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RESUMO 

 
Introdução: Mudanças na função normal da respiração durante a fase de crescimento podem 

influenciar o desenvolvimento craniofacial e a deficiência maxilar transversa tem a respiração oral 

como uma das suas principais causas. Um desequilíbrio do fluxo aéreo nasal que pode passar a ser 

predominantemente oral acarreta uma série de mudanças posturais e estruturais como a alteração na 

posição da língua e mandíbula para facilitar a passagem de ar pela boca. Além disso, essas alterações 

poderiam predispor à apneia obstrutiva do sono pelo efeito de constrição nas dimensões das vias 

aéreas. Considerando a importância dos espaços aéreos no estabelecimento da correta função 

estomatognática, este estudo propõe avaliar o espaço aéreo na região retropalatal e retroglossal por meio 

de imagens tomográficas pré e pós-expansão rápida da maxila de crianças respiradoras orais 

correlacionando, em curto prazo, as possíveis alterações dimensionais quando avaliamos crianças com e 

sem distúrbios do sono. Métodos: 36 pacientes (média de idade de 9,3 anos) respiradores bucais, 

sendo 12 (média de idade de 9,8 anos) com apneia obstrutiva do sono residual após serem submetidos à 

cirurgia de adenoamigdalectomia compondo o grupo G1 e 24 (média de idade de 8,8 anos) sem queixas 

respiratórias do sono compondo o grupo G2. Todas as crianças foram submetidas à expansão rápida da 

maxila e avaliadas por meio de tomografia computadorizada pré e pós 6 meses da expansão rápida da 

maxila. As melhoras subjetivas da qualidade de vida foram avaliadas por meio de questionário 

validado. Resultados: o volume e área retropalatal e retroglossal aumentaram significativamente 

pós-expansão rápida da maxila em ambos os grupos (p < 0.05). A única exceção foi a área retroglossal, 

cujo aumento registrado em crianças apresentando distúrbios respiratórios do sono não foi 

estatisticamente significativa (p = 0.196). A qualidade de vida melhorou significativamente em ambos 

os grupos. Conclusão: A expansão rápida da maxila levou ao aumento de volume do espaço aéreo da 

nasofaringe e orofaringe, no curto prazo, e não diferiu nos dois grupos de crianças com e sem queixas 

respiratórias do sono. Houve melhora da qualidade de vida que foi semelhante nos grupos avaliados. 

 

 

 

Descritores: 1. Expansão maxilar 2. Respiração Bucal 3. Qualidade de vida 4. Tomografia 

Computadorizada Espiral  5. Distúrbios do Sono 
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ABSTRACT 

 

 
Introduction: Changes in the normal function of breathing during the growth can play a role in the 

craniofacial development. The transverse maxillary discrepancy has mouth breathing as one of its main 

ethiology. An imbalance in the breathing pattern causes a series of postural and structural changes, such 

as changes in the position of the tongue and mandible to facilitate the passage of air through the mouth. 

Furthermore, these alterations could predispose to obstructive sleep apnea due to the constriction of the 

dimensions of the airways. Considering the importance of airway in the establishment of correct 

stomatognathic function, this study proposes to evaluate the retropalatal and retroglossal airway using 

tomographic images pre- and post-rapid maxillary expansion of mouth breathing children, correlating 

in the short term, the possible dimensional changes when evaluating mouth breathing children with 

and without sleep disorders. Methods: 36 mouth breathing patients (mean age of 9.3 years): 12 (mean 

age of 9.8 years) with residual obstructive sleep apnea after adenotonsillectomy, comprising group G1 

and 24 (mean age 8.8 years) without sleep disorders composing the G2 group. All children underwent 

rapid maxillary expansion and evaluated by computed tomography pre and post 6 months of rapid 

maxillary expansion. Subjective improvements in quality of life were assessed using a validated 

questionnaire. Results: Retropalatal volume and area increased significantly post rapid maxillary 

expansion in both groups (p < 0.05). The only exception was the retroglossal area, whose increase in 

children with sleep-disordered was not statistically significant (p = 0.196). The improvement in the 

quality of life was similar in both groups. Conclusion: In short term, the rapid expansion of the 

maxilla led to an increase in the airway of the nasopharynx and oropharynx volume. Quality of life 

improved in both groups. 

 

 

 
Descriptors: 1. Maxillary Expansion 2. Mouth breathing 3. Quality of Life 4. Spiral Computed 

Tomography 5. Sleep Disorders 



 

1 I n t r o d u ç ã o |  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 



I n t r o d u ç ã o | 2 
 

 
 

A respiração nasal é de extrema importância, exercendo influência fundamental no 

crescimento e desenvolvimento do complexo facial(1,2), um desequilíbrio do padrão respiratório 

levando a um processo adaptativo passando de predominantemente nasal para respiração oral de 

suplência compromete o correto desenvolvimento craniofacial assim como o comportamento 

adequado das estruturas estomatognáticas(1,3,4). 

Pacientes com obstrução nasal, frequentemente mostram adaptações da posição de 

língua e mandíbula para favorecer a passagem de ar pela boca(5). Sendo a atresia da maxila 

uma alteração esquelética frequente em crianças com problemas respiratórios(6), a ERM é um 

método consagrado na correção das deficiências esqueletais transversais e sua ação ortopédica 

garante um real ganho ósseo decorrente da abertura da sutura palatina mediana(6.7.8.9.10,11) com 

alterações dimensionais das vias aéreas superiores(12,13). Outras alterações craniofaciais podem 

ser citadas: giro horário da mandíbula, comprimento da face anteroposterior mais curto, 

distância reduzida da Espinha Nasal Posterior (ENP) e parede posterior da faringe, posição 

inferior do osso hióide, palato mole aumentado, faringe menor, língua maior, obesidade e 

combinações destes têm sido reconhecidos(13). A diminuição do espaço aéreo faríngeo poderia 

predispor à apneia obstrutiva do sono(13). A atresia maxilar em particular tem sido postulada 

por desempenhar um papel na fisiopatologia do sono obstrutivo(13,14). 

Várias discrepâncias craniofaciais, incluindo retrognatismo mandíbula, comprimento 

da face ântero-posterior mais curto, distância reduzida da espinha nasal posterior ao parede 

posterior da faringe, posição inferior do hióide osso, palato mole maior, faringe menor, língua 

maior, obesidade, e combinações destes foram reconhecidos como parte da fisiopatologia do 

sono obstrutivo apneia(15). Acredita-se que essas alterações podem predispor uma pessoa à 

apneia obstrutiva do sono pelo efeito de constrição nas dimensões das vias aéreas superiores. 

A hipoplasia maxilar pode desempenhar um papel na fisiopatologia do sono obstrutivo 

apneia por causa da postura da língua que podem contribuir para o estreitamento da região 

retropalatal e retroglossal(14). 

A tomografia computadorizada é considerada um método que fornece dados de alta 

precisão e acurácia, produzindo imagens anatômicas em tamanho praticamente real23. 
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Os sintomas quanto à melhora no padrão respiratório podem ser avaliados e medidos pelo 

questionários de qualidade de vida (QQV)(16,17). 



| 
 

O b j e t i v o 4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 
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Avaliar, por meio da tomografia computadorizada multislice (TC), as alterações 

dimensionais do espaço faríngeo retropalatal e retroglossal pré e pós-ERM em crianças 

respiradores bucais sem queixas respiratórias obstrutuvas do sono com crianças que foram 

submetidas à cirurgia de adenoamigdalectomia e permaneceram com ronco primário residual. 

 
 Estudar a proporcionalidade das alterações do volume na região delimitada em 

crianças respiradores bucais com e sem queixa respiratória do sono; 

 Avaliar mudanças da área transversal mínima na região delimitada por tecidos 

moles; 

 Avaliar melhora subjetiva da qualidade de vida por meio de questionários 

validados. 
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3.1 Considerações sobre a região faríngea 

 

Problemas funcionais (distúrbios do sono) ou anatômicos (diminuição do espaço aéreo 

posterior) afetam a geometria e a fisiologia com aumento na resistência ao fluxo de ar 

respirado(18). A causa mais comum da obstrução faríngea em crianças é a hipertrofia das 

tonsilas faríngea e palatinas(19). 

Distúrbios crônicos do padrão respiratório têm consequências variáveis no 

desenvolvimento do esqueleto craniofacial(17,20,21,22) e podem determinar uma série de alterações 

como dificuldade de mastigação, fonação(23) , olfato(24,25) , maior risco de sono agitado, 

diaforese, enurese noturna(26,27) e, em alguns casos, até mesmo síndrome de apneia do 

sono(21,22) que contribuem para uma menor QV(28). 

 
3.2 Expansão rápida da maxila na região faríngea 

 

A hipoplasia da maxila é uma discrepância esquelética entre a dimensão do arco 

superior e arco inferior no sentido transversal com importantes implicações estéticas e 

funcionais(23,29) . 

Villa et al. (2007)(30) avaliaram o resultado da ERM no tratamento da apneia obstrutiva 

do sono (AOS) em crianças. A amostra consistiu de 16 pacientes (média de idade de 6,6 ± 2,0 

sendo 9 homens) com AOS confirmada por polissonografia. O questionário Brouillette 

avaliou a gravidade clínica dos distúrbios respiratórios do sono. A polissonografia mostrou 

uma diminuição significativa no índice de apneia- hipopneia (p = 0,005) e índice de obstrução 

de hipopneia (p = 0,002). As respostas do questionário antes e depois do tratamento mostraram 

uma diminuição significativa na gravidade dos sintomas e os autores concluem que a ERM é 

eficaz no tratamento de crianças com AOS. 

Ozbek et al. (2009)(31) avaliaram, por meio de radiografias, as mudanças adaptativas e 

a estabilidade na postura da língua pós-ERM em 20 pacientes (média de idade de 12,5 anos) 

sem quaisquer sinais ou sintomas de distúrbios respiratórios. As radiografias cefalométricas 

foram traçadas e digitalizadas para avaliar a postura estática da língua antes da ERM e 6,75 

+/- 0,48 meses pós-ERM. Avaliações radiográficas de acompanhamento de 17 casos de 

expansão também foram realizadas após uma média de 29,25 +/- 1,85 meses. Os 

resultados revelaram 
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reduções significativas das distâncias da língua ao palato (p <0,05), bem como do osso hióide 

ao plano mandibular (P <0,01), pós-ERM. A nova postura da língua mostrou-se estável 

durante o período de acompanhamento. Uma postura de língua mais elevada pode ser obtida 

com ERM em crianças sem distúrbios respiratórios relatados. 

Zhao et al. (2010)(32) avaliaram, em um estudo retrospectivo, as mudanças no volume 

da orofaringe em pacientes em crescimento com hipoplasia maxilar tratados com ERM por 

meio de TCCB. O grupo experimental consistiu de 24 pacientes (média de idade de 12,8 ± 1,88 

anos) tratados com ERM e o grupo de controle composto por 

24 pacientes pareados por sexo (média de idade de 12,8 ± 1,85 anos). Foram avaliados o 

comprimento e a área transversal mínima da via aérea orofaríngea. Apenas o volume das vias 

aéreas retropalatais foi considerado significativamente diferente entre grupos (p = 0,011), com 

o grupo controle mostrando um volume retropalatal maior e essa diferença permaneceu pós-

ERM (p = 0,024). Nenhuma outra diferença estatisticamente significativa foi encontrada em 

relação às mudanças no volume, comprimento ou área transversal mínima da via aérea 

orofaríngea entre os grupos. 

Ribeiro et al. (2012)(33) estudaram os efeitos da ERM na cavidade nasal, nasofaringe e 

orofaringe. Foram avaliadas 15 crianças (8 meninos e 7 meninas com média de idade de 7,5 

anos), deficiência maxilar transversal e mordida cruzada posterior unilateral. Todos os 

pacientes foram submetidos à ERM com aparelhos de cobertura oclusal e avaliados por meio 

de TCCB nos tempos pré-ERM (M1) e quatro meses após o período de contenção (M2). A 

ERM produziu um aumento transversal significativo no terço inferior da cavidade nasal 

quatro meses pós-ERM. Não houve mudança significativa na nasofaringe em volume, mas 

houve mudança significativa no volume da orofaringe pós-ERM. Relatam que as alterações 

observadas na orofaringe podem ser devido à falta de um posicionamento padronizado da 

cabeça e da língua no momento da aquisição da imagem. Ainda, que a TCCB é um método 

confiável para avaliar a cavidade e vias aéreas superiores. 

Chang et al. (2013)(13) avaliaram as alterações dimensionais das vias aéreas superiores 

em pacientes com hipoplasia maxilar tratados por ERM. Amostra de 14 pacientes (média de 

idade de 12,9 anos; variando de 9,7 a 16,0 anos) com mordida cruzada posterior e hipoplasia 

de maxila. TCCB foram realizadas, nos tempos pré e pós-ERM, para medir as alterações 

retropalatais e retroglossais das vias aéreas em 
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termos de volume e áreas sagitais e transversais. A via aérea transversal medida da espinha 

nasal posterior ao Básio foi o único parâmetro que mostrou um aumento significativo de 

59,6%) pós-ERM (P = 0,0004). 

Katyal et al. (2013)(34) estudaram a associação entre distúrbios respiratórios do sono 

pediátricos causados por obstrução das vias aéreas superiores e morfologia craniofacial. Um 

outro objetivo foi avaliar a mudança na qualidade de vida relacionada aos distúrbios 

respiratórios do sono para crianças afetadas submetidas a ERM. Foram avaliados crianças de 8 a 

17 anos (n = 81) agrupados como de alto risco ou baixo risco para distúrbios respiratórios do 

sono com base nos escores de um Questionário de Sono Pediátrico (PSQ) de 22 itens validado e 

do Questionário de Apneia Obstrutiva do Sono (OSA-18) de qualidade de vida. Dez crianças 

que foram submetidas à ERM foram acompanhadas longitudinalmente até a remoção do 

aparelho, aproximadamente 9 meses depois, com um questionário OSA-18. A frequência de 

mordida cruzada foi significativamente maior no grupo de alto risco em 68,2%, em 

comparação com o grupo de baixo risco em 23,2% (p<0,0001). Os escores médios de qualidade 

de vida no grupo de alto risco indicaram redução da qualidade de vida relacionada aos 

distúrbios respiratórios do sono em 16% em comparação com as crianças no grupo de baixo 

risco no início do estudo (p <0,0001). Cefalometricamente, o espaço médio das vias aéreas 

inferiores, espinha nasal posterior à distância da massa adenoidal e massa adenoidal à 

distância do palato mole foram reduzidos no grupo de alto risco em comparação com o grupo 

de baixo risco. Crianças tratadas com expansão rápida da maxila mostraram uma melhora 

média de 14% nos escores de qualidade de vida no grupo de alto risco em comparação com o 

grupo de baixo risco, que mostrou uma ligeira piora na qualidade de vida relacionada aos 

distúrbios respiratórios do sono em média de 1% (P <0,04), normalizando os escores de 

qualidade de vida nas crianças de alto risco para os escores da linha de base em comparação 

com o grupo de baixo risco. 

