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RESUMO

Neste estudo comparamos o volume dos seios maxilares dos pacientes
submetidos à expansão rápida de maxila cirurgicamente assistida (EMCA), por meio
da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Foram avaliados 10
pacientes submetidos a expansão rápida de maxila cirurgicamente assistida (EMCA)
pela técnica da osteotomia Le Fort I subtotal, que possuíam tomografias pré e pósoperatórias de 180 dias. As imagens foram analisadas utilizando software Dolphin
Imaging® (versão 11.0.03.32) que permite a avaliação do espaço aéreo, delimitandose áreas de interesse e realizando o calculo do volume correspondente. As imagens
dos seios maxilares direito (SMD) e esquerdos (SME) foram analisadas nas
tomografias pré e pós-operatórias. A média das medidas de volume foi de
13,760mm³ para o SMD e 14,499mm³ no SME, nas imagens pré-operatórias e de
14,779mm³ para o SMD e 14,435mm³ para o SME, nas pós-operatórias. Os volumes
pré e pós-operatórios foram avaliados estatisticamente através do teste “t” pareado
para significância maior que 0,05. Após as cirurgias, a média de volume dos SMD
apresentou um aumento significante. Este aumento também foi observado nos SME,
porem não foi estatisticamente significante. A partir destes resultados, é possível
concluir que existe influencia da EMCA sobre o volume dos seios maxilares.
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ABSTRACT

Tridimensional assessment of airway in patients submitted to surgically
assisted rapid maxillary expansion

The aim of this study was to compare the volume of the maxillary sinuses of
patients undergoing surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME), by cone
beam computed tomography (CBCT). Were evaluated 10 patients submitted to
surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME) by the technique of subtotal
Le Fort I osteotomy, which had pre and postoperative CT scans of 180 days. The
images were analyzed using Dolphin Imaging® (version 11.0.03.32) software that
enables the assessment of airspace, delimiting up areas of interest and performing
the calculation of the corresponding volume. The images of the right maxillary sinus
(RMS) and left (LMS) were analyzed in the pre -and postoperative CT scans. The
average measure of volume was 13.760mm³ for the RMS and 14.49mm³ in the LMS,
for the preoperative images and 14.779mm³ for the RMS and 14.435mm³ for the
LMS, in postoperative. The pre-and postoperative volumes were evaluated
statistically by the "t" test. After surgery, the mean volume of RMS showed a
significant increase. This increase was also observed in LMS, however it was not
statistically significant. From these results, we conclude that there SARME influence
on the volume of the maxillary sinuses.

Keywords: Maxillary transversal deficiency. Surgically assisted maxillary expansion.
Cone beam computed tomography.
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1 INTRODUÇÃO

A expansão rápida de maxila cirurgicamente assistida (EMCA) é uma
técnica cirúrgica utilizada em pacientes com deficiências transversais da maxila.
Essa deficiência caracteriza-se por maxilas atrésicas, apinhamento e rotações
dentais, mordida cruzada posterior (uni ou bilateral) e palato ogival.
O aumento nas dimensões transversais do arco superior deve-se
principalmente ao efeito ortopédico decorrente da separação da sutura palatina
mediana, o que possibilita ganho de massa óssea real e consequente aumento do
arco dentário superior. Dessa maneira a abertura da sutura palatina provocará
movimentação

concomitante

de

estruturas

ósseas

adjacentes,

produzindo

mudanças não apenas nas medidas do arco dentário, mas também podendo
interferir direta ou indiretamente em outras estruturas da face e do crânio as quais
está associado.
A técnica utilizada foi a Le Fort I subtotal com osteotomias bilaterais na
parede anterior da maxila estendendo-se da abertura piriforme até a sutura
pterigomaxilar, osteotomia da sutura intermaxilar e osteotomias nas porções iniciais
das paredes laterais nasais e do septo nasal sob anestesia geral.
Os seios maxilares são estruturas diretamente relacionadas com o arco
dentário superior, seu desenvolvimento começa na terceira semana de gestação, e
continua até adultos jovens. É uma cavidade óssea da maxila e, embora não tenha a
sua função completamente elucidada, acredita-se que sua importância esteja
associada à absorção de impactos, umidificação e aquecimento do ar inspirado,
ressonância da voz, umidificação da cavidade nasal (WAITE, 1971) e drenagem
destas secreções para a cavidade nasal, através de um conduto estreito, o óstio
maxilar (FIGÚN; GARINO, 1989).
O objetivo desse estudo foi avaliar possíveis alterações no volume dos seios
maxilares

em

pacientes

submetidos

computadorizadas de feixe cônico (TCFC).

