mandibular (zona4 4º Q 

Média 
3,8 3,3 3,0 

Mediana 
4,0 3,0 3,0 
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orto) DP 
,6 ,8 ,5 

largura do canal 

mandibular (zona4 4ºQ) 

Média 
2,5 2,3 2,4 

Mediana 
2,0 2,0 2,0 

DP 
,6 ,6 ,6 

posição horizontal do 

buraco mentoniano 

(dentição 4º Q) 

Média 
2,2 2,1 2,0 

Mediana 
3,0 2,0 2,0 

DP 
1,0 1,2   

Tamanho da curvatura (3º 

Q orto) 

Média 
1,8 ,6 1,1 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
2,3 1,4 2,7 

Tamanho da curvatura (3º 

Q) 

Média 
,8 ,7 ,3 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
1,5 1,4 ,7 

Tamanho da curvatura (4º 

Q orto) 

Média 
2,1 ,7 1,3 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
2,5 1,5 2,8 

Tamanho da curvatura (4º 

Q) 

Média 
,7 1,1 ,7 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
1,3 1,8 1,2 

Tamanho do canal 

incisivo (3º Q orto) 

Média 
,8 2,5 3,3 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
3,4 6,3 5,7 

Tamanho do canal 

incisivo (3º Q) 

Média 
2,6 5,9 4,3 

Mediana 
3,5 6,0 5,0 

DP 
2,3 4,0 3,8 

Tamanho do canal 

incisivo (4º Q orto) 

Média 
2,3 2,1 2,3 

Mediana 
0,0 0,0 0,0 

DP 
5,6 4,5 4,7 

Tamanho do canal Média 
2,7 6,9 4,9 
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incisivo (4º Q) Mediana 
1,0 8,0 6,0 

DP 
3,4 3,9 5,0 

 
TABELA 4 –  RESULTADOS DE COMPARAÇÃO SEGUNDO O GRUPO – TESTE DE KRUSKAL WALLIS 

 
2
 gl valor p Resultado 

altura do buraco mentoniano (3º Q orto) 4,433 2 0,109 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (3º Q) 2,934 2 0,231 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q orto) 5,071 2 0,079 Não sig. 

altura do buraco mentoniano (4º Q) 2,027 2 0,363 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 4,433 2 0,109 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 2,261 2 0,323 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 5,848 2 0,054 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 1,157 2 0,561 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 9,594 2 0,008 Sig. 

altura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 0,104 2 0,949 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 5,194 2 0,074 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 1,368 2 0,505 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 9,889 2 0,007 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 0,199 2 0,905 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 9,542 2 0,008 Sig. 

altura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,162 2 0,339 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 11,487 2 0,003 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 2,616 2 0,27 Não sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 13,885 2 0,001 Sig. 

altura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 0,789 2 0,674 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (3º Q) 2,207 2 0,332 Não sig. 

cortes de TAC do buraco mentoniano (4º Q) 0,588 2 0,745 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 3ºQ) 1,247 2 0,536 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona1 4ºQ) 6,307 2 0,043 Sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 3ºQ) 2,02 2 0,364 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona2 4ºQ) 0,254 2 0,881 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 3ºQ) 20,669 2 <0,05 Sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona3 4ºQ) 0,892 2 0,64 Não sig. 



IX. Anexos 2013 
 

 

138 

 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 3ºQ) 2,026 2 0,363 Não sig. 

dimensão horizontal da mandíbula (zona4 4ºQ) 1,617 2 0,445 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 3ºQ) 0,432 2 0,806 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona1 4ºQ) 1,514 2 0,469 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 3ºQ) 8,135 2 0,017 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona2 4ºQ) 1,954 2 0,376 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 3ºQ) 13,106 2 0,001 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona3 4ºQ) 6,25 2 0,044 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 3ºQ) 8,128 2 0,017 Sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical lingual (zona4 4ºQ) 5,594 2 0,061 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 

3ºQ) 0,687 2 0,709 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona1 

4ºQ) 3,487 2 0,175 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 

3ºQ) 5,09 2 0,078 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona21 

4ºQ) 1,186 2 0,553 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 

3ºQ) 3,726 2 0,155 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona3 

4ºQ) 3,173 2 0,205 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 

3ºQ) 5,169 2 0,075 Não sig. 