El H & Palomo (2014)(35) avaliaram, por meio de TCCB, o volume das vias aéreas 

esqueléticas, dentárias, orofaríngeas e as alterações de volume nasal que ocorrem pós-ERM. 

Foram selecionados 2 grupos, cada um com 35 pacientes (15 homens, 20 mulheres), um grupo 

submetido à ERM (média de idade de 14,02 ± 1,46 anos) e um grupo controle (média de idade 

de 14,10 ± 1,44 anos). O grupo ERM consistia em pacientes com hipoplasia maxilar e o grupo 

controle era composto por pacientes pareados por idade e sexo que foram submetidos a 

tratamento ortodôntico 
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sem a ERM. Um aumento estatisticamente significativo nas variáveis das vias aéreas foi 

observado em ambos os grupos entre os tempos pré-ERM (T0) e pós-ERM (T1). O aumento 

médio do volume das vias aéreas nasais para o grupo ERM (1719,9 ± 1510,7 mm3) foi 2 vezes 

maior em comparação com o grupo controle (813,6 ± 1006,7 mm3) e nenhuma diferença 

significativa intergrupo foi encontrada para o volume orofaríngeo. Fastuca et al. (2014)(36) 

avaliaram em uma amostra composta por 14 pacientes caucasianos (média de idade de 7,6 

anos), por meio de TCCB, o volume orofaríngeo e as alterações da posição mandibular pós-ERM 

em pacientes com melhora do padrão respiratório confirmado por exame de polissonografia. 

Relatam que pode ocorrer melhora da respiração nasal e reposicionamento da mandíbula 

com aumento transitório da altura facial pós-ERM. Os efeitos mandibulares podem contribuir 

para o aumento do volume da orofaringe com reposicionamento da língua e do palato mole. Os 

pacientes foram avaliados nos tempos pré-ERM (T0) e pós-ERM 12 meses (T1). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre as alterações das vias aéreas orofaríngeas e o 

deslocamento mandibular pós-ERM em pacientes em crescimento e os autores concluem que a 

melhora sugerida nas vias aéreas superiores e na respiração pós-ERM deve ser relacionada a 

diferentes compartimentos das vias 

aéreas, como nasofaringe e cavidade nasal. 

Ortu et al. (2014)(37) avaliaram a ERM e as alterações nas vias aéreas orofaríngeas 

durante o período de crescimento. A busca eletrônica foi feita de janeiro de 2009 a abril de 

2014 nas bases de dados PubMed e Scopus; além disso, a pesquisa manual também foi realizada. 

Cinco artigos foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão / exclusão. Os 

autores relatam que a literatura sugere que a potencial relação entre a ERM e as alterações das 

vias aéreas orofaríngeas ainda não está clara. Na verdade, embora as alterações das vias aéreas 

faríngeas pós-ERM sejam evidentes clinicamente, a literatura não fornece evidências 

conclusivas sobre a natureza dessa relação. 

Taddei et al. (2015)(38) avaliaram os efeitos da ERM associado com aparelho de avanço 

mandibular (Propulsor Universal Light) nas vias aéreas superiores em crianças com 

síndrome de Marfan por meio de estudos do sono em casa, questionário da Escala de Sonolência 

de Epworth e análise cefalométrica das vias aéreas superiores em radiografias laterais. A 

amostra do estudo consistiu de 30 crianças e um grupo controle consistiu de 30 crianças não 

tratadas e pareadas. Os dados foram coletados em T0 (antes do tratamento), T1 (pós-ERM) e T2 

(após avanço mandibular). 
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Para os indivíduos de controle, os dados foram coletados em intervalos semelhantes, em três 

visitas de acompanhamento: T0 (como uma ferramenta de triagem inicial), T1 (após 

aproximadamente 2 anos) e T2 (próximo ao pico de crescimento do esqueleto). Como 

resultados, a apneia-hipopneia e as dessaturações de oxigênio foram significativamente 

maiores no grupo de estudo em T0 e T1 em comparação com as crianças controle. Em T2, os 

valores não foram significativos. Concluem que a ERM e o avanço mandibular precoce 

melhoraram significativamente a permeabilidade das vias aéreas de crianças com síndrome de 

Marfan e são fortemente encorajados como um tratamento de rotina para correção de más 

oclusões de Classe II e prevenção de AOS. 

Izuka et al. (2015)(17) avaliaram, por meio de TCCB e questionário QV validado, 

alterações nas dimensões das vias aéreas superiores de 25 pacientes respiradores bucais com 

hipoplasia maxilar (média de idade de 10,5 anos) nos tempos pré e imediatamente pós-ERM. 

A nasofaringe e os volumes das CN aumentaram significativamente (+1646,1 mm3, p 

<0,001), entretanto, o aumento do volume da orofaringe não foi estatisticamente significativo 

(+1450,6 mm3, p = 0,066). Os resultados do questionário indicaram que os sintomas 

respiratórios dos pacientes diminuíram significativamente. 

Motro et al. (2016)(39) avaliaram 31 pacientes (média de idade de 14,63 ± 0,38 anos) 

retrospectivamente nos tempos T0 = pré-ERM e T1 = imediatamente pós-ERM. Cinco 

pacientes foram tratados com Hyrax 6 pacientes com aparelho híbrido (disjuntor com auxílio de 

mini-implantes) e 20 pacientes com disjuntor com recobrimento de acrílico. O volume total das 

vias aéreas aumentou significativamente (média de 7272,6 mm3) representando um aumento 

médio das vias aéreas de 11,54% (2,35%/mm ativação). Enquanto a nasofaringe e orofaringe 

mostraram uma expansão altamente significativa (p < 0,000), as vias aéreas na laringofaringe 

não sofreram mudanças significativas (p > 0,779). Os efeitos rinológicos positivos foram 

comparáveis em todos os grupos de aparelhos diferentes (p >0,316). Embora pacientes que 

receberam aparelho híbrido fossem significativamente mais velhos, os efeitos terapêuticos nas 

vias aéreas eram comparáveis aos dos pacientes mais jovens que foram tratados com ERM. 

Agrawal et al. (2016)(40) relatam que a morfologia dentofacial pode ser alterada 

por obstrução nasorrespiratória dependendo da magnitude, duração e tempo de 

ocorrência. Quando o espaço aéreo nasofaríngeo ou orofaríngeo é pequeno, as 



Revisão de Literatura | 12 
 

 

 

respostas posturais exageradas em respiradores bucais obrigatórios podem ser prejudiciais ao 

crescimento craniofacial. A postura estendida da cabeça observada em respiradores bucais 

influencia a posição da mandíbula. 

Galeotti et al. (2016)(41) relatam um caso clínico de uma criança com apneia obstrutiva 

do sono (AOS) e má oclusão esquelética Classe II com hipoplasia maxilar tratado com um 

dispositivo ortodôntico para realizar simultaneamente a ERM e o avanço mandibular (Sleep 

Apnea Twin Expander). Após a terapia ortodôntica, questionário de qualidade de vida 

(QQV) demonstrou melhora dos principais sintomas respiratórios, enquanto o estudo 

cardiorrespiratório do sono revelou redução dos eventos de AOS. O pós-tratamento, a 

avaliação clínica e a análise cefalométrica mostraram uma redução da discrepância sagital da 

maxila e um aumento do espaço aéreo superior. Em conclusão, os autores sugerem que o 

tratamento ortodôntico pode ser uma alternativa em crianças com AOS relacionada à 

discrepancia esqueletal. 

Cappellette Jr et al. (2017)(23) avaliaram as alterações volumétricas que ocorrem no 

complexo nasomaxilar de pacientes respiradores bucais com hipoplasia da maxila submetidos 

à ERM. Amostra de 38 pacientes - 23 compuseram o grupo experimental (11 meninos e 12 

meninas com média de idade de 9,6 anos, variando de 6,4 a 14,2 anos e desvio padrão de 2,3 

anos) e 15 compunham o grupo controle (9 meninos e 6 meninas com média de idade de 10,5 

anos, variando de 8,0 a 13,6 anos, e desvio padrão de 1,9 anos). Todos os pacientes foram 

avaliados por meio de TC nos tempos T1 (pré-ERM) e T2 (três meses pós-ERM). Os 

pacientes do grupo experimental foram tratados com ERM com disjuntor Hyrax. Os 

resultados revelaram que no grupo experimental houve um aumento significativo no tamanho 

das estruturas de interesse (cavidade nasal, orofaringe e seios maxilares). em relação ao grupo 

controle, tanto no aspecto geral quanto em regiões específicas. 

Stark et al. (2018)(42) afirmam que a AOS é uma condição médica séria com inúmeras 

consequências para a saúde. Intervenções da medicina dentária do sono podem melhorar os 

sinais e sintomas da AOS em crianças em crescimento. O tratamento ortodôntico e dentofacial 

ortopédico pode diminuir os eventos respiratórios obstrutivos em alguns pacientes pediátricos. 

A ERM pode fazer parte de um plano de tratamento para corrigir uma má oclusão e tratar 

AOS. Os autores citam ainda os dispositivos de avanço mandibular e os exercícios 

orofaríngeos podem ter um papel no manejo da AOS em pacientes pediátricos e adolescentes. 

Almuzian et.al (2018)(43) em estudo prospectivo baseado em TCCB, avaliaram 
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os efeitos 3D imediatos e correlacionaram as alterações volumétricas nos espaços das vias 

aéreas nasofaríngeas superiores pós-ERM. A amostra foi composta por 17 participantes (8 

homens, 9 mulheres, com idade média de 12,6 ± 1,8 anos) com hipoplasia maxilar e 

necessidade de ERM. Imagens tomográficas pré-ERM e pós- ERM foram obtidas para 

correlacionar as mudanças volumétricas nos espaços das vias aéreas nasofaríngeas e 

mudanças dentolaveolares lineares. Como resultados, os autores relatam que a nasofaringe 

expandiu significativamente (15,2% nos homens e 12% nas mulheres). Em comparação, o 

espaço retropalatal foi significativamente reduzido, em quase um sexto do seu volume 

original, mais nos homens do que nas mulheres, 11,2% e 2,8%, respectivamente. Houve 

também uma correlação moderada entre as mudanças nos espaços .nasofaríngeo e retropalatal. 

Abdalla et al. (2019)(20) compararam tomográficamente (TCCB) as alterações no 

volume das vias aéreas faríngeas e da área transversal mínima entre pacientes submetidos a 

ERM e um grupo controle pareado por idade cronológica, idade esquelética, sexo e inclinação 

mandibular submetido ao tratamento ortodôntico sem ERM. Foram avaliados uma amostra 

composta por 26 crianças (14 meninas e 12 meninos; média de idade de 12,4 anos) nos 

tempos pré e pós- tratamento (intervalo de 2 anos + 11 meses) juntamente com exames de um 

grupo controle sem ERM. O volume das vias aéreas superiores e a área transversal mínima 

aumentaram significativamente ao longo do tempo nos dois grupos. Quanto menor a idade 

esquelética, mais positivo o efeito nas vias aéreas superiores. Dada a associação entre a 

morfologia das vias aéreas superiores, distúrbios respiratórios e apneia obstrutiva do sono 

(AOS), existe um consenso de que o gerenciamento precoce dessas condições pode levar a 

melhores resultados no longo prazo para os pacientes. 

Gozal et al. (2020)(44) afirmam que crianças propensas à apneia obstrutiva do sono 

(AOS) persistente após adenoamigdalectomia (ADAT) incluem aqueles com AOS grave, 

crianças obesas ou mais velhas, com asma concomitante ou rinite alérgica, crianças com 

predisposição a problemas na região orofaríngea ou maxilomandibular. As opções de 

tratamento para OSA residual após ADAT engloba a pressão positiva contínua nas vias aéreas 

(CPAP), agentes antiinflamatórios, a ERM e terapia miofuncional. 

Feng et al.(2021)(45) avaliaram o efeito da ERM na morfologia das vias aéreas 

superiores calculando áreas transversais e volumes e comparando pacientes com adenóide de 

tamanho normal e pacientes com adenóide aumentada. Foram avaliados 
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imagens tomográficas de 17 pacientes para calcular áreas e volumes nas vias aéreas 

nasofaríngea, retropalatal e retroglossal. Os pacientes foram divididos em dois grupos: 

(1) pacientes com uma proporção adenoidal nasofaríngea < 0,6 e (2) pacientes com uma 

proporção de ≥ 0,6. Pós-ERM, os pacientes com adenóide aumentada tiveram mais aumentos 

no volume nasofaríngeo em comparação com aqueles com adenóide normal, apesar de não 

haver diferença significativa. 

Feng et al. (2021)(46) avaliaram o resultado da ERM na função das vias aéreas 

superiores em termos aerodinâmicos aplicando uma simulação de dinâmica de fluido 

computacional. Estudo de coorte retrospectivo em 17 casos com imagens TC obtidas pré (T0) 

e pós (T1) ERM. Os pacientes foram divididos em 2 grupos com relação à permeabilidade da 

nasofaringe, expresso na proporção adenoidal nasofaríngea: grupo 1 composto por pacientes 

com proporção <0,6 e o grupo 2 por pacientes com uma proporção de ≥0,6. Simulação na 

inspiração e expiração foram realizados com base nos modelos tridimensionais (3D) das vias 

aéreas superiores nas imagens de TC. Os autores concluíram que as características 

aerodinâmicas não foram alteradas significativamente pós-ERM. 

Kalaskar et al. (2021)(47) avaliaram os volumes da cavidade nasal e da nasofaringe de 

60 crianças (36 do sexo masculino e 24 do sexo feminino com idade variando de 10 a 13 anos) 

por meio e TCCB. O volume da cavidade nasal e o volume nasofaríngeo apresentaram 

diferenças significativas entre os sexos (p <0,001 e 0,018, respectivamente). Os autores 

concluem que o conhecimento dos volumes médios da cavidade nasal e nasofaríngea pode ser 

um auxílio diagnóstico útil para pacientes respiradores bucais e também para avaliar os fatores 

causais e os resultados do tratamento nesses pacientes. 