à

EMCA

utilizando

tomografias
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 EXPANSÃO DE MAXILA CIRURGICAMENTE ASSISTIDA

Para a normalidade da oclusão, existe a necessidade de que a maxila
guarde dimensões compativelmente maiores que a mandíbula, sendo que em
oclusão, permitam que as cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores
assentem adequadamente nas fossas oclusais dos pré-molares e molares inferiores
(CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997). Quando estas dimensões forem
menores no sentido lateral teremos uma deficiência transversal da maxila e esta
pode atingir de 10 a 15% da população adolescente e 30% da população adulta
(PHILLIPS et al., 1992).
Os fatores envolvidos na etiologia desta má oclusão são: a retenção
prolongada de dentes decíduos ou raízes residuais; padrão de irrupção dentária;
hábitos viciosos; posição ao dormir; problemas respiratórios; deficiência de
crescimento lateral da maxila determinada geneticamente; pressão atípica da língua;
má formações congênitas de lábio e/ou palato e interferências oclusais. Todos estes
fatores agindo isolados ou conjuntamente, associados à duração, frequência e
intensidade são determinantes na deficiência (BISHARA; STALEY, 1987; BETTS et
al., 1995; GONÇALES; POLIDO, 1998).
O tratamento da deficiência transversal da maxila pode ser definido de
acordo com a idade óssea do paciente, a expansão rápida da maxila (ERM) é
utilizada no tratamento e correção das discrepâncias maxilares em crianças e
adolescentes, porém, em pacientes adultos, esta opção de tratamento apresenta
maior dificuldade devido à rigidez das estruturas craniofaciais, ou seja, da
maturidade esquelética (ISAACSON; INGRAM, 1964; BELL; EPKER, 1976; TIMMS,
1981; BETTS et al., 1995; STRÖMBERG; HOLM, 1995; BERGER et al., 1998).
Este tratamento não cirúrgico pode ser dividido em expansão ortopédica da
maxila, para pequenas discrepâncias, e expansão rápida de maxila, para os casos
mais severos. Embora a expansão rápida de maxila seja uma modalidade de
tratamento válida, o resultado em pacientes com maturidade óssea apresenta, em
longo prazo, uma estabilidade dental e esquelética questionável (LAGRAVÈRE;
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MAJOR; FLORES-MIR, 2005). Pode ainda gerar efeitos indesejáveis, pelo excesso
de força exercido nos dentes de ancoragem, como a compressão do ligamento
periodontal, reabsorção da raiz palatina dos dentes ancorados, fenestração da
cortical palatina, inclinação e extrusão dos dentes de ancoragem (BARBER; SIMS,
1981).
A expansão rápida de maxila cirurgicamente assistida (EMCA) é indicada
como tratamento adequado para contornar os problemas inerentes a maturação
esquelética, sendo um conjunto de procedimentos cirúrgicos e ortodônticos que
promovem um espaço no arco dental para o alinhamento dos dentes (HAAS, 1961;
BELL; EPKER, 1976; KENNEDY et al., 1976; BELL, 1982; BAYS; GRECO, 1992;
POGREL et al., 1992; BANNING et al., 1996; WOODS; WIESENFELD; PROBERT,
1997; CURETON; CUENIN, 1999; TIMMS, 1999; GILON et al., 2000; HANDELMAN
et al., 2000; TOROGLU et al., 2002; GONÇALES, 2010).
As indicações para a realização da EMCA são quando ocorre falha da
expansão ortopédica, quando existir uma deficiência transversal maior que 5mm em
pacientes fora da fase de crescimento, em pacientes que já atingiram a maturidade
esquelética, existência de problemas periodontais, presença de uma mandíbula
larga (BETTS et al., 1995; RIBEIRO et al., 2006). Alpern e Yurosko (1987) ainda
consideram idades diferentes dependendo do gênero, sendo mais indicadas para o
sexo feminino a partir dos 16 anos e para o sexo masculino a partir dos 19 anos.
Os benefícios aos pacientes submetidos à EMCA são: aumento do espaço
aéreo superior; alterações faciais, como a atenuação significante do sulco nasolabial, a estabilidade das mudanças ao longo dos anos e manutenção da saúde
periodontal (BAYS; GRECO, 1992; BANNING et al.,1996; SWENNEN et al., 2001;
ANTTILA et al., 2004).
Tradicionalmente, a EMCA é conhecida pela sua relativa baixa morbidade
cirúrgica, mas como toda cirurgia, oferece riscos. Entre as principais complicações
deste procedimento podem-se destacar: a irritação/ulceração da mucosa palatina,
hemorragias pós-operatórias, sinusite, dor, expansão assimétrica, desvio do septo
nasal, problemas periodontais e recidiva (MEHRA et al., 1999). Na literatura
encontra-se ainda relatos de hemorragias com risco de morte, acidentes
cerebrovasculares, fraturas da base do crânio (POGREL et al., 1992) e amaurose do
nervo óptico (LO; HUNG; CHEN, 2002).