dimensão horizontal do canal mand à cortical vestibular (zona4 

4ºQ) 5,737 2 0,057 Não sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 3ºQ) 23,662 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona1 4ºQ) 25,796 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 3ºQ) 30,966 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona2 4ºQ) 28,034 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 3ºQ) 29,335 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona3 4ºQ) 30,537 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 3ºQ) 15,973 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical da mandíbula (zona4 4ºQ) 16,952 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ orto) 0,001 2 0,999 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 3ºQ) 4,448 2 0,108 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ orto) 0,389 2 0,823 Não sig. 
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dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona1 4ºQ) 2,327 2 0,312 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ orto) 1,807 2 0,405 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 3ºQ) 0,105 2 0,949 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ orto) 6,687 2 0,035 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona2 4ºQ) 2,001 2 0,368 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ orto) 9,222 2 0,01 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 3ºQ) 0,965 2 0,617 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ orto) 9,646 2 0,008 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona3 4ºQ) 4,786 2 0,091 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ orto) 7,541 2 0,023 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 3ºQ) 9,876 2 0,007 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ orto) 7,977 2 0,019 Sig. 

dimensão vertical do canal mand ao osso basal (zona4 4ºQ) 5,737 2 0,057 Não sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

3ºQ orto) 29,55 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

3ºQ) 28,932 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

4ºQ orto) 32,539 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona1 

4ºQ) 29,176 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

3ºQ orto) 33,364 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

3ºQ) 33,636 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

4ºQ orto) 33,163 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona2 

4ºQ) 26,23 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

3ºQ orto) 32,683 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

3ºQ) 29,975 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

4ºQ orto) 34,541 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona3 

4ºQ) 31,359 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

3ºQ orto) 31,957 2 

<0,05 

Sig. 
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dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

3ºQ) 29,876 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

4ºQ orto) 34,186 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical do canal mand à crista óssea marginal (zona4 

4ºQ) 28,541 2 

<0,05 

Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 3ºQ orto) 29,814 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona1 4ºQ orto) 30,41 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 3ºQ orto) 30,541 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona2 4ºQ orto) 31,287 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 3ºQ orto) 28,924 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona3 4ºQ orto) 31,695 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 3ºQ orto) 29,139 2 <0,05 Sig. 

dimensão vertical total da mandíbula (zona4 4ºQ orto) 28,207 2 <0,05 Sig. 

Distância Intermentoniana (orto) 1,681 2 0,432 Não sig. 

Distância Intermentoniana 0,233 2 0,89 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q orto) 2,97 2 0,227 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (3º Q) 2,489 2 0,288 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q orto) 0,159 2 0,924 Não sig. 

Diâmetro do canal incisivo (4º Q) 5,904 2 0,052 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q orto) 3,556 2 0,169 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (3º Q) 1,002 2 0,606 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q orto) 3,329 2 0,189 Não sig. 

largura do buraco mentoniano (4º Q) 3,683 2 0,159 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3º Q orto) 3,995 2 0,136 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 3ºQ) 1,52 2 0,468 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4º Q orto) 3,329 2 0,189 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona1 4ºQ) 0,108 2 0,947 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3º Q orto) 9,594 2 0,008 Sig. 

largura do canal mandibular (zona2 3ºQ) 1,53 2 0,465 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4º Q orto) 5,194 2 0,074 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona2 4ºQ) 0,865 2 0,649 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3º Q orto) 10,977 2 0,004 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 3ºQ) 0,227 2 0,893 Não sig. 
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largura do canal mandibular (zona3 4º Q orto) 9,542 2 0,008 Sig. 

largura do canal mandibular (zona3 4ºQ) 2,491 2 0,288 Não sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3º Q orto) 12,396 2 0,002 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 3ºQ) 8,463 2 0,015 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4º Q orto) 13,885 2 0,001 Sig. 

largura do canal mandibular (zona4 4ºQ) 1,15 2 0,563 Não sig. 

posição horizontal do buraco mentoniano (dentição 4º Q) 0,028 2 0,986 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q orto) 4,055 2 0,132 Não sig. 

Tamanho da curvatura (3º Q) 0,45 2 0,799 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q orto) 4,2 2 0,122 Não sig. 

Tamanho da curvatura (4º Q) 1,124 2 0,57 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q orto) 2,719 2 0,257 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (3º Q) 7,837 2 0,02 Sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q orto) 0,045 2 0,978 Não sig. 

Tamanho do canal incisivo (4º Q) 9,015 2 0,011 Sig. 
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ANEXO 2 – CARTA DE PERMISSÃO DE CONSULTA DE DADOS CLÍNICOS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 