 
3.3 Tomografia Computadorizada 

 

Exames são propostos para a avaliação das vias áreas faríngeas, como a 

nasofibrolaringoscopia e tomografia computadorizada(13,23,48). A tomografia é uma técnica de 

imagem radiológica baseada em avaliação das características absorventes de radiação dos 

diferentes tecidos do corpo(49). Vários estudos(50-55) avaliaram a confiabilidade das medidas 

dimensionais dos espaços aéreos obtidas com TC relatando que são métodos confiáveis, 

eficazes e não invasivos na avaliação dos espaços aéreos. Comparando medições em um 

crânio seco, Cavalcanti et al. 
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(1999)(50) encontraram que o erro de medição com TC variavam em apenas 0,45 - 1,44% 

considerado uma faixa tolerável. 

Mazonakis & Damilakis (2016)(54) realizaram uma revisão abrangente sobre o uso e as 

aplicações clínicas da TC associada à avaliação in vivo do corpo humano. Com base nos 

resultados, concluiram que a área e o volume de cada compartimento do corpo humano podem 

ser estimados com precisão e reprodutibilidade nas TC. 

O interesse pela avaliação das vias aéreas superiores é crescente, por conseguinte, 

muitos softwares foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar e facilitar a análise do 

volume das vias aéreas(55). Weissheimer et al. (2012)(56) compararam a precisão e acurácia de 

6 softwares de imagens para medir volumes das vias aéreas superiores por meio de TCFC em 

uma amostra de 33 pacientes (média de idade de 10,7 anos variando de 7,2 a 14,5 anos) com 

deficiência transversal da maxila. Um phantom (simulador de vias aéreas) acrílico foi 

preenchido com ar e circundado por água destilada a 20 graus Celsius representando o volume 

orofaríngeo. A água destilada tem um valor de atenuação do raio-X similar ao do tecido mole. A 

amostra foi submetida a TCFC e o volume conhecido do phantom foi usado como padrão-

ouro. Segmentações semiautomáticas do phantom acrílico e da orofaringe dos pacientes 

foram realizadas usando Mimics (Materialise, Leuven, Belgium), ITK-Snap (version 

2.2.0;www.itksnap.org), OsiriX (Pixmeo, Geneva, Switzerland), Dolphin3D (Dolphin 

Imaging & Management Solutions, Chatsworth, Calif), InVivo Dental (Anatomage, San 

Jose, Calif) e Ondemand3D (CyberMed, Seoul, Korea). A confiabilidade foi alta para todos 

os softwares na avaliação das vias aéreas superiores. 

Jayaratne & Zwahlen (2016)(57) compararam as dimensões antropométricas da via aérea 

orofaríngea em 62 pacientes com deformidade esquelética Classe II e III por meio de TCFC. O 

tecido mole que reveste as vias aéreas orofaríngeas é associado a tecidos ósseos e 

procedimentos cirúrgicos nessa estrutura conduzem a alterações nas dimensões das vias aéreas 

faríngeas. Para determinar a precisão das medidas antropométricas automatizadas das vias 

aéreas faríngeas, construiu-se um phantom de plástico com dois anéis de aço colocados 

delimitando um volume aéreo. Todo o aparelho foi submerso em um segundo copo de plástico 

contendo água que foi selecionado como o meio intermediário por seu coeficiente de 

atenuação ser o mais próximo dos tecidos moles. Medições volumétricas, lineares e de 

superfície retroglossal e retropalatal da via aérea orofaríngea foram realizados com o auxílio 

do 
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software 3dMDVultus (3dMDLLC, Atlanta, GA, EUA). Os autores relatam que as medições 

de vias aéreas em 3D usando TCFC fornecem muito mais informações que não poderiam ser 

adquiridas a partir de cefalogramas 2D tradicionais. 

 

3.4 Padronização do posicionamento da cabeça 

 

A padronização da posição da cabeça foi adotada para não comprometer a marcação 

dos pontos anatômicos, medições e interpretação dos resultados corrigindo quaisquer desvios da 

posição da cabeça que permanecessem durante a TC. 

Cevidanes et al. (2009)(58) realizaram um estudo para determinar a confiabilidade do 

posicionamento da cabeça em exames TCFC, usando duas orientações virtuais de cabeça. A 

orientação da cabeça é importante nas mensurações lineares e angulares em tomografia 

computadorizada, uma vez que a localização dos pontos cefalométricos pode variar de acordo 

com a posição da cabeça. O estudo avaliou 12 pacientes (6 Classe II e 6 Classe III) e 50 

medidas foram realizadas em estruturas esqueléticas e tegumentares após o posicionamento da 

cabeça usando o software Dolphin Imaging (version 10.5, Dolphin Imaging & 

Management Systems, Chatsworth, Calif). A metodologia consistiu de três planos e seis 

pontos de referência, seguindo o seguinte padrão: a) plano de Frankfurt (Po-Or); 

b) plano sagital mediano (Na-ENA-Ba); c) plano Transporiônico ou Pório Vertical (plano 

vertical perpendicular ao Plano de Frankfurt passando pelos pontos Po). Os autores 

observaram que a metodologia permitiu uma excelente confiabilidade nas mensurações. O 

posicionamento incorreto da cabeça pode interferir na confiabilidade das mensurações e na 

localização anatômica dos pontos e, portanto, interferir no diagnóstico e plano de tratamento. 

Hassan et al. (2013)(59) estudaram a precisão e a confiabilidade na marcação dos pontos 

anatômicos e o tempo necessários para a realização de análise cefalométrica com TCFC em 

modelos tridimensionais (3D) e imagens multiplanares. Avaliaram uma amostra de 10 

pacientes (4 homens e 6 mulheres) com idade variando de 18 a 23 anos e as imagens de TCFC, 

com auxílio do software Dolphin® (version 11.0; Dolphin Imaging, Chatsworth, CA), 

possibilitou a análise de variáveis em tecidos duros e tecidos moles da face. Como resultados, a 

posição da cabeça durante o exame não prejudica a interpretação das imagens 

tomográficas, como ocorre em 
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exames radiográficos tradicionais, e não diminui a precisão de medidas lineares realizadas em 

modelos 3D. Entretanto, para medidas em reconstruções de imagens multiplanares, pequenas 

alterações no posicionamento da cabeça no momento do exame podem acarretar algumas 

distorções. Dessa forma, o reposicionamento com uso de programas computadorizados 

específicos torna-se necessário para realizar medidas lineares com maior precisão. Os autores 

utilizaram a metodologia de Cevidanes et al. (2009)(58) para o reposicionamento da cabeça 

com 22 pontos cefalométricos utilizados em imagens 3D e multiplanares. Os resultados 

mostraram que os pontos obtidos nas imagens multiplanares foram estatisticamente melhores 

do que os obtidos nas imagens 3D. Concluíram que a TCFC permite um alto grau de precisão e 

confiabilidade na localização dos pontos anatômicos principalmente nas imagens 

multiplanares, entretanto, o procedimento consome muito tempo e depende do grau de 

precisão exigido pelo exame e treinamento do operador. 

Shokri et al. (2016)(60) estudaram o efeito do posicionamento incorreto do paciente e a 

distorção resultante na imagem obtidas com TCFC. Exames de TCFC foram realizados em 10 

crânios humanos secos na posição central e foram avaliados o efeito da rotação, inclinação 

horizontal e inclinação vertical da cabeça sobre a precisão das medições transversais 

maxilofaciais usando o software Dolphin® tridimensional (version 11.7, Dolphin Imaging & 

Management Solutions, Chatsworth, CA, USA). Seis posições com inclinações e rotações de 

10° e 20° foram reconstruídas da posição central. As distâncias transversais entre os pontos de 

referência jugal, antegônio, sutura zigomático-frontal, largura nasal (NC-CN) e condílio foram 

medidas em digitalizações 3D e crânios. Em conclusão, todas as medições das distâncias 

transversais 3D em posições diferentes foram subestimadas em comparação com os valores 

reais medidos no crânio. 

Shokri et al. (2017)(61) avaliaram o efeito da posição da cabeça na precisão das medidas 

transversais da região maxilofacial com TCFC e cefalogramas póstero- anteriores 

convencionais. O segundo objetivo deste estudo foi encontrar as posições do crânio com o 

maior e menor efeito nas medidas transversais na região maxilofacial. Cefalogramas frontais e 

TCFC foram obtidos de 10 crânios humanos secos em 7 posições, nomeadamente a posição 

central, rotações no sentido sagital de 10° e 20°, inclinações laterais da cabeça de 10° e 20° e 

rotações no sentido horizontal de 10° e 20°. As distâncias de seis pontos de referência no plano 

coronal: CN, arco zigomático, jugal, antegônio, condílio e sutura zigomático-frontal foram 

medidos em ambos os 
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lados usando o método bidimensional no software Dolphin®3D (version 11.7, Dolphin 

Imaging &Management Solutions, Chatsworth, CA, USA). Os autores concluíram que o 

cefalograma de TCFC foi mais preciso que o cefalograma convencional e que os pontos de 

referência mais afastados da linha média exibiram maiores alterações em comparação com 

aqueles mais próximos da linha média. Dessa forma, alterações na posição da cabeça podem 

afetar as medidas transversais e, consequentemente, o plano de tratamento. 

Di Carlo et al. (2017)(62) realizaram uma pesquisa no banco de dados usando o 

PubMed, Ovid e Cochrane Library até dezembro de 2016. Estudos que avaliaram as vias 

aéreas superiores pré e pós-ERM nos pacientes em crescimento com TCFC foram incluídos. 

Como conclusão, os autores encontraram inconsistências nos protocolos como postura da 

cabeça, posição da língua e protocolos de segmentação que refletiram nos diferentes resultados 

obtidos nos estudos. 
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4 MÉTODOS 
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4.1 Aspectos éticos do estudo 

 
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo com 

registro de processo nº. 1108/2019, Relatório no: 3.732.560, CAAE: 23085019.5.0000.5505 

(ANEXO A). Todos os pais/responsáveis legais dos pacientes, que concordaram com o estudo 

autorizaram o acesso às imagens tomográficas e questionários, receberam um o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi assinado pelos responsáveis e pelo 

paciente sendo informado, após explicação adequada dos objetivos, os procedimentos, riscos, 

desconfortos e benefícios da pesquisa e um questionário de qualidade de vida (QQV) para 

avaliação da eficácia das intervenções clínicas (ANEXOS C e D). 

 

4.2 Amostra 

 

Estudo experimental, com amostra inicial composta por 82 imagens tomográficas 

correspondentes a 29 pacientes respiradores bucais com hipoplasia maxilar e 17 pacientes 

respiradores bucais com hipoplasia maxilar, queixa respiratória no sono e tratados com ADAT, 

sendo 21 do sexo feminino e 25 do sexo masculino e todos com indicação de ERM. 

Da amostra inicial, 10 pacientes foram excluídos por apresentarem imagens 

tomográficas com falta de nitidez que poderiam comprometer a marcação dos pontos (Figura 

1). 
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Figura 1. Imagem tomográfica com falta de nitidez. 

Fonte: Autoria própria. 

 
A amostra final foi composta por 36 pacientes (24 sem queixas respiratórias do sono, 

média de idade de 8,8 anos e 12 com queixas respiratórias do sono, média de idade de 9,8 

anos. 

As imagens de pesquisa são pertencentes ao acervo do banco de dados do Centro do 

Respirador Bucal da Disciplina de Otorrinolaringologia Pediátrica da UNIFESP – Escola 

Paulista de Medicina. Todas as tomografias utilizadas têm a autorização pertinente (ANEXO 

B). 

Os exames foram realizados no Departamento de Diagnóstico por Imagem (DDI) da 

UNIFESP por indicação médica, no aparelho multislice Philips® Brillance CT scaner 64 

canais com FOV de 25cm e VOXEL de 0,25 mm, kV: 80, 120, 140 kVp e mA: 20-500 mA. 

Para todos os exames de TC, o aparelho foi devidamente ajustado, relacionando o tamanho do 

crânio com a dose de KV e mAs respeitando o princípio ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable). 

Os pais / responsáveis legais responderam o questionário validado (MBQoL) para 

avaliar a QV nos tempos T1 e T2 (ANEXO E). 
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4.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes com queixas respiratórias do sono que tenham sido submetidos à cirurgia 

ADAT após comprovação da AOS por meio de polissonografia; 

 Pacientes sem queixas respiratórias do sono; 

 Pacientes sem inflamações nasais crônicas; 

 Hipoplasia maxilar com envolvimento esquelético; 

 Sem tratamento ortopédico/ortodôntico prévio. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes com assimetrias faciais acentuadas, portadores desíndromes ou 

anormalidades craniofaciais como Pierre Robin, Treacher Collins, entre outros.; 

 Pacientes em tratamento clínico como o uso de CPAP - pressão positiva contínua 

nas vias aéreas. 

 Presença de alterações dentárias ou problemas periodontais. 

 

 
4.3 Método 

 
 

4.3.1 Protocolo de atendimento 

 

Os diagnósticos foram realizados por meio de questionário padronizado, avaliação 

otorrinolaringológica e ortodôntica. 

 
EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO 

 
 

Avaliação clínica inicial por um otorrinolaringologista da equipe da Disciplina de 

Otorrinolaringologia Pediátrica da UNIFESP com a finalidade de obter o diagnóstico de 

respiração oral e/ou mista e distúrbios do sono tratados com a cirurgia de 

adenoamigdalectomia. 

Para verificar o padrão de respiração oral, todos os pacientes foram examinados 

clinicamente e a presença de espaço nasal adequado foi confirmada pelo 
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exame nasofibrolaringoscopia. 

Exames de oroscopia foi realizado com o objetivo de excluir patologias nasais, 

infecções e hiperplasia da mucosa. 

 
EXAME ORTODÔNTICO 

 

 

A avaliação ortodôntica avaliou a hipoplasia maxilar esquelética por meio de exame 

clínico e de modelos para identificar discrepâncias no sentido transversal da base óssea 

superior com a borda WALA ( Will Andrews, Lawrence Andrews) da base óssea inferior(63). 

 
QUESTIONÁRIO 

 

 

Um questionário padronizado validado de QV do respirador oral (MBQoL) foi 

aplicado com a finalidade de obter informações detalhadas sobre os padrões respiratório e 

quaisquer alterações observadas pós-ERM(64). 