2 Revisão de Literatura

19

Clinicamente, nota-se um efeito expressivo da EMCA nos dentes e na
maxila, e ainda podemos considerar outras estruturas, uma vez que a maxila
relaciona-se com o osso frontal, etmóide e os ossos nasais, lacrimais, vômer,
zigomáticos e palatino (TIMMS, 1981). Este efeito pode ser observado de várias
maneiras como: cintilografia (BAYDAS et al., 2006); modelos (CHACONAS;
CAPUTO, 1982); morfologia (GARDNER; KRONMAN, 1971) e em análise por
elementos finitos (JAFARI; SHETTY; KUMAR, 2003; HOLBERG; RUDZKI-JANSON,
2006; PROVATIDIS et al., 2007; BORYOR et al., 2008; LEE et al., 2009).
A mecânica utilizada para a separação intermaxilar utilizada dois aparelhos
mais amplamente, o Haas e o Hyrax. O primeiro é dentomucosuportado, sendo
eficiente para a expansão da base da maxila. Já o Hyrax que possui uma maior
utilização, por ser dentossuportado, previne alterações da mucoisa palatina uma vez
que não entra em contato com o tecido e facilita a higiene (RINDERER, 1966;
HAAS, 2001; OLIVEIRA et al., 2004).
Inúmeras técnicas cirúrgicas e suas respectivas variações têm sido descritas
na literatura (BELL; EPKER, 1976; SCHWARZ et al., 1985; BAYS; GRECO, 1992;
BASDRA; ZÖLLER; KOMPOSH, 1995); tendo entres elas as considerada mais
invasiva como a de Betts et al. (1995); Woods, Wisenfeld e Probert (1997) que
garantem em pacientes com idade mais avançada um tratamento adequado
(ANTTILA et al., 2004).
Bell e Epker (1976) indicam a técnica de Le Fort I subtotal com osteotomias
bilaterais na parede anterior da maxila estendendo-se da abertura piriforme até a
sutura pterigomaxilar, osteotomia da sutura intermaxilar e osteotomias nas porções
iniciais das paredes laterais nasais e do septo nasal sob anestesia geral. Um estudo
realizado por Betts et al. (1995), foram propostas três alternativas para o tratamento
da deficiência transversal da maxila: expansão ortopédica da maxila, expansão de
maxila cirurgicamente assistida (EMCA) e a osteotomia Le Fort I segmentar, sendo a
EMCA indicadas para (1) indivíduos com discrepâncias maiores que 5mm e
mandíbula larga, (2) necessidade de expansão maior que 7mm, (3) para indivíduos
com deficiência transversal da maxila e problemas periodontais e (4) quando a
expansão ortodôntica/ortopédica já falhou.
Loddi et al. (2008) avaliaram 40 indivíduos, fora da fase de crescimento, com
20 deles com aparelho dento-suportado e outros 20, com aparelho dento-muco-
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suportado. Foram submetidos a EMCA, sob anestesia geral, apresentando abertura
paralela da sutura intermaxilar, sem diferença significante entre os grupos.