Os pais e responsáveis legais foram solicitados a responder um questionário de QV 

contendo 32 questões incluindo 4 domínios relacionados com saúde física, saúde psicológica, 

grau de independência e relacionamento social. Utilizou-se a escala Likert para as opções de 

resposta de 1 a 5 referindo-se à frequência com que cada sintoma foi percebido pelo paciente e 

pais biológicos e/ou responsáveis legais: 1 (nunca), 2 (muito pouco), 3 (mais ou menos),4 

(muito) e 5 (sempre) para os itens 1 a 17; 1 (muito insatisfeito), 2 (insatisfeito), 3 (nem 

satisfeito nem insatisfeito), 4 

(satisfeito) e 5 (muito satisfeito) para os itens 18 a 24; e 1 (nunca), 2 (raramente), 3 

(às vezes), 4 (repetidamente) e 5 (sempre) para os itens 25 a 32. 

Todas as pontuações obtidas foram resumidas e analisadas estatisticamente. Após 

responderem o questionário de QV (MBQoL) e realizarem o exame inicial de TC (T1), os 

pacientes foram encaminhados para o tratamento ortodôntico com ERM. 

Todos os pacientes foram submetidos ao mesmo protocolo do disjuntor com uso do 

disjuntor do tipo Hyrax (Morelli®, Sorocaba, SP, Brazil). 

As ativações com início após uma semana da instalação e a primeira ativação foi de 6/4 

de volta no parafuso totalizando uma ativação inicial de 1 volta e meia realizadas pelo 

ortodontista responsável (cada 4/4 de voltas corresponde aproximadamente a 0,8 mm de 

abertura do parafuso expansor). 



Revisão de Literatura | Método | 24 
 

 

 

O procedimento de ativação foi explicado na prática ao responsável legal que realizou 

as ativações subsequentes - duas ativações (2/4 de volta) por dia, sem intervalo entre as 

mesmas. 

O retorno foi semanal para avaliar a quantidade de ativação, observar os sinais clínicos 

como a abertura de diastema entre os incisivos superiores. 

A suspensão das ativações foi ao, clinicamente, observar-se a compatibilidade 

transversal da base óssea superior com a borda WALA(63). 

O aparelho disjuntor permaneceu de forma passiva por 6 meses - período de contenção 

para a neoformação ósseana sutura palatina mediana(65,66). 

Após o período de contenção, foi realizada a remoção do aparelho disjuntor e o 

paciente reencaminhado ao DDI para realizar a segunda TC. 

 

 
4.3.2 Imagens tomográficas 

 
 

Todos os exames de TC foram realizados no mesmo local e com o mesmo 

equipamento para permitir a padronização, a reprodutividade do posicionamento do crânio e 

maior acurácia das comparações volumétricas, além da reconstrução de cortes que 

possibilitaram as medidas das estruturas analisadas. 

Os exames foram gravados no arquivo DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) e armazenados em CD-ROM. As comparações entre as TC 

iniciais (T1) e finais (T2) foram realizadas com o auxílio do programa de manipulação de 

imagens InVivo6® (Anatomage, San Jose, California). 

 
4.3.3 Ajuste do coeficiente de atenuação para mensuração de 

volume 

 
O coeficiente de atenuação da radiação do ar foi inicialmente calibrado e definido por 

meio e imagens tomográficas de um phantom (simulador de vias aéreas) para determinar a 

precisão das medições automáticas das vias aéreas do software e ajustar a sensibilidade com a 

ferramenta “threshold”. 

O phantom constituiu-se de um tubo de medição de polipropileno (J.PROLAB, São 

José dos Pinhais, PR) com diâmetro interno de 22,3 mm (Figura 2) e valores de 
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volume marcados na sua superfície pelo fabricante a cada 1 ml de incremento totalizando 50 

ml. Dois anéis de aço inoxidável 0,20 mm (Morelli®, Sorocaba, SP, Brazil), visíveis em uma 

imagem TC, foram posicionados limitando 10 ml (Figura 3). 

O cilindro de medição foi recortado na marcação de 38 ml para facilitar a construção 

do phantom (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Diâmetro interno do tubo interno com 

auxílio do paquímetro 
= Mauser, modelo Junior, WerkeAg. Oberndorf, 
Alemanha). 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 3. Delimitação do volume de 10 ml. 
Fonte: Autoria própria 
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O cilindro foi preenchido com água destilada até atingir o anel inferior (10ml) e, em 

seguida, submerso em um copo de Becker de polipropileno (J.PROLAB, São José dos Pinhais, 

PR), de maior volume (400 ml), que foi preenchido com água destilada até atingir o valor 

selecionado pelo anel superior (20ml) (Figura 4). A água destilada foi utilizada como o meio 

interveniente por seu coeficiente de atenuação na escala de Hounsfield ser considerado neutro 

na imagem do tomógrafo de TC (valor 0) e o mais próximo dos tecidos moles(56). 

 

Figura 4. Cilindro de medição com 10 ml de água 
destilada dentro do copo de Becker preenchido 
com água destilada até atingir o anel metálico 
superior. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Um exame TC do phantom foi realizado no mesmo aparelho multislice Philips® 

Brillance CT (Philips Healthcare, Eindhoven, The Netherlands) do DDI e com os mesmos 

parâmetros aplicados para as TC realizadas na amostra do estudo (Figura 5). O exame foi 

realizado com a devida autorização (ANEXO F) por um especialista em Imagenologia 

certificado do Departamento de Radiologia (Dr. Marcelo Ortiz Ficel). 
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Figura 5. Exame tomográfico do phantom - aparelho multislice Philips® Brillance CT (Philips 
Healthcare, Eindhoven, The Netherlands) no DDI da UNIFESP. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

O arquivo DICOM foi renderizado com o software InVivo6® (Anatomage, San 

Jose, California). 

 
 

Figura 6. Imagem renderizada do phantom (Orientation Calibration) no programa InVivo6® 
(Anatomage, San Jose, California. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na janela “Airway”, uma segmentação com 10 mm de altura do volume de ar dentro 

do espaço limitado pelos anéis de aço do cilindro de medição foi realizada usando a régua 

virtual e a delimitação do volume com auxílio de 2 linhas horizontais.(Figura 7). 
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Figura 7. Segmentação do volume aéreo com altura de 10 mm. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com a segmentação do volume, o coeficiente de atenuação da radiação foi ajustado 

avaliando os valores de volumes obtidos a partir do coeficiente de atenuação 

-410 até -400 determinados na janela “Airway” e auxílio da ferramenta “threshold”. O valor 

da sensibilidade foi fixado de forma que o software fosse capaz de calcular o volume real 

com precisão razoável (Figura 8). 

 

Figura 8. Segmentação de 10 mm de altura do espaço aéreo do cilindro de medição. 
Fonte: Autoria própria. 
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A partir do valor que mais se aproximou do valor real de volume, outros 6 valores de 

sensibilidade (3 valores acima e outros 3 valores abaixo) foram analisados. A ferramenta 

“Threshold” deveria ser capaz de calcular o volume 3905,70 mm3 e área de 390,57 mm2 com 

boa precisão (Figura 9). 

 

Figura 9. Imagem TC renderizada em volume do phantom. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Para cada um dos 7 valores selecionados de sensibilidade, todas as medições de volume 

e área foram repetidas 10 vezes com intervalo de 1 semana por dois observadores. 

Baseado nos resultados dos valores médios de volume e área do cilindro, o coeficiente 

de atenuação da radiação foi fixado no valor de sensibilidade -404 que mais se aproximou do 

valor real (área real = π.r2 = 390,57 mm2/média da área virtual 

= 391.35 mm2; volume real = área real x altura (10mm) = 3905,70 mm³/média do volume 

virtual = 3909.95 mm³) (Figura 10) e padronizado para medir as dimensões aéreas de todo o 

conjunto de imagens TC desse estudo (Tabela 1). 



 

Revisão de Literatura |  
 
 
 

Figura 10. Imagem TC renderizada em volume do phantom. Delimitação com uma altura de 
10 mm. Treshold ajustado para o valor -404 de acordo com os valores de volume 3904,8 
mm3 e área 390,7 mm2. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Tabela 1. Média dos valores de área (mm2) e volume (mm3) de acordo com o threshold do programa. 

 

 
-410 -409 -408 -407 -406 -405 -404 -403 -402 -401 -400 

           

3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 4 4 

4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4 4 

4,1 3,9 4 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4 3,9 4 

4,1 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4 4 3,9 

4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4 

4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4 4 4 

4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4 4 

4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4 4 4 

4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4 4 4 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4 3,9 4 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 

3,9 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,7 3,8 3,8 4 3,9 3,9 4 3,8 3,9 3,9 3,9 
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3,9 3,9 3,9 3,9 4 4 4 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,8 3,8 3,9 4 4 4 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 4 3,9 4 3,9 3,9 4 3,8 3,9 3,9 4 

3,9 3,9 3,9 4 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 4 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,9 4 3,8 3,9 4 3,9 

3,8 3,8 3,8 4 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 4 

3,9 3,9 3,9 4 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,8 3,9 3,8 4 4 3,9 4 3,9 4 3,9 4 

3,9 3,8 3,9 4 3,9 3,9 4 3,9 3,9 4 3,9 

3,9 3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 

3,9 4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4 

3,9 3,9 3,8 4 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,9 3,9 3,9 

156,8 155 154,2 156,6 156,5 156, 
4 

156,2 153,9 156,5 156,6 157,2 

M 
3,92 

M 
3,875 

M 
3,855 

M 
3,915 

M 
3,9125 

M 
3,91 

M 
3,905 

M 
3,874 

M 
3,9125 

M 
3,915 

M 
3,93 
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4.3.4 Avaliação das imagens de TC 

 

4.3.4.1 Posicionamento de cabeça 

 
A padronização da posição da cabeça foi realizada para não comprometer a marcação 

dos pontos anatômicos, medições e interpretação dos resultados. As imagens tomográficas 3D 

foram orientadas de acordo com as linhas verticais e horizontais de referência do programa, 

corrigindo-se quaisquer desvios da posição da cabeça durante a realização dos exames de TC 

que pudessem interferir nas mensurações de interesse. O posicionamento de cabeça 

respeitaram planos ortogonais de acordo com as metodologias preconizadas por Cevidanes et 

al. (2009)(58) e Shokri et al. (2017)(61). 

A Tabela 2 descreve os pontos anatômicos de referência utilizados para o 

posicionamento de cabeça. 

 
Tabela 2. Pontos de referência do posicionamento de cabeça 

 

Ponto de referência Definição 

Násio (Na) Intersecção das suturas frontonasais no plano mediano 

Espinha nasal anterior (ENA) 
Projeção formada pela fusão dos dois ossos maxilares na sutura 

intermaxilar 

Orbital (Or) Ponto mais inferior do contorno inferior da órbita 

Pório (Po) 
Ponto mais superior da margem superior do meato acústico 
externo 

Básio (Ba) 
Ponto mais posterior do contorno anterior do forame Magnum no plano 
mediano 

Crista Galli (CG) 
Parte superior da placa perpendicular do osso etmóide 

Fontes: Caple & Stephan 2016(67) e Hassan 2013(59). 

 

Na janela VolRen e com auxílio da ferramenta “Orientation Calibration” foram possíveis 

a reconstrução da imagem 3D e a visualização das janelas coronal, sagitais direita e esquerda, 

axiais superior e inferior e coronais. (Figuras 11, 12 , 13 e 14). 
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Figura 11. Imagem coronal com as linhas horizontal (Axial Plane) e vertical (Mid-Sagittal Plane). 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para o posicionamento da cabeça, as linhas horizontal e vertical foram ajustadas nas 

imagens 3D coronal, sagital (direita e esquerda) e axial (superior e inferior) passando pelos 

pontos anatômicos de referência. 

Coronal: alinhamento da linha vertical passando pelos pontos anatômicos Násio (Na) e 

Espinha nasal anterior (ENA). A linha horizontal passando pelos pontos Orbital (Or) direito e 

esquerdo (Figura 11). 

Sagital direita: alinhamento da linha horizontal passando pelos pontos Orbital (Or) 

direito e Pório (Po) direito determinando o Plano de Frankfurt. (Figura 12). 

Sagital esquerda: alinhamento da linha horizontal passando pelos pontos Orbital (Or) 

esquerdo e Pório (Po) esquerdo. 

Axial inferior: alinhamento da linha vertical passando pela sutura palatina (Figura13). 

Axial superior: alinhamento da linha vertical passando pela Crista Galli e ponto Básio 

(Ba) (Figura 14). 
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Figura 12. Imagem sagital com as linhas horizontal (Axial Plane) e vertical passando pelo ponto 
Or (Orbital). 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 13. Imagem axial com a linha vertical (Sagittal Plane) passando pelos pontos Ba e sutura 
palatina. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14. Imagem axial com a linha vertical (Sagittal Plane) passando pelos pontos Ba e Crista 
Galli. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
 

4.3.4.2 Localização dos pontos de anatômicos de referência 

 

Os pontos anatômicos foram marcados no corte sagital mediano. 

A região retropalatal foi delimitada com auxílio das linhas horizontais do programa 

passando pelo ponto Espinha Nasal Posterior (ENP) e o ponto mais inferior do palato mole 

(PM). 

A região retroglossal foi delimitada com as linhas horizontais do programa passando 

pelo mais inferior do palato mole (PM) e pelo ponto Hi. (Figura 14). 

A Tabela 3 descreve os pontos de referência utilizados para avaliação das regiões 

retropalatal e retroglossal. 

 
Tabela 3. Pontos de referência das regiões retropalatal e retroglossal. 

 

Ponto de referência Definição 

Espinha nasal posterior (ENP) 
Ponto mais posterior do assoalho nasal 

Palato mole (PM) 
Ponto mais inferior do palato mole 

Hioide (Hi) Ponto mais anterior e superior do hioide 

Fontes: Caple & Stephan (2016)(67) e Hassan (2013)(59). 



Revisão de Literatura | Método | 36 
 

 
 

 
 

 

Figura 14. Corte sagital mediano com a marcação dos pontos de interesse. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
4.3.5 Coleta dos dados 

 
Após a marcação dos pontos dos pontos de interesse, os volumes e as áreas foram 

mensuradas nos tempos T1 e T2 e remensuradas em uma amostra composta por 11 pacientes 

selecionados aleatoriamente (5 pacientes com queixas respiratórias do sono) para as medidas 

inter e intraobservador realizadas no intervalo de 1 mês com a finalidade de avaliar a 

confiabilidade da metodologia. Totalizando: 

 288 medidas para a amostra de 36 pacientes; 

 88 medidas para a amostra de 11 pacientes (inter e intraobservador). 

 

Todos os pacientes e responsáveis legais responderam o questionário validado de QV 

com 32 questões de QV nos tempos T1 e T2. Totalizando: 

 2.304 escores. 

 

 
4.3.6 Volume e área mínima da região retropalatal 

 

 
O volume total da região retropalatal foi delimitada do ponto ENP até uma linha 

horizontal passando pelo ponto PM (Figura 15). 

ENP 

PM 

Hi 
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Figura 15. Imagem sagital com o volume retropalatal delimitado pela linha horizontal passando 
pelos pontos ENP e PM. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 16. Imagem sagital com a segmentação da região região retroplalatal: volume delimitado 
pelos pontos ENP e PM 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 17. Ajuste do espaço aéreo retropalatal com auxílio de setas do programa nas linhas de 
referência superior e inferior. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 18. Volume do espaço retropalatal na janela Airway. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A área mínima é calculada automaticamente pelo programa na janela “Äirway” 
(Figura 19). 
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Figura 19. Area mínima do espaço retropalatal na janela Airway. 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.3.7 Volume e área da região retroglossal 

 
O volume total da região retroglossal foi delimitada do ponto PM até uma linha horizontal 

passando pelo ponto Hi (Figura 20). 

 

Figura 20. Imagem sagital com o volume retroglossal delimitado pela linha horizontal passando 
pelos pontos PM e Hi. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 21. Imagem sagital com a segmentação da região região retroglossal: volume delimitado 
pelos pontos PM e Hi. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Figura 22. Ajuste do espaço aéreo retroglossal com auxílio de setas do programa nas linhas de 
referência superior e inferior. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 23. Volume do espaço retroglossal na janela Airway. 
Fonte: Autoria própria. 

 
A área mínima é calculada automaticamente pelo programa na janela “Äirway” (Figura 24). 

 

Figura 24. Area mínima do espaço retroglossal na janela Airway. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 25. Imagem 3D do espaço aéreo retropalatal na janela VolRen. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 26. Imagem 3D do espaço aéreo retroglossal na janela VolRen. 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.8 Avaliação da melhora na qualidade de vida pós-ERM 

 

 
Todas as pontuações obtidas por meio de questionário padronizado (Leal et al. 2015)(64) 

(ANEXO E) contendo informações detalhadas sobre os padrões de respiração, qualidade do 

sono, desempenho físico e mental observadas nos tempos T1 e T2 foram resumidas em uma 

tabela EXCEL e as pontuações parciais e a total analisadas estatisticamente (Figura 27). 

 

Figura 27. Tabela EXCEL com as pontuações, os resultados e as médias nos tempos T1 e T2. 
Fonte: Autoria própria. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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5.1 Análise estatística 

 
A análise estatística de dados foi realizada com o programa IBM SPSS, versão 26 para Windows (IBM 

Corp. Released, 2018). 

Para a caracterização das variáveis em estudo foram utilizadas frequência absolutas e relativas para as 

variáveis categóricas e a média e desvio-padrão para as variáveis contínuas e ordinais. 

Para o estudo do erro de medição interobservador e intraobservador foi utilizado o teste t de Student 

para amostra pareadas e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI ou ICC – Intraclass 

Correlation Coefficient). o teste t de Student permite avaliar a existência de erro sistemático, 

verificando se existem diferenças significativas entre as medições iniciais e as repetições. O CCI varia 

entre 0 e 1 (quanto mais próximo de 1, melhor a confiabilidade entre as medições) e permite avaliar o 

erro aleatório, verificando a consistência entre as medições. Um o teste t de Student não significativo (p 

> 0.05) e um CCI superior a 0.75 (Fleiss, 1999) garantem a confiabilidade das medições. 

Para as diferenças quanto às áreas, volumes e escores da qualidade de vida (variáveis contínuas) foi 

utilizada a ANOVA de medidas repetidas com interação tempo (pré-ERM vs. pós-ERM) * grupo 

(G1 vs. G2). Neste teste, o termo da interação indica se a evolução ao longo do tempo diferiu 

significativamente entre os dois grupos. Foi também usado o Teste T para amostras independentes para 

a comparação entre os dois grupos (G1 vs. G2), pré e pós- ERM. A avaliação da significância das 

diferenças pré-ERM – pós-ERM em cada grupo foi feita através do teste t de Student para amostra 

pareadas. A normalidade dos dados foi verificada e validada através do Teste de Shapiro-Wilk. 

Para a avaliação da evolução dos escores individuais do questionário da qualidade de vida em cada 

grupo, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas, uma vez que se trata 

do estudo de variáveis ordinais. 

Foi considerado um nível de significância de 5%, ou seja, as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas quando o valor de significância foi inferior a 0.05 (p < 0.05). 

 

 
5.2 Perfil da amostra 

 
O G1 inclui 24 crianças, metade do sexo feminino e metade do sexo masculino, com idades 

entre os 5.8 anos e os 10.8 anos, com idade média de 8.8 anos (DP = 1.5). O G2, com 12 crianças, é 

também equilibrado quanto ao sexo (metade feminino e metade masculino). Neste grupo, as idades 

variaram de 6.8 anos a 13.0 anos, com idade média de 9.9 anos (DP 
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= 1.8). Os grupos não diferem significativamente nem quanto à idade (p = 0.056) nem quanto à 

distribuição por sexo (1.000) (Tabela 4). 

Tabela 4. Caracterização de cada grupo quanto ao sexo e idade. 
 

Variáveis 
 G1 

(n = 24) 

G2 

(n = 12) 
P 

Idade (anos) Min – Max 5.8 – 10.8 6.8 – 13.0 
0.056 (1) 

 Média (DP) 8.8 (1.5) 9.8 (1.7) 

Sexo Feminino 12 (50.0%) 6 (50.0%) 
1.000 (2) 

 Masculino 12 (50.0%) 6 (50.0%) 

(1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância do Teste Exato de Fisher. 

 

 

 

 

5.3 Cálculo amostral 

 

Considerando um nível de significância de 5% e um poder de teste de 80%, a amostra de 24 indivíduos no G1 

e 12 indivíduos permite detetar diferenças de efeito (Cohen, 1992): 

 Grande (d = 0.90) na comparação entre o G1 e o G2 com o teste t de Student para amostras 

independentes; 

 Médio (d = 0.52) na comparação Pré-ERM – Pós-ERM no G1 com o teste t de Student para 

amostras pareadas; 

 Médio (d = 0.54) na comparação Pré-ERM – Pós-ERM no G1 com o Teste de Wilcoxon para 

amostras pareadas; 

 Grande (d = 0.77) na comparação Pré-ERM – Pós-ERM no G2 com o teste t de Student para 

amostras pareadas; 

 Grande (d = 0.79) na comparação Pré-ERM – Pós-ERM no G2 com o Teste de 

Wilcoxon para amostras pareadas. 

Os cálculos foram realizados com o programa G*Power (Faul et al, 2007). 
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6. RESULTADOS 
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6.1 Erro interobservador e intraobservador (áreas e volumes) 

 
Para o estudo do erro de medição das áreas e volumes foram selecionados aleatoriamente 11 

crianças, cujas medições pré-ERM e pós-ERM foram repetidas pelo mesmo avaliador (avaliação do erro 

intraobservador) e por um segundo avaliador (avaliação do erro interobservador). Os resultados do 

estudo do erro de medição são apresentados na Tabela 5. Os testes t de Student para amostras pareadas 

para a comparação das medições iniciais e das repetições foram não significativos (p > 0.05), em 

ambos os observadores, tanto nas medições pré-ERM como pós-ERM, indicando que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as medições iniciais e as repetições. Os valores do 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foram todos superiores a 0.98, indicando níveis excelentes 

de consistência nas medições. Em conjunto, os resultados do testes t de Student e do CCI garantem a 

não existência de erro sistemático nem aleatório, ficando garantida a consistência e confiabilidade das 

medições (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Avaliação do erro interobservador e intraobservador das áreas e volumes (n = 11). 

 

Variáveis 
Medição 1 

M (DP) 

Repetição 

M (DP) 

Teste T de 

Student 
CCI 

INTEROBSERVADOR 

Volume RP     

Pré-ERM 4321.7 (2239.2) 4515.4 (2282.4) p = 0.129 0.993 

Pós-ERM 6746.4 (3451.8) 6458.7 (3008.8) p = 0.139 0.983 

Volume RG     

Pré-ERM 3267.5 (1941.2) 3123.7 (1931.3) p = 0.157 0.993 

Pós-ERM 4995.8 (2771.5) 4911.2 (2737.8) p = 0.500 0.989 

Área RP     

Pré-ERM 128.0 (76.8) 127.0 (77.4) p = 0.390 0.999 

Pós-ERM 194.5 (121.7) 188.4 (114.4) p = 0.158 0.997 

Área RG     

Pré-ERM 104.6 (77.5) 104.7 (77.0) p = 0.779 1.000 

Pós-ERM 156.2 (98.6) 154.0 (97.0) p = 0.299 0.998 

INTRAOBSERVADOR 

Volume RP     

Pré-ERM 4321.7 (2239.2) 4385.0 (2302.9) p = 0.528 0.990 

Pós-ERM 6746.4 (3451.8) 6599.5 (3417.0) p = 0.242 0.993 

Volume RG     

Pré-ERM 3267.5 (1941.2) 3215.9 (1919.5) p = 0.241 0.997 

Pós-ERM 4995.8 (2771.5) 4913.2 (2683.9) p = 0.254 0.997 

Área RP     

Pré-ERM 128.0 (76.8) 127.7 (77.1) p = 0.518 1.000 

Pós-ERM 194.5 (121.7) 190.9 (118.1) p = 0.122 0.998 

Área RG     

Pré-ERM 104.6 (77.5) 104.5 (77.2) p = 0.796 1.000 

Pós-ERM 156.2 (98.6) 156.4 (98.3) p = 0.859 0.999 

M – Média, DP – Desvio-padrão; CCI – Coeficiente de Correlação Intraclasse. 
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6.2 Áreas e volumes 

 
Na Tabela 6 e Figura 1 são apresentados os resultados da evolução das áreas e volumes pré-

ERM e pós-ERM em cada um dos grupos. 

Os resultados mostram que o volume RP, o volume RG, a área RP e a área RG aumentaram 

significativamente após a ERM em ambos os grupos (p < 0.05). A única exceção foi a área RG, cujo 

aumento registado no G2 não foi estatisticamente significativa (p = 0.196). 

Quanto às diferenças entre grupos, não se registaram diferenças significativas entre o G1 e o G2 

nos volumes ou nas áreas, nem pré-ERM nem pós-ERM (p > 0.05). 

Os valores não significativos da interação grupo * tempo no volume RP (p = 0.960), no volume 

RG (p = 0.775), na área RP (p = 0.803) e na área RG (p = 0.942) levam a concluir que a evolução pré-

ERM – pós-ERM não diferiu significativamente entre o G1 e o G2, ou seja, o efeito da ERM foi 

semelhante nos dois grupos – as linhas quase paralelas da Gráfico 1 mostram estas tendências. 

 

 
Tabela 6 Caracterização e comparação das áreas e volumes. 

 

Áreas/volumes 
Pré-ERM 
M (DP) 

Pós-ERM 
M (DP) 

p (comparação Pré- 

ERM – Pós-ERM) (1)
 

Variação da 

média (%) 

Volume RP     

G1 (n = 24) 3752.6 (1628.7) 5556.8 (2434.2) p < 0.001 48.1% 

G2 (n = 12) 3429.6 (2097.1) 5264.3 (2694.6) p = 0.003 53.5% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.614 p = 0.745   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.960   

Volume RG     

G1 (n = 24) 3503.5 (1723.5) 4842.1 (2071.0) p < 0.001 38.2% 

G2 (n = 12) 2662.6 (1308.9) 4162.6 (2352.2) p = 0.017 56.3% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.147 p = 0.381   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.775   

Área RP     

G1 (n = 24) 112.2 (80.0) 178.9 (110.7) p = 0.001 59.4% 

G2 (n = 12) 90.6 (54.6) 150.1 (83.5) p = 0.006 65.7% 

p (comparação entre grupos) (2) p = 0.407 p = 0.433   

p (interação grupo*tempo) (3) p = 0.803   

Área RG     

G1 (n = 24) 108.7 (59.4) 140.4 (73.4) p = 0.025 29.2% 

G2 (n = 12) 102.7 (75.0) 136.3 (87.8) p = 0.196 32.7% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.795 p = 0.882   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.942   

(1) valor de significância do teste t de Student para amostra pareadas para a comparação pré ERM - pós ERM em cada grupo; (2) valor 

de significância do teste t de Student para amostras independentes para a comparação entre grupos; (2) valor de significância da 

interação tempo (pré-ERM - pós-ERM) * grupo (G1 – G2). 

M – Média, DP – Desvio-padrão. 
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Gráfico 1. Médias das áreas e volumes, por grupo, pré-ERM e pós-ERM. 
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6.3 Qualidade de Vida 

 
O Questionário da Qualidade de Vida é composto por 32 questões, com resposta em escala de 

Likert de 5 pontos (1-5). As 32 questões são divididas 4 domínios que avaliam diferentes aspetos da 

qualidade de vida: Domínio 1 com 17 itens (itens 1 a 17), Domínio 2 com 5 itens (itens 11 a 22), 

Domínio 3 com 2 itens (itens 23 e 24) e Domínio 4 com 8 itens (itens 25 a 32). Os escores de cada 

domínio e do total da escala foram obtidos através da soma das respostas das respetivas questões – 

escores mais altos nos domínios e no total indicam pior qualidade de vida e escores mais baixos 

indicam melhor qualidade de vida. 

Os resultados relativos ao escore total e aos escores dos 4 domínios da QV são apresentados na 

Tabela 7, na Gráfico 2 e na Gráfico 3. 

 

Tabela 7. Caracterização e comparação do escore total e dos domínios da QV. 
 

Domínios da QV 
Pré ERM 
M (DP) 

Pós-ERM 
M (DP) 

p (comparação Pré- 

ERM – Pós-ERM) (1) 

Variação da 

média (%) 

Domínio 1     

G1 (n = 24) 44.3 (14.2) 37.7 (9.3) p = 0.043 -14.9% 

G2 (n = 12) 37.8 (6.1) 34.0 (6.4) p = 0.001 -9.9% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.060 p = 0.223   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.523   

Domínio 2     

G1 (n = 24) 12.3 (4.3) 9.6 (3.4) p = 0.006 -21.8% 

G2 (n = 12) 11.0 (3.3) 9.3 (2.3) p = 0.067 -15.2% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.380 p = 0.819   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.472   

Domínio 3     

G1 (n = 24) 5.4 (2.1) 5.0 (1.8) p = 0.528 -6.2% 

G2 (n = 12) 5.3 (2.1) 4.5 (2.0) p = 0.357 -14.3% 

p (comparação entre grupos) (2) p = 0.869 p = 0.417   

p (interação grupo*tempo) (3) p = 0.653   

Domínio 4     

G1 (n = 24) 28.1 (6.4) 24.4 (4.7) p = 0.006 -13.3% 

G2 (n = 12) 24.0 (6.0) 21.9 (6.7) p = 0.237 -8.7% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.071 p = 0.208   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.435   

QV TOTAL     

G1 (n = 24) 90.1 (23.2) 76.7 (13.2) p = 0.009 -14.8% 

G2 (n = 12) 78.0 (14.3) 69.8 (12.9) p = 0.001 -10.6% 

p (comparação entre grupos) (2)
 p = 0.108 p = 0.142   

p (interação grupo*tempo) (3)
 p = 0.454   

(1) valor de significância do teste t de Student para amostra pareadas para a comparação pré ERM - pós ERM em cada grupo; (2) valor 

de significância do teste t de Student para amostras independentes para a comparação entre grupos; (2) valor de significância da 

interação tempo (Pré-ERM - Pós-ERM) * grupo (G1 – G2). 