2.2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO

A tomografia computadorizada de feixe cônico é uma tecnologia recente,
que utiliza um feixe cônico de radiação associado a um receptor de imagens
bidimensional com rotação sincrônica, que mantém a fonte de Raios X e o receptor
de imagem digital alinhados. Durante essa rotação, muitas imagens são obtidas e
processadas pelo programa do aparelho, formando uma imagem tridimensional
(SCARFE; FARMAN, 2008).
Os dados obtidos pelo tomógrafo apresentam-se como um bloco
tridimensional de pequenas estruturas cubóides (voxels), que apresentam largura,
altura e profundidade de mesma dimensão (FARMAN; SCARFE; SUKOVIC, 2006).
O Field of view (FOV) é o campo de visão da região de interesse que pode
ser desde uma pequena área mostrando uma parte da maxila como também de toda
a região craniofacial (DAWOOD; PATEL; BROWN, 2009).
Essa nova tecnologia desenvolvida para a região de cabeça e pescoço
permite o estudo exclusivo da área investigada, delimitando o campo de visão
(FOV), o que permite uma redução da exposição do paciente e um menor custo de
realização (GUERRERO et al., 2006; VAN ASSCHE et al., 2007; LOUBELE et al.,
2008).
A dose de radiação varia de 4 a 77 vezes maior em comparação as doses
obtidas em exames panorâmicos. Reduções na dose de radiação podem ser obtidas
diminuindo o campo de visão e com variações técnicas na mA e kV (LUDLOW et al.,
2006).
A tomografia de feixe cônico pode ser utilizada nas mais diversas áreas da
odontologia tais como: cirurgia, traumatologia, implantodontia (QUERESBY;
SAVELL; PALOMO, 2008), periodontia, endodontia (PATEL et al., 2007), ortodontia,
(GARIB et al., 2005; KORBMACHER et al., 2007), odontopediatria, pacientes com
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fissura de lábio e palato, pacientes especiais e para a detecção de caries (HAITERNETO; WENZEL; GOTFREDSEN, 2008).
O beneficio da tomografia de feixe cônico não pode ser subestimado, o que
não significa que a tomografia deva ser utilizada como modalidade de primeira
escolha na odontologia, entretanto faltam protocolos para a utilização da mesma,
tendo em vista que mesmo com baixos níveis de radiação ainda possui níveis
maiores do que as radiografia convencionais, ficando a critério do cirurgião-dentista
respeitar os princípios da ALARA (As Low As Reasonably Achievable, ou seja,
menor dose de radiação que ofereça uma condição diagnóstica) , utilizando-a como
exame complementar para fins específicos (SCARFE; FARMAN, 2008).
Ogawa et al. (2005) demostraram o valor diagnostico da anatomia 3D das
vias aéreas com imagens da tomografia de feixe cônico. Os autores encontraram
diferenças significativas no volume total das vias aéreas e na dimensão
anteroposterior do espaço aéreo orofaríngeo, em pacientes com apneia obstrutiva
do sono e o grupo controle (OGAWA et al., 2005). De acordo com Magnusson et al.
(2009), utilizando tomografias helicoidais de 35 pacientes submetidos à EMCA,
existe uma mudança no esqueleto facial, tanto na porção anterior como na porção
posterior, sendo esses efeitos mais expressivos na porção posterior da face.
Pangrazio-Kulbersh et al. (2012) realizou um estudo com TCFC, em
pacientes em fase de crescimento, para avaliar dois tipos de expansores (com e
sem cobertura oclusal), chegando à conclusão de que, através da TCFC, era
possível determinar um aumento no volume do seio maxilar.
A TCFC possui algumas limitações como os artefatos que borram a imagem
e causam distorções, podendo ser (1) inerentes ao aparelho (pela natureza do feixe
de radiação ou calibração deficiente do escâner), (2) relacionada ao movimento do
paciente e (3) a presença de restaurações que resultam em faixas horizontais, além
de um fraco contraste para tecidos moles quando comparada a tomografia
convencional (SCARFE; FARMAN, 2008; SCARFE et al., 2010).
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2.3 SEIO MAXILAR

Os seios maxilares apresentam-se como cavidades preenchida por ar, que
se comunicam com a fossa nasal através do óstio sinusal maxilar. Situam-se na
maxila, osso que ocupa o terço médio da face e contribui para a formação da face,
nariz, boca e órbita. Os seios maxilares, maiores dos seios paranasais, ocupam dois
terços da maxila bilateralmente (KRENNMAIR et al., 1999; DARGAUD et al., 2003).
Uma das principais funções dos seios maxilares é umidificar e filtrar o ar
inalado no nariz. Isto é feito por uma camada de epitélio respiratório especializado,
classificado como epitélio cilíndrico pseudo-estratificado ciliado (BELL; JOSHI;
MACLEOD, 2011). Outra função é servir como receptáculos de secreções
provenientes tanto do seio frontal quanto dos seios etmoidais, promovendo, assim, a
drenagem destas secreções para a cavidade nasal, através de um conduto estreito,
o óstio maxilar (FIGÚN; GARINO, 1989).
O desenvolvimento dos seios maxilares começa na terceira semana de
gestação, e continuam até adultos jovens. Os seios maxilares se desenvolvem a
partir das estruturas mesodérmicas resultantes do primeiro arco branquial (WANG;
JIANG; GU, 1994).
A taxa de crescimento dos seios maxilares varia de acordo com a idade,
com duas fases de aceleração: uma a partir do nascimento até 3 anos de idade e a
segunda entre as idades de 7-12 anos (PARK et al., 2010). A média do volume dos
seios maxilares é de 15ml, com dimensões de 33mm de altura, 23-25mm de largura
e 34mm no eixo ântero-posterior (LAWSON; PATEL; LIN, 2008).
Alguns mecanismos são propostos para explicar o desenvolvimento das
cavidades paranasais: o fluxo de ar nasal, o crescimento do cérebro, a tração da
massa muscular e estruturas faciais e os mecanismos celulares (aderência e
migração) (KOSSOWSKA; GASIK, 1976). O tamanho da cavidade e do seu
relacionamento anatômico também dependerá da extensão da pneumatização
(FATUA et al., 2006).
O fluxo aéreo nasal tem um efeito sobre o desenvolvimento dos seios
paranasais e esqueleto craniofacial (KLEIN, 1986). Behar e Todd (2000), avaliaram
16 pacientes não sindrômicos com atresia coanal e, utilizando tomografias
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helicoidais, determinaram o volume dos seios maxilares, chegando a conclusão que
o lado ipsilateral à atresia possui um volume um pouco maior, porem não
significante. O fluxo aéreo depende também de mais fatores como exemplificado no
estudo de Hood et al. (2009), onde analisou, através de um modelo geométrico, as
trocas gasosas dos seios maxilares e a cavidade nasal, chegando a conclusão que
com a presença de um ostio acessório o volume de ar no seios maxilares pode
aumentar 4 vezes.
Segundo Holton, Yokley e Butaric (2013), analisando a interação morfológica
entre a cavidade nasal e os seios maxilares, concluíram que o volume do seio é
significativamente correlacionado a largura da cavidade nasal.
A EMCA tem efeito expansivo nas dimensões da cavidade nasal e no
volume do espaço aéreo, segundo estudo realizado por Nada et al. (2013), em que
avaliou 32 pacientes submetidos a esse procedimento. Corroborando com Nada,
Smith et al. (2012), fez uma revisão de literatura sobre esse tema e chegou à
conclusão que EMCA causa aumento significativo do volume da cavidade nasal,
volume nasofaringeo, aumento na altura facial e nos planos mandibular e palatal.
Conclusão semelhante a que chegou Mitsuda et al. (2010), porém utilizando
rinometria acústica.
Outros estudos realizados para compreender o crescimento e o padrão de
desenvolvimento dos seios maxilares foram realizados com radiografias (SHAH et
al., 2003), tomografia computadorizada (KAWARAI et al., 1999), e estudos de
ressonância magnética (ADIBELLI; SONGU; ADIBELLI, 2011). A maioria desses
estudos tem centrado-se na avaliação dos seios maxilares, investigando a causa do
desenvolvimento assimétrico.
Prado (2010), durante avaliação de um modelo de elementos finitos em um
crânio dentado, verificou que existem linhas de tensão máxima principal (TMP) tanto
no assoalho do seio como na superfície interna do seio maxilar durante a oclusão
dos molares.
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Comparar os volumes dos seios maxilares pré e pós-operatórios, dos
pacientes submetidos à expansão rápida de maxila cirurgicamente assistida
(EMCA), por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO

Neste estudo foram utilizadas tomografias computadorizadas por feixe
cônico (TCFC) armazenadas no banco de imagens, do arquivo do Departamento de
Estomatologia, obtidas com o tomógrafo i-CAT (Imaging Sciences International,
Hatfield, PA, EUA), modelo Classic pertencente à Faculdade de Odontologia de
Bauru, Universidade de São Paulo, em Bauru.

4.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Foram selecionadas imagens tomográficas de feixe cônico pré e pósoperatórias, de pacientes com deficiência transversal da maxila submetidos à EMCA
(técnica de Le Fort I subtotal com osteotomias bilaterais da maxila, osteotomia da
sutura intermaxilar e osteotomias nas porções iniciais das paredes laterais nasais e
do septo nasal, realizadas por um único cirurgião), com voxel de 0,2mm, com FOV
que incluísse os seios maxilares e não apresentasse sinais imaginológicos de
doença no seio maxilar.
Aplicando esses critérios, foram selecionadas imagens tomograficas pré e
pós-operatória de 180 dias, de 10 pacientes submetidos a EMCA.

4.3 ANÁLISE DAS IMAGENS

A interpretação das imagens foi realizada em computador de mesa com
sistema operacional Microsoft Windows XP Professional versão 2002 (Microsoft
Corporation, Redmond, WA, EUA) e monitor da marca EIZO (Eizo Nanao
Corporation, Ishiwaka, Japão), modelo FlexScan S2000 de 20 polegadas, com
resolução de 1600 por 1200 pixels. O software Dolphin Imaging ® (versão 11.0.03.32)
foi utilizado para avaliação das imagens.
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4.3.1 Mensuração do volume dos seios maxilares

Utilizando o menu “3D Edit” do Dolphin Imaging®, foi acessada a ferramenta
“Sinus/Airway” (Figura 1), através da qual executamos as mensurações necessárias
para o cálculo do volume dos seios maxilares.
No “Sinus/Airway”, inicialmente foi delimitado um perímetro em cada plano
(axial, coronal e sagital) (Figuras 2, 3 e 4), correspondentes ao seio maxilar. Em
seguida, utilizando a opção “Add” foram marcados um ou mais pontos chamados
seed points que determinam quais áreas desse perímetro foram utilizadas para o
cálculo do volume (Figura 5). Isso permitiu isolar o seio maxilar da cavidade nasal.
Qualquer estrutura fora destas áreas foi ignorada. Devido a sinuosidade do SM, o
volume do óstio pode ter sido incluído ao volume total do seio maxilar.