M – Média, DP – Desvio-padrão. 

 
Os resultados mostram que o escore total da QV diminuiu significativamente após a ERM, tanto no 

G1 (a média diminuiu de 90.1 para 76.7, p = 0.009) como no G2 (a média diminuiu de 78.0 para 69.8, 

p = 0.009), indicando que a QV melhorou significativamente em ambos os grupos. Não se registaram 

diferenças significativas entre os grupos nem antes da ERM (p = 0.108), nem após a ERM (p = 0.142), 

nem na evolução pré-ERM – pós-ERM (p da interação 
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grupo * tempo: p = 0.454), ou seja, a melhoria da QV foi semelhante nos dois grupos (Tabela 7 e na 

Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Média do escore total QV, por grupo, pré-ERM e pós-ERM. 

 

 
Observou-se tendência semelhante no Domínio 1 da QV: redução significativa do escore no G1 (p = 

0.043) e no G2 (p = 0.001), ou seja, a QV melhorou significativamente em ambos os grupos; não se 

registaram diferenças significativas entre os grupos nem antes da ERM (p = 0.060), nem após a ERM 

(p = 0.223), nem na evolução pré-ERM – pós-ERM (p da interação grupo * tempo: p = 0.523), ou seja, 

a melhoria da QV foi semelhante nos dois grupos (Tabela 7 e na Gráfico 3). 

No domínio 2 registou-se uma melhora significativa da QV (diminuição significativa dos escores) no 

G1 (p = 0.006), mas não no G2 (p = 0.067). No entanto, não se registaram diferenças significativas 

entre os grupos na evolução pré-ERM – pós-ERM (p da interação grupo * tempo: p = 0.472). Também 

não se registaram diferenças significativas entre os grupos nem pré-ERM nem pós-ERM (p > 0.05) 

(Tabela 7 e Gráfico 3). 

No domínio 3 da QV, não se registrou melhoras significativas pré-ERM – pós-ERM nem no G1 (p = 

0.528) nem no G2 (p = 0.357). Também não existiram diferenças significativas entre os grupos nem 

pré-ERM (p = 0.869), nem pós-ERM (p = 0.417), nem na evolução pré-ERM – pós-ERM (p da 

interação grupo * tempo: p = 0.653) (Tabela 7 e na Gráfico 3). 

No domínio 4 registrou-se uma melhora significativa da QV (diminuição significativa dos escores) no 

G1 (p = 0.006), mas não no G2 (p = 0.237). Não se registaram diferenças significativas entre os grupos 

na evolução pré-ERM – pós-ERM (p da interação grupo * tempo: p = 0.435). Não se registraram 

diferenças significativas entre os grupos nem pré-ERM nem pós-ERM (p > 0.05) (Tabela 7 e na 

Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Médias dos escores das dimensões da QV, por grupo, pré-ERM e pós-ERM. 

 

 
Na Tabela 8 é apresentada a caracterização e a evolução dos escores individuais do 

questionário da QV no G1 e no G2. Os resultados mostram uma diminuição significativa (melhoria da 

QV) dos escores das questões Q1 (p = 0.010), Q9 (p = 0.017), Q10 (p = 0.016), Q11 (p = 0.031), Q18 

(p = 0.011), Q19 (p = 0.021), Q25 (p = 0.012), Q26 (p = 0.013), Q27 (p 

= 0.026) e Q32 (p = 0.005) no G1 e na Q18 (p = 0.031) no G2. 
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Tabela 8. Caracterização e comparação dos escores dos itens do Questionário da QV. 
 

Questão Grupo 
Pré ERM 
M (DP) 

Pós-ERM 
M (DP) 

Teste 
de Wilcoxon (1) 

Variação da média 
(%) 

Q1 G1 (n = 24) 3.1 (1.3) 2.2 (1.1) p = 0.010 -29.7% 
 G2 (n = 12) 2.7 (0.9) 2.3 (1.1) p = 0.570 -12.5% 

Q2 G1 (n = 24) 2.8 (1.5) 2.6 (1.6) p = 0.564 -6.1% 
 G2 (n = 12) 2.6 (1.4) 2.4 (1.5) p = 0.813 -6.5% 

Q3 G1 (n = 24) 2.9 (1.7) 2.5 (1.4) p = 0.331 -15.7% 
 G2 (n = 12) 2.7 (1.7) 2.7 (1.4) p = 1.000 0.0% 

Q4 G1 (n = 24) 4.0 (0.9) 4.0 (1.0) p = 0.976 1.1% 
 G2 (n = 12) 3.7 (0.9) 4.0 (1.0) p = 0.438 9.1% 

Q5 G1 (n = 24) 1.5 (1.1) 1.3 (0.9) p = 0.430 -18.9% 
 G2 (n = 12) 1.3 (0.7) 1.8 (1.3) p = 0.375 37.5% 

Q6 G1 (n = 24) 1.4 (0.7) 1.4 (0.8) p = 0.902 3.0% 
 G2 (n = 12) 1.3 (0.8) 1.8 (1.0) p = 0.250 37.5% 

Q7 G1 (n = 24) 2.8 (1.6) 2.6 (1.4) p = 0.686 -6.0% 
 G2 (n = 12) 2.8 (1.4) 2.1 (1.3) p = 0.219 -26.5% 

Q8 G1 (n = 24) 2.3 (1.8) 2.0 (1.5) p = 0.821 -10.9% 
 G2 (n = 12) 2.3 (1.3) 1.8 (1.3) p = 0.125 -22.2% 

Q9 G1 (n = 24) 2.7 (1.8) 1.5 (0.9) p = 0.017 -42.2% 
 G2 (n = 12) 1.9 (1.6) 1.7 (1.1) p = 0.813 -13.0% 

Q10 G1 (n = 24) 2.1 (1.5) 1.2 (0.7) p = 0.016 -42.0% 
 G2 (n = 12) 1.3 (0.9) 1.0 (0.0) p = 1.000 -20.0% 

Q11 G1 (n = 24) 1.9 (1.6) 1.4 (0.9) p = 0.031 -28.3% 
 G2 (n = 12) 1.5 (0.9) 1.0 (0.0) p = 0.250 -33.3% 

Q12 G1 (n = 24) 3.1 (1.7) 2.2 (1.4) p = 0.078 -29.3% 
 G2 (n = 12) 2.8 (1.4) 2.3 (1.5) p = 0.408 -18.2% 

Q13 G1 (n = 24) 2.5 (1.7) 2.3 (1.5) p = 0.446 -10.0% 
 G2 (n = 12) 1.8 (1.3) 1.2 (0.6) p = 0.313 -36.4% 

Q14 G1 (n = 24) 3.4 (1.4) 3.4 (1.3) p = 1.000 0.0% 
 G2 (n = 12) 2.3 (1.2) 2.3 (1.8) p = 0.992 -3.6% 

Q15 G1 (n = 24) 3.3 (1.7) 3.2 (1.6) p = 0.794 -1.3% 
 G2 (n = 12) 2.8 (1.2) 2.8 (1.6) p = 1.000 0.0% 

Q16 G1 (n = 24) 2.7 (1.8) 2.0 (1.7) p = 0.239 -24.6% 
 G2 (n = 12) 2.0 (1.5) 1.3 (1.2) p = 0.500 -33.3% 

Q17 G1 (n = 24) 2.0 (1.4) 1.9 (1.5) p = 0.976 -2.1% 
 G2 (n = 12) 2.1 (1.6) 1.7 (1.3) p = 0.563 -20.0% 

Q18 G1 (n = 24) 2.9 (1.2) 2.0 (1.2) p = 0.011 -32.9% 
 G2 (n = 12) 2.4 (0.9) 1.8 (0.6) p = 0.031 -24.1% 

Q19 G1 (n = 24) 3.1 (1.3) 2.3 (1.2) p = 0.021 -26.7% 
 G2 (n = 12) 2.6 (0.8) 2.4 (0.9) p = 0.766 -6.5% 

Q20 G1 (n = 24) 2.1 (1.2) 1.8 (0.6) p = 0.254 -15.7% 
 G2 (n = 12) 2.2 (0.8) 2.0 (0.9) p = 0.766 -7.7% 

Q21 G1 (n = 24) 1.7 (1.1) 1.4 (0.6) p = 0.479 -17.1% 
 G2 (n = 12) 1.8 (1.1) 1.3 (0.5) p = 0.359 -27.3% 

Q22 G1 (n = 24) 2.4 (1.5) 2.1 (1.2) p = 0.512 -10.5% 
 G2 (n = 12) 2.0 (1.0) 1.8 (0.6) p = 0.500 -12.5% 

Q23 G1 (n = 24) 3.0 (1.5) 2.3 (1.2) p = 0.072 -23.9% 
 G2 (n = 12) 2.6 (1.4) 2.1 (1.1) p = 0.492 -19.4% 

Q24 G1 (n = 24) 2.4 (1.1) 2.8 (1.0) p = 0.188 15.5% 
 G2 (n = 12) 2.7 (0.9) 2.4 (1.2) p = 0.563 -9.4% 

Q25 G1 (n = 24) 3.4 (1.4) 2.3 (1.2) p = 0.012 -30.9% 
 G2 (n = 12) 3.0 (0.9) 2.3 (1.0) p = 0.063 -25.0% 

Q26 G1 (n = 24) 3.5 (1.6) 2.5 (1.5) p = 0.013 -29.8% 
 G2 (n = 12) 3.8 (1.5) 2.5 (1.0) p = 0.098 -33.3% 

Q27 G1 (n = 24) 3.7 (1.6) 2.8 (1.6) p = 0.026 -25.0% 
 G2 (n = 12) 2.4 (1.2) 2.8 (1.5) p = 0.560 13.8% 

Q28 G1 (n = 24) 4.5 (1.1) 4.9 (0.3) p = 0.063 10.3% 
 G2 (n = 12) 4.0 (1.0) 4.5 (1.2) p = 0.148 12.5% 

Q29 G1 (n = 24) 3.6 (1.7) 3.5 (1.3) p = 0.681 -3.5% 
 G2 (n = 12) 2.8 (1.8) 3.3 (2.0) p = 0.469 14.7% 

Q30 G1 (n = 24) 4.1 (1.1) 3.8 (1.5) p = 0.421 -8.1% 
 G2 (n = 12) 3.2 (1.5) 2.7 (1.4) p = 0.383 -15.8% 

Q31 G1 (n = 24) 2.5 (1.5) 2.4 (1.5) p = 0.707 -4.2% 
 G2 (n = 12) 2.3 (1.2) 2.0 (1.5) p = 0.750 -14.3% 

Q32 G1 (n = 24) 3.2 (1.4) 2.3 (1.3) p = 0.005 -27.8% 
 G2 (n = 12) 2.5 (1.3) 2.0 (1.2) p = 0.156 -20.0% 

(1) valor de significância do Teste de Wilcoxon para a comparação pré ERM vs. pós ERM em cada grupo. 
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A hipoplasia maxilar associada a problemas respiratórios é uma condição frequente em 

crianças com problemas respiratórios(17,23) e a ERM é uma abordagem reconhecida na correção 

das deficiências transversais com constrição real ou relativa da maxila e sua ação ortopédica 

garante um real ganho ósseo a partir da abertura da sutura palatina mediana(23) e alterações 

dimensionais das vias aéreas superiores que contribuem no correto desenvolvimento e 

crescimento do complexo nasomaxilar(1,2,17,20,23,38). 

Quanto menor a idade esquelética, mais positivo o efeito nas vias aéreas superiores(20). 

Os resultados podem ser valiosos, especialmente em crianças com idades mais precoces para 

as quais o diagnóstico e tratamento precoces das alterações dentofaciais da constrição das vias 

aéreas superiores são desejáveis para o desenvolvimento craniofacial normal. O gerenciamento 

precoce da morfologia das vias aéreas superiores, distúrbios respiratórios e AOS pode levar a 

melhores resultados no longo prazo para os pacientes(20). 

Anatomicamente, a via aérea superior pode ser dividida em segmentos ao longo de seu 

caminho: nasomaxilar, nasofaríngeo e orofaríngeo(13). A avaliação da via aérea faríngea torna-

se importante em parte por seu potencial papel na fisiopatologia respiratória e apneia do sono 

com o impacto no aumento da resistência aérea contribuindo para o crescimento complexo 

nasomaxilar. Os pacientes com hipoplasia maxilar parecem ter uma via aérea orofaringea mais 

estreita e a ERM é um tratamento ortodôntico tradicional para a hipoplasia maxilar. 

Diferentes estudos relatam aumento não significativo da orofaringe pós- 

ERM(13,17,33,35, entretanto, outros relatam aumentos significativos(23,39,43) e concorda com oa 

autores(37) que afirmam que a relação entre a ERM e as alterações das vias aéreas orofaríngeas 

ainda não está clara. Os resultados mostraram que o volume RP, o volume RG, a área RP e a 

área RG aumentaram significativamente pós-ERM em ambos os grupos (p < 0.05), no entanto, 

a área RG registrado nas crianças do G2 não foi estatisticamente significativa (p = 0.196). As 

alterações observadas na orofaringe podem ser devido ao posicionamento da cabeça durante o 

exame TC que, diferente dos outros estudos,o paciente realizou o exame em posição supina e, 

por tratar-se de estudo retrospectivo,não houve o controle da língua no momento da aquisição 

da imagem. 

As medidas das vias aéreas podem ser alteradas devido à hipertrofia dos tecidos moles 

e os fatores obstrutivos mais frequentes são a hipertrofia adenoideana 
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e o desvio septal(19). Tendo em conta a importância da correta função respiratória durante a 

fase de crescimento(23) e que o padrão de expansão varia de acordo com a idade e maturidade 

das estruturas maxilofaciais(20), os resultados, com avaliações de volume e área das regiões RP 

e RG, mostraram aumento médio de volume da RP de 48.1% (p<0,001) no G1 e de 53.5% 

(p=0,003) no G2 e de área de 59.4% (p=0,001) no G1 e 65.7% (p=0,006) no G2 e aumento 

médio de volume da RG de 38.2% (p<0,001) no G1 e 56.3% (p= 0,017) no G2 e de área de 

29.2% (p=0,025) no G1 e de 32.7% (p=0,196) no G2. Não se registaram diferenças 

significativas entre o G1 e o G2 nos volumes ou nas áreas, nem nos tempos pré-ERM nem pós-

ERM, ou seja, o efeito da ERM foi semelhante nos dois grupos, corroborando com estudos que 

relatam que a ERM é eficaz no tratamento de crianças com AOS(30).. Ainda, considerando que 

quanto menor a idade esquelética, mais positivo o efeito nas vias aéreas superiores e dada a 

associação entre a morfologia das vias aéreas superiores, distúrbios respiratórios e apneia 

obstrutiva do sono (AOS), existe um consenso de que a intervenção precoce dessas condições 

pode levar a melhores resultados no longo prazo para os pacientes(20). 

O ajuste do coeficiente de atenuação do ar através do phantom foi relevante 

para uma avaliação mais focada do tecido mole na região da nasofaringe e orofaringe, reduzindo 

tanto quanto possível a influência da condição dos tecidos moles que poderia interferir na 

interpretação dos resultados quando se compara dois grupos de pacientes com e sem queixas 

respiratórias do sono. 

A posição mandibular é um fator que pode ser relacionado à melhora do padrão 

respiratório pós-ERM confirmado por exame de polissonografia(36). Os efeitos mandibulares 

podem contribuir para o aumento do volume da orofaringe com reposicionamento da língua e 

do palato mole. Autores(38) concluem que a ERM e o avanço mandibular precoce melhoraram 

significativamente a permeabilidade das vias aéreas. O tratamento ortopédico pode diminuir os 

eventos respiratórios obstrutivos em alguns pacientes pediátricos(42) e a ERM pode fazer parte 

de um plano de tratamento. Autores(42) citam ainda os dispositivos de avanço mandibular no 

manejo da AOS em pacientes pediátricos e adolescentes. 

As opções de tratamento para OSA residual pós-ADAT engloba a pressão positiva 

contínua nas vias aéreas (CPAP), agentes antiinflamatórios, a ERM e terapia miofuncional(44). 

Crianças com alto risco para distúrbios respiratórios do sono são caracterizadas por qualidade 

de vida reduzida, dimensões sagitais nasofaríngeas e 
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orofaríngeas reduzidas e largura transversal dentoalveolar reduzida nas arcadas maxilar e 

mandibular. No curto prazo, a ERM pode ajudar na melhoria da qualidade de vida de crianças 

com hipoplasia de maxila na extremidade mais branda do espectro dos distúrbios respiratórios 

do sono(34). 

Com os aumentos de volume e área transversal obtidos e melhora da QV, a 

estabilidade dos resultados no longo prazo é outro aspecto relevante do tratamento e enfatiza a 

importância da intervenção multidisciplinar com ortodontistas, otorrinolaringologistas, 

pediatras e fonoaudiólogas para avaliação, tratamento e acompanhamento de pacientes com 

respiração oral. 

A percepção dos sintomas pelos pacientes, após avaliação e verificação dos domínios, 

registraram uma redução estatisticamente significativa (p=0,009 no G1 e p=0,001 no G2) dos 

escores médios nos 4 domínios e do total dos escores, indicando um aumento significativo da 

QV entre T1 e T2 (14.8% no G1 e 10.6% no G2). Os resultados corraboram com estudo(34) que 

mostraram uma melhora média de 14% nos escores de QV pós-ERM das crianças com alto risco 

em comparação com o grupo de baixo risco de distúrbios respiratórios do sono. 

Os resultados mostraram melhora significativa dos sintomas respiratórios pós- ERM e 

o questionário MBQoL verificou que, quando os domínios são avaliados individualmente, o 

domínio 1 referente à saúde física (dor, desconforto, energia, fadiga, sono e descanso) mostrou 

redução significativa do escore no G1 (p = 0.043) e no G2 (p = 0.001) com melhora da QV 

semelhante nos dois grupos. Nos domínios 2 (saúde psicológica: pensar, aprender, memória, 

concentração, autoestima, imagem corporal, aparência e sentimentos negativos) e 4 (domínio 

dos relacionamentos pessoais e apoio social) registrou uma melhora significativa da QV 

(diminuição significativa dos escores) no G1 (p = 0.006 no domínio 2 e p = 0.006 no domínio 

4), mas não no G2 (p = 0.067 no domínio 2 e p = 0.237 no domínio 4). Quanto ao domínio 

3 da QV (atividades da vida diária e dependência de medicamentos), não se registaram 

melhoras significativas no G1 (p = 0.528)e no G2 (p = 0.357). De uma forma global, todos os 

domínios melhoraram significativamente, em especial, a dificuldade respiratória e as 

atividades diárias 

Todos estes parâmetros que afetam direta e indiretamente a QV da criança, com relato 

de prejuízos no desempenho escolar, problemas em acompanhar o nível físico dos colegas, 

cansaço durante o dia e, ainda prejuízos nas funções essenciais como a mastigação e 

articulação de palavras reforçam a importância da intervenção 
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e diagnóstico mais precoce possível, uma vez que o desequilíbrio das funções 

estomatognáticas de acordo com a sua duração, intensidade e época de instalação, pode 

conduzir a graves alterações morfofuncionais, patológicas e comportamentais. 

Os resultados mostraram melhora da QV principalmente dos escores da dificuldade 

respiratória (p = 0.010), comer com a boca aberta (p = 0.017), diculdade de beber líquidos (p 

= 0.016), queixas de outros sobre a forma de beber líquidos (p = 0.031), disposição (p = 

0.011), qualidade do sono (p = 0.021), problemas com respiração (p = 0.012), ronco (p = 

0.013), molhar os lábios porque ficam secos (p = 0.026) e faltar às aulas por motivo de doença 

(p = 0.005) no G1 e na disposição (p = 0.031) no G2. Com a melhora significativa de 

comportamento podemos acreditar que a ERM contribui no desenvolvimento psicológico da 

criança e reitera a importância da atenção multidisciplinar no cuidado da saúde como um todo. 
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8 CONCLUSÃO 
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O volume e a menor área transversal da via aérea da retropalatal, no curto prazo, 

aumentaram significativamente em ambos os grupos com a expansão rápida da maxila. A 

única exceção foi a área retroglossal, cujo aumento no grupo das crianças com queixas de 

distúrbios do sono pós-adenoamigdalectomia não foi estatisticamente significativo. 

Associado a esses efeitos observou-se uma melhora na qualidade de vida das crianças 

avaliadas de forma similar. 
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Anexo A - Parecer Consubstanciado do CEP 
 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação dimensional do espaço retropalatal e retroglossal em crianças respiradores orais 
submetidos à expansão rápida da maxila 

Pesquisador: FLAVIO TOSHIKI SHIDO 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 23085019.5.0000.5505 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 3.732.560 

 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP n: 1108/2019 (parecer final) 

Trata-se de projeto de Mestrado de FLAVIO TOSHIKI SHIDO. Orientador(a): 

Prof. Dr. Mario Cappellete Jr. 

Coorientador: Prof. Dr. Reginaldo Raimundo Fujita. 

Projeto vinculado ao Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Campus São Paulo, Escola Paulista de 

Medicina, UNIFESP. 

 
-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dosRiscos e Benefícios" 

foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa( 

<PB_I NFO RMAÇÕES_ BÁSI CAS_ DO_ PROJ ETO_ 12 95 579 . pdf > 01 / 10 / 2019 ) . 

 
APRESENTAÇÃO: Mudanças na função normal da respiração durante a fase de crescimento podem influenciar o desenvolvimento 

craniofacial e a deficiência maxilar transversa tem a respiração oral como umadas suas principais causas. Um desequilíbrio do fluxo 

aéreo nasal que pode passar a ser predominantemente bucal acarreta uma série de mudanças posturais e estruturais como a 

alteração na posição da língua e mandíbula para facilitar a passagem de ar pela boca. Além disso, 
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essas alterações poderiam predispor à apnéia obstrutiva do sono pelo efeito de constrição nas dimensões 

das vias aéreas. Considerando a importância dos espaços aéreos no estabelecimento da correta função 

estomatognática, este estudo propõe avaliar o espaço aéreo na região retropalatal e retroglossal através de 

imagens tomográficas pré e pós-expansão rápida da maxila de crianças respiradoras orais correlacionando, 

em curto prazo, as possíveis alterações dimensionais quando do exame realizado com o paciente sentado e 

em posição supina. Além disso, investigar possível melhora dos sinais ou sintomas de obstrução nasal e/ou 

respiração oral através de questionário validado. 

 
HIPÓTESE: A expansão rápida da maxila aumenta as dimensões volumétrica da região retropalatal e 

retroglossal. 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: O objetivo do presente estudo é avaliar, em curto prazo, as alterações dimensionais do 

espaço retroglossal, retropalatal em crianças respiradores orais com atresia maxilar tratados com ERM por 

meio da tomografia computadorizada. 

Objetivo Secundário: Avaliar, por meio de questionário específico, possível melhora da capacidade 

funcionalrespiratória e qualidade de vida. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara: 

Riscos: Por se tratar de pesquisa em banco de dados já existente, nenhum ser humano vivo será exposto a qualquer 

tipo de radiação ionizante, para a realização específica desta pesquisa. 

Benefícios: Avaliar se a ERM poderia aumentar o volume das vias aereas retropalatal e retroglossal e 

tambem a qualidade de vida. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

TIPO DE ESTUDO: retrospectivo. 

LOCAL: Centro do Respirador Bucal da Disciplina de Otorrinolaringologia Pediátrica da Universidade 

Federal de São Paulo-EPM. 

PARTICIPANTES: 35 crianças e adolescentes respiradores orais. 

Critério de Inclusão: Pacientes respiradores orais, dentadura decídua, mista ou permanente com a presença 

dos primeiros molares superiores permanentes totalmente erupcionados e dos primeiros pré-molares 

superiores ou primeiros molares superiores decíduos com implantação radicular 
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adequada, Classe I, II ou III de Angle apresentando atresia maxilar com envolvimento esquelético sem 

tratamento ortopédico/ortodôntico prévio. 

Critério de Exclusão: - Potenciais candidatos à adenoidectomia ou adenotonsilectomia, desvio do septo, 

oclusão completa da cavidade nasal por cornetos nasais, alterações anatômicas do septo nasal, tumores 

intranasais ou pólipos, adenoide ocupando mais de 70% das coanas, secreções purulentas no meato médio 

ou o assoalho do nariz. - Pacientes com assimetrias faciais acentuadas, portadores de síndromes ou 

pacientes com anormalidades craniofaciais como Pierre Robin, Treacher Collins, entre outros. - Crianças 

submetidos à cirurgia nasal. - Presença de alterações dentárias ou problemas periodontais nos dentes de 

suporte do aparelho de expansão maxilar. 

PROCEDIMENTOS: Estudo com amostra composta por 70 imagens tomográficas realizadas previamente 

em crianças e adolescentes respiradores orais com atresia maxilar, com ou sem mordida cruzada posterior, 

de ambos os gêneros, com média de idade de 9,6 anos ± 1,8 anos variando entre 5,5 a 12,7 anos sendo 15 

do sexo feminino e 20 do sexo masculino e indicação de ERM. 

O grupo G1 composto por 10 pacientes realizaram o exame TC em posição sentada e o grupo G2 

compostopor 25 pacientes em posição supino. 

O material de pesquisa incluiu imagens pertencentes ao acervo do banco de dados existente no Centro do 

Respirador Bucal do Departamento de Otorrinolaringologia Pediátrica da Universidade Federal de São 

Paulo 

– Escola Paulista de Medicina. Todos os exames tomográficos foram realizados no Departamento de 

Diagnóstico por Imagem (DDI) da UNIFESP. O questionário padronizado foi realizado 

pelootorrinolaringologista em conjunto com o ortodontista foi aplicado para obter informações 

detalhadas sobre os padrões de respiração e quaisquer alterações ou melhorias que tinham sido 

observadas pós ERM. Análises: 

- Manipulação das imagens de TC; 

- Avaliação das estruturas retroglossal e retropalatal; 

- Área e volume da região retropalatal e da região retroglossal; 

- Imagem de reconstrução 3D. 

(mais informações, ver projeto detalhado). 
 
 

 

 
 

Página 03 de 06 



UNIFESP - HOSPITAL SÃO 

PAULO - HSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - HSP/UNIFESP 

 

 

 
 

Continuação do Parecer: 3.732.560 

 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia docadastro CEP/UNIFESP, orçamento 

financeiro. 

2- Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

2.a) Carta da COEP (20190906085840.pdf) 

3– O modelo do TCLE e TALE foram apresentados pelo pesquisador (TCLE.docx; 

termo_menor.docx)4- O modelo de questionário / roteiro de entrevista está anexado no final do projeto 

detalhado. 

 
Recomendações: 

Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 3688990 de 06 de Novembro de 2019. PROJETO APROVADO. 

 

PENDÊNCIA 1. No projeto está faltando o conteúdo do anexo A - Termo de Cessão de Dados. Incluir o documento no 

projeto. 

 
PENDÊNCIA 2. No campo “Riscos” do formulário de informações básicas consta: “Por se tratar de pesquisa em banco 

de dados já existente, nenhum ser humano vivo será exposto a qualquer tipo de radiação ionizante, para a realização 

específica desta pesquisa”. No caso da presente pesquisa existe o risco de quebra de sigilo das informações, portanto, 

é necessário incluir esta informação no campo “Riscos” 

do formulário de informações básicas. Exemplo: “Há risco de quebra de sigilo dos dados, porém todos os cuidados 

serão tomados para assegurar que isto não ocorra.” 

 
PENDÊNCIA 3. O cronograma informado no formulário de informações básicas indica que parte do estudo já será 

iniciada antes da aprovação do protocolo (coleta de dados – início 10/02/2019). Esclarecer e adequar o 

formulário. Lembramos que nenhum estudo pode ser iniciado antes da aprovação pelo CEP/UNIFESP (Norma 

Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.f). 