Figura 1 - Acesso a ferramenta de medida de volume

O “Seed point” que aparece como um ponto amarelo sobre a imagem faz
com que o software selecione todas as áreas com intensidades de tons de cinza
semelhantes. Essa semelhança depende de um ajuste da sensibilidade da
ferramenta, que foi ajustada para evitar que áreas indesejáveis como mucosa
sinusal e cavidade nasal fossem englobadas na medida do volume do seio maxilar.
Desta forma, foram marcados tantos seed points quanto necessários para abranger
todo o seio maxilar e evitando marcar erroneamente outras estruturasnas
reconstruções sagital, axial e coronal.
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Após as marcações das áreas nos três planos, ao pressionar a tecla “Update
volume” o software calcula o volume em mm3 e mostra uma reconstrução 3D que
permite identificar erros na marcação dos pontos que determinaram a delimitação do
Seio Maxilar (Figura 6). Caso isso ocorra, retorna-se a tela anterior e faz-se as
correções necessárias.

Figura 2 - Demarcação da área correspondente ao seio maxilar em
reformatação coronal

Figura 3 - Demarcação da área correspondente ao seio maxilar em
reformatação axial (com a presença do seed point e área
demarcada em rosa como volume do seio maxilar a ser
considerado)
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Figura 4 - Demarcação da área correspondente ao seio maxilar em
reformatação sagital (com a presença do seed point e
área demarcada em rosa como volume do seio maxilar a
ser considerado)

Figura 5 - Aspecto final da demarcação do seio maxilar, com a
respectiva quantidade de seed points necessárias para a
total cobertura do seio maxilar

Figura 6 - Resultado do volume do seio maxilar e visualização em 3D
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As medidas dos volumes dos seios maxilares foram anotadas em uma
planilha do programa Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA),
separando os dados referentes a cada paciente, lado e aos períodos pré e pósoperatório.
Esses resultados foram submetidos ao Teste “t” pareado para analisar
diferenças entre os períodos.
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Nas imagens selecionadas para esse estudo, os pacientes apresentavam
idades entre 20 e 38 anos, sendo 4 do gênero masculino e 6 do gênero feminino,
tendo como média 25 anos, com desvio padrão de 5,8 anos, conforme pode ser
observado na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes de acordo com o gênero e a idade
Pacientes

Gênero

Idade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M
M
M
M
F
F
F
F
F
F

38
26
23
23
33
20
19
21
21
26
25
5,8

Média
DP

Na análise do volume do seio maxilar de acordo com a metodologia
proposta, com n=10, a Tabela 2 apresenta os resultados pré-operatórios para os
seios maxilares do lado direito e esquerdo; e a Tabela 3, os resultados pósoperatórios.

Tabela 2 - Distribuição das medidas pré-operatórias do Seio Maxilar Direito (SMD) e Seio Maxilar
Esquerdo (SME) em mm³
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pré-Cirúrgico
SMD
7,739
8,368
13,515
12,215
10,510
10,102
12,938
28,375
15,440
18,399

SME
8,088
9,709
7,709
17,075
11,601
10,518
11,693
29,662
16,006
22,931
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Tabela 3 - Distribuição das medidas pós-operatórias do Seio Maxilar Direito (SMD) e Seio Maxilar
Esquerdo (SME) em mm³
Pós

Paciente

SMD
8,128
9,501
14,166
14,986
11,622
9,686
13,572
28,716
17,206
20,208

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SME
8,871
9,868
8,301
15,233
11,774
10,054
12,040
29,035
16,671
22,501

Com os resultados das Tabelas 2 e 3 calculou-se os valores médios, mínimo
e máximo com os respectivos desvios-padrão, expressos na Tabela 4.

Tabela 4 - Comparativo dos resultados obtidos nas medições pré e pós-operatórias em mm³
SMD Pré-Cirúrgico
SME Pré-Cirúrgico
SMD Pós-Cirúrgico
SME Pós-Cirúrgico

Média
13,760
14,499
14,779
14,435

Mínimo
7,739
7,709
8,128
8,301

Máximo
28,375
29,662
28,716
29,035

DP
6,058
7,088
6,141
6,710

Aplicando-se o teste “t” pareado, pode-se observar, na Tabela 5, que existe
significância na alteração do volume do seio maxilar direito entre os períodos pré e
pós-operatórios. Isto não ocorreu em relação ao volume do seio maxilar esquerdo.

Tabela 5 - Teste t pareado para avaliar a significância das alterações de volume dos seios maxilares

SMD
SME

Média Pré
Cirúrgica
13,760
14,499

DP
6,058
7,088

Média Pós
Cirúrgica
14,779
14,435

DP2

Significância

p<0,05

6,141
6,71

S
NS

0,0063547
0,804359

6 DISCUSSÃO

6 Discussão

43

6 DISCUSSÃO

A deficiência transversal da maxila é uma má oclusão que pode atingir de 10
a 15% da população adolescente e 30% da população adulta (PHILLIPS et al.,
1992). Representa uma parcela significativa da população, sendo necessária a
intervenção, variando o tratamento de acordo com a idade óssea do paciente,
podendo ser observada frequentemente em pacientes adolescentes e adultos
(ISAACSON; INGRAM, 1964; BELL; EPKER, 1976; TIMMS, 1981).
O tratamento para a deficiência transversal da maxila fora da fase de
crescimento ósseo, ou seja, em pacientes adultos, com idade acima de 15 anos
(RIBEIRO et al., 2006) tem como escolha a EMCA, procedimento que visa abertura
da sutura intermaxilar (HAAS, 1961), aumentando a largura o osso basal (HAAS,
1961; GARIB et al., 2005) e o perímetro do arco dental (ADKINS; NANDA;
CURRIER, 1990). As imagens tomográficas utilizadas são de pacientes com idade
entre 19 e 38 anos, portanto sendo indicada a EMCA.
Considerando as estruturas diretamente relacionadas com a maxila, que
durante o processo de EMCA são afetadas, temos a cavidade nasal e o seio maxilar,
tendo como parâmetro estudos realizados por Alpern e Yurosko (1987); Bays e
Greco (1992); Banning et al. (1996); Anttila et al. (2004) que mostram aumento do
espaço aéreo superior, alterações faciais e a atenuação significante do sulco nasolabial.
O seio maxilar apresenta crescimento continuo até a maturidade esquelética
contando com duas fases de aceleração, segundo Park et al. (2010), realizou um
estudo no hospital da Universidade de Guro, na Korea, onde foram avaliados
pacientes com idades entre 0 a 25 anos e observou dois picos de crescimento: um
de 0-3 anos e outro em 7-12 anos, podendo apresentar um crescimento lento entre
14-18 anos. Nesse aspecto os pacientes avaliados em nosso estudo já
apresentavam maturidade esquelética.
Além da idade, outro fator que tem efeito sobre o desenvolvimento dos seios
paranasais e do esqueleto craniofacial é fluxo aéreo. No entanto em um estudo
realizado por Behar e Todd (2000), os autores utilizaram pacientes com atresia
coanal como um modelo da falta de fluxo de ar nas fossas nasais. O resultado
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encontrado nos pacientes demonstrou desenvolvimento simétrico dos seios
paranasais.
Segundo Nada et al. (2013), avaliando tomografia de pacientes submetidos
a EMCA, concluiu que houve aumento significativo das vias aéreas após 22 meses
de pós-cirúrgico. Este trabalho, todavia, considera seio maxilar e cavidade nasal,
ambos como via aérea, portanto não se pode afirmar que houve aumento de volume
do seio maxilar, pois não houve uma análise dessa estrutura isolada.
Hood et al. (2009), analisando um modelo computadorizado do fluxo aéreo e
trocas gasosas do seio maxilar, chegou à conclusão que a ventilação gerada pelo
óstio, quando único, é pequena e que a presença de um óstio acessório pode
aumentar em até quatro vezes a ventilação.
De acordo com Smith et al. (2012), um dos efeitos da EMCA, observados
em analise com de tomografia multi-slice, é o fato de que pacientes tratados por
essa técnica mostraram um aumento significativo do volume cavidade nasal, do
volume da nasofaringe, da altura facial, do plano palatal e do plano mandibular. Isto
poderia nos fazer imaginar que o aumento da cavidade nasal pudesse causar uma
diminuição dos seios maxilares.
Entretanto, Holton, Yokley e Butaric (2013), analisando a interação
morfológica entre a cavidade nasal e os seios maxilares, em tomografias, utilizando
regressão multivariada, encontraram uma relação positiva entre essas estruturas,
concluindo que o volume do seio é significativamente correlacionado a largura da
cavidade nasal, demonstrando que com o aumento do espaço aéreo nasal temos
também um aumento do seio maxilar.
Mitsuda et al. (2010), analisou pacientes submetidos EMCA com rinometria
acústica avaliando per[iodos pré e pós-operatório de 6 meses, concluiu que a
cirurgia gera um aumento das áreas transversais e do volume total da cavidade
nasal. Consequentemente gerando um aumento do seio maxilar, quando
considerado exclusivamente essa variável.
Durante a sua investigação, Pangrazio-Kulbersh et al. (2012), em um estudo
que envolvia pacientes entre 11 e 15 anos, de ambos os sexos, avaliando dois tipos
de expansores (com banda e com cobertura oclusal), encontraram um aumento de 6
a 11% no volume do seio maxilar. Os autores propõem que esse aumento pode ser
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devido a uma reorganização da estrutura esquelética ou crescimento generalizado, o
que acontece também em pacientes submetidos à EMCA.
De forma semelhante, isto já havia sido relatado, pelo estudo de Loddi et al.
(2008) sobre a influência do tipo de aparelho (Hyrax e Hass) na abertura da sutura
palatina. Tendo sido constatado que o aparelho Hyrax apresenta vantagem sobre o
Hass, afirmando ainda que ambos os aparelhos apresentaram abertura paralela,
com a metodologia proposta. Salientando a mudança na estrutura nasal,
independentemente do aparelho.
Analisando a literatura referente a EMCA, conseguimos determinar que esse
procedimento, segundo Bishara e Staley (1987), apresenta diversas implicações nas
estruturas faciais, periodonto e dentição, mostrando que esse processo promove
uma compressão no ligamento periodontal, pressão sobre o processo alveolar e
gradualmente abrindo a sutura palatina mediana.
Magnusson et al. (2009), com o auxilio da tomografia helicoidal mostrou que
EMCA possui um efeito ativo sobre o esqueleto facial, entretanto esse efeito não
apresenta-se de maneira uniforme, sendo mais expansivo na porção posterior da
maxila do que na anterior e ainda que a TCFC é um método confiável que previne
erros de projeção e medidas.
Na mesma linha de raciocínio, o trabalho de Lagravère, Major e Flores-Mir
(2006), chegou à conclusão que a expansão era maior na região dos molares
diminuindo progressivamente em direção anterior do arco, e que a mudança
transversal era significante, aumentando a porção nasal do complexo maxilar.
Na avaliação de pacientes com e sem déficit transversal da maxila, Baraldi,
Pretto e Puricelli (2007) foi possível notar, nos indivíduos com má oclusão, a
dissipação da tensão de tração pela região palatina do rebordo alveolar e processo
palatino da maxila, afetando inclusive o assoalho nasal, levando a conclusão, que
essas forças são dissipadas através dos dentes suportes, promovendo alterações
em todas as estruturas do complexo maxilofacial.
Prado (2010) com um trabalho utilizando modelo de elemento finito
observaram na simulação da oclusão dos molares, duas linhas de tensão máxima
principal na superfície interna do seio maxilar a partir do soalho de seio,
corroborando dessa maneira para a reorganização da estrutura esquelética.
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Em contrapartida a essa reorganização esquelética, Jun et al. (2005)
sugerem que, até os trinta anos para o gênero masculino e até os vinte anos para o
gênero feminino, pode haver um atraso no crescimento ou um crescimento
assimétrico da face devido a injurias ou a cirurgias no seio maxilar. Isto pode
diminuir o volume relativo dos seios maxilares e da cavidade nasal, direta e
indiretamente.
Nosso estudo apresenta uma população heterogênea, tendo pacientes tanto
do gênero feminino quanto masculino, em uma faixa etária variada, embora com
maturidade esquelética.
Dessa maneira podemos sugerir que a EMCA aumenta o volume do seio na
maioria dos casos, quando analisados os volumes individuais, entretanto, podem
haver outros fatores que não foram analisados neste estudo e talvez possam ser
identificados num estudo com maior numero de indivíduos.
O seio maxilar é relatado como o maior dos seios paranasais (SÁNCHEZ
FENÁNDEZ et al., 2000) e possui um volume que oscila entre 8,6 e 24,9mm
(KAWARAI et al., 1999). Em nosso estudo os volumes do seio maxilar encontram-se
dentro dessa média.
Em relação a diferença entre os lados direito e esquerdo, Bargbrouth et al.
(2002) afirma que esta diferença pode ser encontrada a partir dos 8 anos.
Entretanto, Ariji et al. (1994) não encontrou diferença no volume do seio maxilar
relacionado ao lado ou ao sexo, sendo o único parâmetro importante a idade, em
que o seio maxilar após os 20 anos tende a diminuir.
As imagens obtidas na TCFC e suas reconstruções 3D são exames
complementares efetivos para o acompanhamento do tratamento da EMCA (NADA
et al., 2012), corroborando com Cavalcanti (2012) quando afirma que a TCFC tem
características como: (1) boa visualização tecido ósseo, (2) de pequenas áreas, (3)
menor custo e (4) menor dose de radiação, sendo utilizadas nas cirurgias
maxilofaciais em diagnósticos pré-cirúrgico, no acompanhamento pós-cirúrgico e
também durante o procedimento operatório.
Ogawa et al. (2005) em um estudo das vias aéreas superiores em pacientes
com apneia obstrutiva do sono conseguiu verificar diferenças significativas no
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volume das vias aéreas e da dimensão anteroposterior do espaço aéreo orofaríngeo,
demonstrando o valor diagnostico da TCFC.
Tem se estudado a confiabilidade da TCFC nas medidas de volume,
exemplo disso é trabalho Ghoneima e Kula (2013), em estudo com protótipos, se
mostrou confiável e precisa em medidas de volume, não apresentando índices
significativos de diferença do volume real das estruturas.
De forma semelhante, Alves et al. (2012) utilizando um protótipo de via
aérea, obteve medidas muito próximas do volume exato com o software Dolphin
Imaging® (o mesmo utilizado por nós), não apresentando diferenças significantes do
padrão ouro adotado, que era o volume de água necessário para preencher o
protótipo.
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A EMCA tem influencia sobre os seios maxilares, levando a um aumento de
volume após a cirurgia.
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