 
PENDÊNCIA 4. É necessário refazer o TCLE e submeter novamente na Plataforma Brasil. Usar o modelo disponível 

na página do CEP/Unifesp (https://www.cep.unifesp.br/). Lembramos que o 

 

 

 

 

 
 

 

Página do Parecer: 3.732.560 

http://www.cep.unifesp.br/)


UNIFESP - HOSPITAL SÃO 

PAULO - HSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - HSP/UNIFESP 

 

 

 
 

Continuação do Parecer: 3.732.560 

 

 

 

 

 

 
TCLE aos pais ou responsáveis deve ser um convite e solicitação de autorização para a participação 

dofilho. Deve ser direcionado aos pais, referindo-se ao filho (“Estamos convidando seu filho a participar 

desta pesquisa...”). 

 
PENDÊNCIA 5. O estudo é retrospectivo, conforme indicado no projeto (página 11), portanto, o que 

deveser solicitado aos participantes (crianças/adolescentes) no Termo de Assentimento é a autorização dos 

mesmos para o pesquisador acessar os exames. Portanto, o Termo de Assentimento deve ser revisto 

deixando claro no documento que as crianças/adolescentes não farão novos exames e que o pesquisador 

somente verificará os resultados dos exames que já foram feitos. 

 
PENDÊNCIAS ATENDIDAS 

 

 
Considerações Finais a critério do CEP: 

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma 

Brasil. 

 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1295579.pdf 

09/11/2019 
21:36:28 

 Aceito 

Outros Resposta.docx 09/11/2019 
21:35:48 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

Outros cessao_de_dados.pdf 09/11/2019 
21:33:55 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

TCLE / Termos de termo_menor.docx 09/11/2019 FLAVIO TOSHIKI Aceito 
Assentimento / 21:30:43 SHIDO 

Justificativa de   

Ausência   

TCLE / Termos de TCLE.doc 09/11/2019 FLAVIO TOSHIKI Aceito 
Assentimento / 
Justificativa de 

21:30:29 SHIDO 

 
 
 
 

Página 05 de 06 



UNIFESP - HOSPITAL SÃO 

PAULO - HSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - HSP/UNIFESP 

 

 

 
 

Continuação do Parecer: 3.732.560 Continuação do 

Parecer: 3.732.560 

 

Ausência TCLE.doc 09/11/2019 
21:30:29 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

Outros cadastrocep.pdf 01/10/2019 
23:01:15 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

Outros 20190906085840.pdf 06/09/2019 
14:15:15 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

Projeto Detalhado / projeto_mestrado.docx 12/03/2019 FLAVIO TOSHIKI Aceito 

Brochura 
Investigador 

01:09:03 SHIDO 

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 12/03/2019 
00:25:20 

FLAVIO TOSHIKI 
SHIDO 

Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 28 de Novembro de 2019 

 
 

 

Assinado por: 
Miguel Roberto Jorge 

(Coordenador(a)) 
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ANEXO B - Termo de Cessão de Dados 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
 
 

Título do projeto: Alterações das vias aéreas faríngeas pós-expansão rápida da maxila em 

crianças com distúrbios respiratórios do sono 

 
Objetivo do estudo: Avaliação em curto prazo dos efeitos esqueléticos da ERM sobre o 

volume da cavidade nasal em crianças respiradores orais com atresia maxilar por meio da 

Tomografia Computadorizada e uma avaliação subjetiva na melhora da capacidade funcional 

respiratória dos indivíduos que participarão desta pesquisa. 

 
Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado: “Alterações das vias aéreas 

faríngeas pós-expansão rápida da maxila em crianças com distúrbios respiratórios do sono”. 

 
As informações abaixo estão sendo fornecidas para esclarecê-lo sobre sua possível 

participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo analisar as alterações 

dimensionais da cavidade nasal e área retropalatal, em pacientes respiradores orais com 

presença de constrição de maxila e melhora da qualidade de vida após o procedimento 

ortopédico. 

 
O estudo do qual você irá participar tem a finalidade de avaliar o aparelho de disjunção maxilar 

(aparelho tipo Hyrax) como forma de tratamento em um grupo de crianças e adolescentes da 

cidade de São Paulo com constrição da maxila e a respiração oral. A sua participação neste 

estudo consiste na autorização para o acesso às imagens tomográficas e aos dados dos exames 

de rinometria acústica (se realizado) e questionários, já obtidos. O aparelho disjuntor promove 

o rompimento da sutura palatina mediana, tendo como objetivo principal o aumento 

transversal (largura) da maxila. Os efeitos desse aparelho nas dimensões da cavidade nasal e a 

melhora da qualidade de vida serão avaliados por meio de imagens de tomografia 

computadorizada e dados do questionário validado. Você realizou um exame de Tomografia 

Computadorizada (TC) e preencheu um questionário de qualidade de vida antes da instalação do 

disjuntor maxilar Hyrax; realizou um novo exame de TC e preencheu um novo questionário 

de qualidade de vida após a remoção do mesmo transcorrido um período de aproximadamente 

6 meses com o aparelho em posição 
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sem ativação, tempo necessário para a neoformação óssea da região disjuntada. 

 
 

Posteriormente, foi encaminhado para a montagem de aparelho fixo superior e inferior para a 

sequência do tratamento. 

 
Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com 

as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros pacientes em 

nenhum momento. Tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como 

qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

 
PROCEDIMENTOS 

 
 

O Centro do Respirador Bucal, através do Prof. Dr. Mario Cappellete Jr., ortodontista do 

Centro, mediante triagem, classificará os casos específicos. 

 
As triagens serão realizadas no ambulatório do próprio Centro do Respirador Bucal. Esta carta 

de informação é referente a um trabalho de pesquisa envolvendo crianças e adolescentes do 

sexo masculino e feminino, de 06 a 15 anos com constrição maxilar. 

 
O responsável pelo paciente está ciente de que se tratava de um tratamento parcial, onde foi 

corrigida a deficiência transversal da maxila que dependeu da ativação correta e adequada do 

aparelho que foi realizado diariamente (2 ativações). Após a correção da atresia maxilar, foi 

realizada montagem da aparelhagem fixa superior e inferior (colocação de braquetes) para a 

correção dos dentes mal posicionados (dentes tortos) e ajuste da oclusão (mordida). 

 
Os exames foram realizados no ambulatório de Otorrinolaringologia e Diagnóstico por Imagem 

da UNIFESP e a continuidade do tratamento ortodôntico quando houve possibilidade da 

continuidade foi realizado no próprio setor. O paciente compareceu para a ativação do 

disjuntor maxilar, em datas pré-estabelecidas pelo Ortodontista para se atingir os objetivos do 

tratamento. 
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Foram realizadas para a avaliação dos resultados obtidos, 2 (dois) questionários de qualidade 

de vida (pré e pós remoção do disjuntor) e 2 exames de tomografias e/ou rinometria acústica 

(inicial e 6 meses após a fase de remoção e contenção do aparelho). 

 
As imagens dos exames de Tomografia Computadorizada serão utilizadas para observar as 

dimensões da cavidade nasal e região retropalatal. Os dados da rinometria acústica serão 

utilizadas para validar os resultados observados com as imagens tomográficas. 

 
Benefícios: avaliar o aumento da cavidade nasal pós expansão rápida da maxila e associar 

os resultados com os padrões de respiração, qualidade do sono, desempenho físico e mental 

e/ou quaisquer alterações que tenham sido observadas através dos exames rinometria acústica 

e questionário de qualidade de vida são importantes para a manutenção dos resultados com 

estabilidade em longo prazo favorecendo o crescimento e desenvolvimento do complexo 

craniofacial com adequada função e melhora da qualidade de vida. Ocorrências importantes e 

não esperadas durante o tratamento serão sempre comunicadas prontamente por escrito. 

 
Toda a documentação (radiografias, modelos, fotografias, slides, tomografias, resultados dos 

exames de tomografia) é de propriedade do paciente. 

Em todas as fotografias extra bucais (frente e perfil) serão colocadas tarjas pretas para preservar 

a identificação do paciente. 

 
A qualquer momento, se for de seu interesse, poderá ter acesso a todas as informações obtidas 

a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. Em qualquer etapa 

do estudo o paciente terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigadora é o Dr. Mario Cappellette Jr 

que poderá ser encontrado no 

endereço Rua Coronel Lisboa, 856- Vila Clementino- CEP: 04020-041 – São Paulo, telefone: 

5576-4844/ Rua Vilela, 805 apto 67 – Tatuapé – CEP:03314-000 – São Paulo, telefone: 

98598-3788. 
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP): Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, CEP: 

04020-050, telefone: 5571-1062, FAX: 5539-7162, e-mail: 

CEP@unifesp.edu.br. 
 

 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo 

(nexo causal comprovado), o participante tem direito às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo que meu filho (a) irá participar sobre “Alterações das 

vias aéreas faríngeas pós-expansão rápida da maxila em crianças com distúrbios respiratórios 

do sono”, em crianças e adolescentes com constrição maxilar. 

Ficaram claros para mim, quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

 
Ficou claro também que a participação de meu filho (a) é isenta de despesas durante o período 

da pesquisa. Concordo voluntariamente que sou livre para desistir do estudo a qualquer 

momento sem a necessidade de justificar a minha decisão. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo concedendo acesso às imagens e dados 

dos exames de tomografia, de rinometria acústica e do questionário de qualidade de vida e 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

 
Assinatura do paciente/representante legal 

 

 
Data: / /      

Nome do participante da pesquisa: _ 

Assinatura: _ 

mailto:CEP@unifesp.edu.br
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

 
 

Esclarecido deste paciente (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda 

que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 
Data:   / / _ 

Nome do pesquisador principal:_ _  

Assinatura:    
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ANEXO D - Termo de Assentimento do Menor 

 
 

 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa chamada “Alterações das vias aéreas 

faríngeas pós-expansão rápida da maxila em crianças com distúrbios respiratórios do sono”. 

Seus pais permitiram que você participasse. 

 
Queremos saber como esse aparelho pode melhorar ou não a sua respiração. 

 
As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 5 a 15 anos de idade. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu não terá nenhum problema se desistir. 

A pesquisa será feita no ambulatório do Centro do Respirador Bucal no Departamento de 

Otorrinolaringologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, onde as crianças que tem grande dificuldade em respirar pelo nariz e sua respiração 

acaba acontecendo apenas pela boca, isso acontece porque o céu da boca é fechado. Para 

corrigir esse problema é necessário usar um aparelho chamado HYRAX que vai ajudar a abrir 

o céu da boca. O aparelho fica apoiado e fixado nos dentes por 15 dias seguidos (o aparelho 

não sai da boca). Depois de conseguir fazer a abertura do céu da boca esse aparelho continua 

na boca por mais 6 meses. Serão realizados exames para acompanhar se está tudo bem. 

Este aparelho é considerado seguro, não causa nenhum problema nos dentes e nem na boca, 

mas é possível ocorrer de incomodar um pouco, mas logo passa. Caso aconteça algo errado, 

você pode nos procurar no endereço Rua Coronel Lisboa 856 

– Vila Clementino- São Paulo- CEP: 04020-041 telefone 5576-4844 onde a Dra. Lucia Hatsue 

Yamamoto é a principal pesquisadora. Mas há coisas boas que podem acontecer como deixar 

seu sorriso mais bonito e comer melhor. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da 
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pesquisa. Quando terminar o tratamento você terá todo acompanhamento 

sempagar nada por isso. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar ou ao responsável do CentroDr. 

Mário Cappellette Junior. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto. 

Eu _ aceito 
 
 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. participar da pesquisa 

“Alterações das vias aéreas faríngeas pós-expansão rápida da maxila em 

criançascom distúrbios respiratórios do sono avaliadas com tomografia 

computadorizada” que tem o objetivo ver se melhora minha respiração depois de 

usar o aparelho. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. 

 

 
Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo emparticipar da 

pesquisa. 

DATA: / /   
 

 

ASSINATURA DO MENOR 
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ANEXO E- Questionário de Qualidade de Vida 
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ANEXO F - Termo de autorização 
 

 



154 B i b l i o g r a f i a C o n s u l t a d a | 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 



154 B i b l i o g r a f i a C o n s u l t a d a | 

 

 
 
 

Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992 Jul;112(1):155-9. 

Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: a flexible statistical power 

analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 

2007;39(2):175-91. 

Fleiss JL. The Design and Analysis of Clinical Experiments. New York: Wiley; 

1999. 


	Avaliação das alterações das vias aéreas faríngeas pré e pós-expansão rápida da maxila em crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono
	Avaliação das alterações das vias aéreas faríngeas pré e pós-expansão rápida da maxila em crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos do  sono
	Orientador:
	Coorientador:

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
	Prof. Dr. Onivaldo Cervantes

	FLAVIO TOSHIKI SHIDO
	TERMO DE APROVAÇÃO

	FLAVIO TOSHIKI SHIDO (1)
	Orientador:
	Banca examinadora:
	Suplente:
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO

	| x
	LISTA DE FIGURAS

	| xi
	| xii
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE GRÁFICOS
	LISTA DE ABREVIATURAS
	RESUMO
	ABSTRACT
	1 INTRODUÇÃO
	2 OBJETIVO
	3 REVISÃO DE LITERATURA
	3.1 Considerações sobre a região faríngea
	3.2 Expansão rápida da maxila na região faríngea
	3.3 Tomografia Computadorizada
	3.4 Padronização do posicionamento da cabeça
	4 MÉTODOS
	4.1 Aspectos éticos do estudo
	4.2 Amostra
	4.2.1 Critérios de inclusão
	4.2.2 Critérios de exclusão

	4.3 Método
	4.3.2 Imagens tomográficas
	4.3.3 Ajuste do coeficiente de atenuação para mensuração de volume
	4.3.4 Avaliação das imagens de TC
	4.3.4.1 Posicionamento de cabeça
	4.3.4.2 Localização dos pontos de anatômicos de referência
	4.3.5 Coleta dos dados
	4.3.6 Volume e área mínima da região retropalatal
	4.3.7 Volume e área da região retroglossal
	4.3.8 Avaliação da melhora na qualidade de vida pós-ERM
	5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
	5.1 Análise estatística
	5.2 Perfil da amostra
	5.3 Cálculo amostral
	6. RESULTADOS
	6.1 Erro interobservador e intraobservador (áreas e volumes)
	6.2 Áreas e volumes
	6.3 Qualidade de Vida
	7 DISCUSSÃO
	8 CONCLUSÃO
	9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	Anexo A - Parecer Consubstanciado do CEP
	PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

	ANEXO B - Termo de Cessão de Dados
	ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
	PROCEDIMENTOS

	ANEXO D - Termo de Assentimento do Menor
	ANEXO E- Questionário de Qualidade de Vida
	ANEXO F - Termo de autorização
	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA


