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RESUMO 

Zambon CE. Uso da fluidodinâmica computacional e da escala NOSE na 

avaliação da função respiratória nasal e correlação com medidas lineares da 

maxila, após a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

Introdução: a obstrução nasal é um achado comum em pacientes portadores 
de deficiência maxilar transversa, uma vez que nesta deformidade, a 
distância entre as paredes laterais da cavidade nasal e o septo nasal está 
frequentemente diminuída, o que acarreta maior resistência ao fluxo aéreo 
nasal, resultando dificuldade respiratória por esta via. Os procedimentos de 
expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC) são os de 
eleição para o tratamento da atresia maxilar em pacientes adultos e, após a 
cirurgia, além do aumento nas medidas lineares  transversas maxilares, há 
uma ampliação do assoalho nasal, o que reduz a resistência à passagem do 
fluxo de ar. Objetivo: determinar a variação da resistência aerífera nasal em 
pacientes adultos, portadores de atresia maxilar, após a ERMAC, com o uso 
da fluidodinâmica computacional (CFD) aplicada nas tomografias 
computadorizadas dos pacientes da pesquisa, além de realizar a análise dos 
sintomas subjetivos de obstrução nasal, antes e após a ERMAC, por meio 
da utilização da Escala Visual Analógica (EVA) de quanto o paciente possui 
a sensação de respiração apenas pelo nariz, e através de um questionário 
denominado de Escala de Avaliação dos Sintomas de Obstrução Nasal 
(NOSE). O estudo também avaliou as variações das medidas ortodônticas 
das arcadas maxilares, por meio de modelos de estudo em gesso, nos 
pacientes submetidos à ERMAC e correlacionou a resistência aerífera nasal 
com as medidas lineares maxilares, após a realização da ERMAC. 
Resultados: houve redução estatisticamente significante na resistência 
aerífera nasal (p=0,002) de pacientes adultos, portadores de atresia maxilar, 
após a expansão ERMAC, avaliada pela CFD, sendo uma redução de 21% 
ao impedimento do fluxo aerífero transnasal. As medidas do NOSE foram 
diferentes antes e após a cirurgia (p<0,001), com melhora nas respostas 
referentes aos sintomas de obstrução nasal. Os valores da escala visual 
analógica de qualidade respiratória pelo nariz apresentaram melhora após a 
cirurgia, com e sem o uso de vasoconstritor nasal, em ambas as narinas 
(p<0,001). As medidas transversas entre os caninos superiores, pré-molares 
superiores, molares superiores, o comprimento anteroposterior e o perímetro 
do arco maxilar apresentaram diferenças estatisticamente significativas após 
a cirurgia. Os valores no pós-operatório foram superiores, quando 
comparados aos valores iniciais (p<0,001). Encontrou-se correlação 
inversamente proporcional (um aumentou e o outro diminuiu) na medida 



 

 

linear transversa entre os dentes primeiros pré-molares superiores com os 
da resistência aerífera nasal, após a cirurgia (r=-0,395; p=0,034) e, também, 
entre os valores da medida linear transversa dos dentes primeiros molares 
superiores e da resistência ao fluxo aéreo transnasal, após a cirurgia (r=-
0,383; p=0,040). Conclusões: tais resultados demonstram que expandir as 
regiões transversas mais posteriores da maxila resultam em diminuição da 
resistência ao fluxo aéreo, no interior das cavidades nasais. Assim, conclui-
se que a ERMAC, com relação à parâmetros subjetivos e objetivos da 
respiração nasal, diminui os sintomas obstrutivos e melhora a qualidade 
respiratória nasal, no dia a dia do paciente, a medida que diminui a 
resistência ao fluxo aerífero, na respiração nasal. 

Descritores: Maxila; Nariz; Técnica de expansão palatina; Cirurgia oral; 

Testes de função respiratória; Perfis de fluxo; Mecânica dos fluídos; 

Obstrução nasal. 

 

 

 



ABSTRACT 

Zambon CE. Use of computational fluid dynamics and the NOSE scale in the 

assessment of nasal respiratory function and correlation with linear 

measurements of the maxilla, after surgically assisted rapid maxillary 

expansion [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2021. 

Introduction: nasal obstruction is a common finding in patients with 
transverse maxillary deficiency, since in this deformity, the distance between 
the lateral walls of the nasal cavity and the nasal septum is often reduced, 
which causes greater resistance to nasal airflow, resulting in respiratory 
difficulty by this route. The surgically assisted rapid maxillary expansion 
procedures (SARME) are the ones of choice for the treatment of constriction 
maxillary in adult patients and, after surgery, in addition to the increase in 
maxillary transverse linear measurements, there is an enlargement of the 
nasal floor, which reduces the resistance to the passage of the air flow. 
Objective: to determine the variation in nasal airway resistance in adult 
patients with transverse maxillary deficiencies, after surgically assisted rapid 
maxillary expansion (SARME), using computational fluid dynamics (CFD) 
applied to computed tomography scans of patients in the study, in addition to 
perform the analysis of subjective symptoms of nasal obstruction, before and 
after SARME, through the use of the Visual Analog Scale (VAS) of how much 
the patient has the sensation of breathing only through the nose, and through 
a questionnaire called the Assessment Scale of Nasal Obstruction Symptoms 
(NOSE). The study will also evaluate variations in orthodontic measurements 
of the maxillary arches, using plaster study models, in patients undergoing 
SARME and will correlate nasal air resistance with linear maxillary 
measurements, after performing the SARME. Results: there was a 
statistically significant reduction in nasal air resistance (p=0.002) in adult 
patients with transverse maxillary deficiencies, after surgically assisted rapid 
maxillary expansion (SARME), assessed by CFD, with a 21% reduction in 
transnasal airflow impediment. NOSE measurements were different, before 
and after surgery (p<0.001), with an improvement in responses related to 
nasal obstruction symptoms. The values of the visual analogue scale of 
respiratory quality through the nose showed improvement after surgery, with 
and without the use of nasal vasoconstrictor, in both nostrils (p<0.001). 
Transverse measurements between maxillary canines, maxillary premolars, 
maxillary molars, anteroposterior length and maxillary arch perimeter showed 
statistically significant differences after surgery. The postoperative values 
were higher, when compared to the initial values (p<0.001). An inversely 
proportional correlation (one increased and the other decreased) was found 



 

 

between the linear transverse measurement between the maxillary first 
premolar teeth and the nasal air resistance after surgery (r=-0.395; p=0.034) 
and also between the values of the transverse linear measurement between 
the maxillary first molar teeth and resistance to transnasal airflow after 
surgery (r=-0.383; p=0.040). Conclusion: these results demonstrate that 
expanding the most posterior transverse regions of the maxilla results in a 
decrease in airflow resistance inside the nasal cavities. Thus, we conclude 
that SARME, with respect to subjective and objective parameters of nasal 
breathing, reduces obstructive symptoms and improves nasal respiratory 
quality in the patient's daily life, as it decreases airflow resistance in nasal 
breathing. 

Descriptors: Jaw; Nose; Palatal expansion technique; Oral surgery; 

Respiratory function tests; Flow profiles; Flow mechanics; Nasal obstruction. 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
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A expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC), 

também conhecida como expansão palatina cirurgicamente assistida 

(EPCA), consiste em uma cirurgia ortognática que é indicada para o 

tratamento de pacientes adultos, com o crescimento ósseo finalizado, 

portadores de atresia maxilar transversa, na qual se utiliza o princípio da 

distração osteogênica para aumentar a dimensão transversal da maxila 

(Anttila et al.,2004; Lagravère et al., 2006). 

A obstrução nasal é um achado comum em pacientes portadores de 

deficiência maxilar transversa, uma vez que nesta deformidade, a distância 

entre as paredes laterais da cavidade nasal e o septo nasal está 

frequentemente diminuída, o que acarreta maior resistência ao fluxo aéreo 

nasal, resultando dificuldade respiratória por esta via (DiFrancesco et al., 

2006; Ramires et al., 2008). 

Os procedimentos de expansão, ortodôntico-ortopédicos (em 

pacientes em crescimento) ou cirurgicamente assistidos (em pacientes 

adultos), promovem ampliação do assoalho nasal, o que reduz a resistência 

à passagem do fluxo de ar com uma influência positiva na função da via 

aérea nasal, melhorando a disfunção respiratória (Mitsuda et al., 2010; 

Zambon et al., 2012). 
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Com o objetivo de avaliar, de maneira específica, os sintomas de 

obstrução nasal, foi descrita por Stewart et al., em 2004, uma metodologia 

que consiste em um questionário dirigido, realizado antes e após 

procedimentos clínicos ou cirúrgicos, para o tratamento da obstrução nasal, 

com o intuito de comparar a eficácia de tais tratamentos. Esse questionário 

foi denominado de Escala de Avaliação dos Sintomas de Obstrução Nasal, 

em inglês Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE). Em 2011, 

Bezerra et al. validaram o questionário NOSE para trabalhos em língua 

portuguesa. Assim, tornou-se possível encontrar na literatura diversos 

trabalhos, em idiomas variados, utilizando a Escala NOSE como ferramenta 

metodológica de avaliação dos sintomas obstrutivos nasais (Alves et al., 

2010; Bezerra et al., 2011; Braun et al., 2013; Menegat et al., 2015). 

Outra metodologia aplicada para a avaliação dos sintomas de 

alterações na respiração apenas pelo nariz é a escala visual analógica (EVA) 

(do inglês visual anologic scale) da percepção do fluxo respiratório apenas 

pelo nariz, naquele exato momento do exame. Trata-se de um exame simples, 

que avalia a qualidade respiratória nasal como um todo e também, a 

respiração unilateral apenas pela narina direita ou esquerda, podendo ser 

realizado sem e com vasoconstritor nasal (Zambon et al., 2012). 

Já a avaliação objetiva da função respiratória nasal pode ser realizada 

por aparelhos otorrinolaringológicos, como a rinometria acústica e 

rinomanometria (Cole 2000; Nigro et al., 2003; Clement e Gordts, 2005). 

Diversos trabalhos na literatura discorrem sobre a utilização de tais 

equipamentos para avaliação dos efeitos das expansões maxilares, 

ortodônticas ou cirúrgicas, na respiração nasal (Doruk et al., 2004; Mitsuda 

et al.,2010; Zambon, 2010; Zambon et al., 2012). 
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Atualmente, pesquisas sobre a relação existente entre função 

respiratória e morfologia nasal estão sendo realizadas com o uso de uma 

nova metodologia: a fluidodinâmica computacional, do inglês computacional 

fluid dynamics (CFD), que trata-se de um modelo virtual, three-dimensional 

(3D) com simulações realizadas por meio de exames de imagens como 

tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas transformadas 

em arquivo digital no formato Digital Imaging and Communications in 

Medicine (DICOM) (Zhao et al., 2014; Bourke e Witmer, 2016; Casey et al., 

2017; Cherobin, 2017).  

Alguns trabalhos recentes na literatura estão correlacionando o uso 

da CFD para avaliação da permeabilidade e patência nasal nos casos de 

expansão palatina ortodôntica (Iwasaki et al., 2012; Iwasaki et al., 2014; 

Ghoneima et al., 2015; Hur et al., 2017) e nos casos de cirurgia ortognática 

bimaxilar para tratamento de apneia obstrutiva do sono (Sittitavornwong et 

al., 2013; Kita et al., 2016). Porém, até o presente momento, não há relatos 

na literatura sobre a aplicabilidade da CFD na função respiratória nasal e na 

correlação entre as alterações anatômicas e fisiológicas após a cirurgia 

bucomaxilofacial de ERMAC, para a correção das discrepâncias transversas 

da maxila. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Principal 

Determinar a variação da resistência aerífera nasal em pacientes 

adultos, portadores de atresia maxilar, após a expansão rápida da maxila 

assistida cirurgicamente, com o uso da CFD. 

2.2 Objetivos Secundários 

Realizar a análise dos sintomas subjetivos de obstrução nasal, antes 

e após a ERMAC, por meio da utilização da EVA de quanto o paciente 

possui a sensação de respiração, apenas pelo nariz e por meio de um 

questionário dirigido, denominado de NOSE. 

Determinar as variações das medidas ortodônticas das arcadas 

maxilares, por modelos de estudo em gesso, nos pacientes submetidos à 

ERMAC. 

Determinar a existência de correlação entre os achados da CFD e as 

medidas lineares maxilares, após a realização da ERMAC. 
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3.1 Deficiência Transversal da Maxila - Atresia Maxilar 

A oclusão é considerada normal quando a conformação dos arcos 

dentários está correta, os dentes apresentam contatos interproximais e 

antagonistas, a articulação temporomandibular está livre de dor ou outra 

disfunção e os movimentos mandibulares de abertura, fechamento, protusão 

e lateralidade ocorrem adequadamente (Faria, 2007).  

Para uma oclusão ser considerada normal, existe a necessidade de 

que o arco dentário superior possua dimensões compativelmente maiores 

que as do arco dentário inferior. Quando as dimensões da maxila forem 

menores no sentido lateral, há uma deficiência transversal da maxila ou 

atresia maxilar (Souza e Silveira, 1998). 

A deficiência transversa da maxila é uma deformidade dentofacial 

caracterizada pela falta de crescimento dessa estrutura em relação à 

mandíbula, no sentido laterolateral, ocasionando, na maioria dos casos, 

mordida cruzada posterior uni ou bilateral, palato profundo em formato ogival 

e apinhamentos dentários (Figura 1), além de relacionar-se a problemas 

respiratórios e fonéticos (Brinhole et al., 2006). 
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Figura 1 - Fotos da oclusão e da maxila, respectivamente, em paciente com atresia 
maxilar. (A) maloclusão existente entre a maxila e a mandíbula, 
ocasionando mordida cruzada posterior bilateral e apinhamentos dentários 
severos. (B) palato ogival, estreito e atrésico no sentido laterolateral e os 
apinhamentos dentários [Fonte: Zambon (2010)] 

Quanto às características faciais, os pacientes comumente 

apresentam base alar estreita, sulco nasolabial profundo e hipoplasia 

zigomática (Figura 2), além de alterações funcionais como dificuldade na 

respiração nasal, influenciando diretamente na qualidade de vida (Bretos et 

al., 2007; Zambon, 2010; Zambon et al., 2012).  

 

Figura 2 - Fotos em norma frontal e lateral, respectivamente, de paciente com atresia 
maxilar associada à retrognatismo mandibular. (A) Nota-se afilamento do 
dorso nasal, estreitamento das cartilagens alares, depressões paranasais e 
ausência de selamento labial. (B) Perfil da face com evidente retrognatismo 
mandibular, falta de projeção zigomática e lábios hipotônicos [Fonte: 
Zambon (2010)] 
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Deste modo, a deficiência transversa da maxila torna-se preocupante 

aos profissionais de saúde que trabalham com o sistema estomatognático, e 

os procedimentos para sua correção são discutidos na literatura e muito 

utilizados na prática odontológica (Hino et al., 2008). 

3.1.1 Prevalência e incidência da deficiência transversal maxilar 

As más oclusões constituem o grupo de terceira maior prevalência 

dentre as patologias bucais, sendo inferior apenas à cárie e à doença 

periodontal (Suliano et al., 2005). 

As alterações esqueléticas envolvendo a maxila podem ser 

classificadas em horizontais, verticais ou transversas. As alterações 

transversas são as mais prevalentes e podem se apresentar isoladamente 

ou relacionada a outras deformidades dentofaciais. A alteração transversa 

da maxila mais comum é a redução na distância transversal do arco, ou 

deficiência transversa da maxila como é comumente denominada (Aloise et 

al., 2007).  

A maloclusão advinda da deficiência transversal maxilar, segundo 

estudos de Ribeiro Jr. et al. (2006), acomete de 3% a 18% da população 

brasileira. 

Segundo Fonseca et al. (2000), a incidência dessa deformidade está 

em torno de 8% a 18% dos pacientes que procuram tratamento ortodôntico.  
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3.1.2 Etiologia 

A atresia maxilar possui etiologia multifatorial envolvendo fatores 

congênitos (Figuras 3 e 4), do desenvolvimento e do crescimento, 

traumáticos, iatrogênicos, além da presença de macroglossia e de hábitos 

parafuncionais, também serem citados como fatores etiológicos (Capelozza 

Filho e Silva Filho, 1997). 

 

Figura 3 - Fotos em norma frontal e lateral, respectivamente, em paciente portadora 
de síndrome de Turner e da respiração bucal, além da atresia maxilar e 
retrognatismo mandibular. (A) observa-se características típicas da 
síndrome de Turner como o hipertelorismo ocular e o pescoço curto, 
ligeiramente alado, além das características do respirador bucal, notadas 
pela depressão paranasal bilateral e pela dificuldade de selamento labial. 
(B) nota-se a hipoplasia do terço médio da face, o retrognatismo 
mandibular e a inserção baixa do pavilhão auditivo [Fonte: Zambon e Pinna 
(2020)] 
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Figura 4 - Fotos da oclusão e da maxila, respectivamente, em paciente portadora 
de síndrome de Turner e da respiração bucal, além da atresia maxilar. 
(A) observa-se mordida aberta anterior e cruzada posterior, 
bilateralmente. (B) nota-se a maxila estreita, em suas dimensões 
transversas, palato ogival e profundo, além de apinhamentos dentários 
[Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

Segundo Betts et al. (1995), o hábito de sucção do dedo polegar, por 

um longo período, resulta em uma síndrome que inclui mordida aberta 

anterior associada à mordida cruzada posterior uni ou bilateral, além de 

palato ogival. Depois de cessado o hábito parafuncional, a mordida aberta 

anterior, muitas vezes, dependendo da idade da criança, se resolve 

passivamente na porção anterior da maxila. Contudo, a deficiência 

transversa da maxila não se resolve rotineiramente e esta correção 

eventualmente requer intervenção cirúrgica e/ou ortopédica-ortodôntica. 

Cirurgias de palatoplastias corretivas à fissura palatina também são 

descritas como possíveis etiologias à atresia maxilar, uma vez que a 

cicatriz cirúrgica pode restringir o correto crescimento transverso da maxila 

(Armbruster, 2002). 

A obstrução nasal crônica, durante o período de crescimento, 

também é citada como fator etiológico, uma vez que o ar passando pelas 

A B 
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cavidades nasais estimula a expansão maxilar natural. Além disso, a 

respiração bucal faz com que não haja contato da língua com o palato duro 

e a constrição da musculatura associada à falta de estímulo lingual impede, 

ainda mais, a expansão maxilar (DiFrancesco et al., 2006; Lione et al., 

2014; Costa, 2014).  

3.1.3 Diagnóstico da atresia maxilar 

A avaliação precisa de um paciente portador de deformidade 

dentofacial deve levar em consideração as dimensões transversas do 

complexo maxilomandibular. O diagnóstico preciso da deficiência maxilar 

transversa é essencial para a eficácia e estabilidade do tratamento (Bell e 

Jacobs, 1979; Koudstaal et al., 2009). 

O diagnóstico diferencial entre mordida cruzada posterior dentária ou 

esquelética é importante, pois esta diferenciação influencia na escolha da 

mecanoterapia adequada (Manganello e Silveira, 2010).  

Bell e Jacobs (1979) afirmam que, dependendo da natureza da 

discrepância transversa, a mordida cruzada posterior pode ser unilateral ou 

bilateral, sendo que a primeira é incomum e geralmente devido à pequena 

ou moderada discrepância transversa. Sendo assim, a mordida cruzada 

esquelética pode ser o resultado das seguintes combinações 

maxilomandibulares: 

a) arco dentário maxilar atrésico e arco mandibular normal; 

b) arco dentário maxilar normal e arco dentário mandibular largo; 
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c) arco dentário maxilar atrésico e arco dentário mandibular largo, 

sendo que esta situação apresenta o tratamento mais desafiador e 

mais susceptível à recidiva, isso pelo fato de o arco dentário 

mandibular não poder ser efetivamente diminuído na região anterior, 

salvo pelo emprego de extrações dentárias e osteotomias, ainda 

assim associado à expansão maxilar. 

Segundo Fonseca et al. (2000) e Utumi et al. (2008), o diagnóstico 

pode não ser tão simples, uma vez que a deficiência maxilar transversa 

isolada apresenta poucas alterações nos tecidos moles da face, restringindo-

se à depressão paranasal e uma base alar nasal estreita. Na maioria dos 

casos, a atresia da maxila ocorre em conjunto a outras discrepâncias 

dentofaciais, como pacientes com excesso vertical da maxila e em 

indivíduos com maloclusão de classe II e classe III. Assim, o diagnóstico final 

deve ser feito por cirurgião-dentista especializado em ortodontia, o qual 

utilizará análises clínicas, análises dos modelos e análises cefalométricas 

como métodos para fazer para fazer a predição da dimensão transversal dos 

maxilares.  

Nas análises clínicas extra e intraorais do paciente com atresia 

maxilar ou deficiência transversal da maxila pode-se observar a presença de 

mordida cruzada uni ou bilateral, palato profundo ou ogival, apinhamentos 

e/ou inclinações dentárias, hipoplasia zigomática, base nasal estreita, sulco 

nasolabial profundo, além de dificuldade de respiração nasal e referência da 

respiração oral (Figuras 1, 2, 3 e 4) (Betts et al., 1995; Zambon, 2010; 

Zambon et al., 2012; Zambon e Pinna, 2020). 
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Brandt e Siqueira (2006) mencionam que a mordida cruzada posterior 

envolve mais de um ou dois dentes, provavelmente seja de natureza 

esquelética. Além disso, alterações na oclusão anterior também podem ser 

encontradas, como mordida aberta anterior (Figura 4A) ou topo a topo 

(Figura 1A).  

Modelos de estudo são avaliados e estudados para o diagnóstico da 

atresia maxilar, bem como das demais alterações nos arcos dentários 

maxilares e mandibulares. Deve-se analisar principalmente o formato do 

palato (Figuras 5 e 6), o formato do arco maxilar (Figuras 5 e 6) e mandibular 

(Figura 7), a oclusão posterior bilateral (Figura 7) e a existência de 

inclinações dentárias (Figuras 5, 6 e 7), que podem mascarar o correto 

diagnóstico da deformidade dentofacial (Koudstaal et al., 2005; Manganello e 

Silveira 2010; Zambon et al., 2012). 

 

Figura 5 - Modelo em gesso para estudo da maxila. Nota-se severa atresia maxilar, 
palato profundo e em formato ogival, além dos apinhamentos dentários 
[Fonte: arquivo pessoal] 
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Figura 6 - Modelos em gesso demonstrando as medidas das distâncias transversas 
lineares da maxila medidas entre caninos superiores (C-C), entre pré-
molares superiores (PM-PM) e entre molares superiores (M-M), perímetro 
do arco maxilar (PE) e comprimento anteroposterior da maxila (CO), 
medidas em modelos de estudo em gesso, da arcada maxilar, nos 
momentos pré e pós-operatório de 6 meses. Essas medidas foram 
coletadas segundo estudo de Zambon et al. (2012) 

 

Figura 7 - Modelos em gesso para estudo das arcadas e da oclusão. Nota-se mordida 
cruzada posterior bilateral, nos modelos em chave de canino [Fonte: 
Manganello e Silveira (2010)] 

Exames de imagens do tipo telerradiografia (Figura 8B) e radiografia 

cefalométrica posteroanterior (PA) de face e análises cefalométricas diversas 

(Figuras 8C e 9) são amplamente utilizadas para diagnósticos das discrepâncias 

dentárias, esqueléticas e dentofaciais, sendo que a radiografia cefalométrica PA 

de face, é considerada padrão para a avaliação das alterações transversas da 

maxila, pois permite comparação das medidas lineares e das alterações 

decorrentes de tratamentos e do tempo. Determinação dos pontos 

craniométricos, linhas e traçados são necessários para as comparações (Figuras 

8 e 9) (Betts et al., 1995; Berger et al., 1999; Bertelè et al., 1999). 



REVISÃO DA LITERATURA - 17 

 

 

Figura 8 - Foto de perfil facial (A) telerradiografia do perfil facial (B) e traçados 
cefalométricos (C), demonstrando um dos estudos para o padrão facial. 
Nota-se o prognatismo mandibular do paciente e dentes primeiros molares 
em oclusão classe III de Angell [Fonte: Zambon (2010)] 

 

Figura 9 - Traçado cefalométrico realizado a partir de radiografia posteroanterior, 
demonstrando o estudo de pontos craniométricos e linhas que 
estabelecem o comprimento efetivo da maxila (linha JR-JL) e da mandíbula 
(linha AG-GA) [Fonte: Fonseca et al. (2000)] 

Com o avanço tecnológico, novas formas de diagnósticos vêm sendo 

utilizadas pelos ortodontistas e cirurgiões bucomaxilofaciais. Tais 

metodologias trabalham em tomografias computadorizadas (Figura 10) e/ou 

as transformam em arquivos digitais e trabalham nas imagens por meio de 

programas computacionais. Além do diagnóstico, simulam tratamentos em 

modelos tridimensionais (Figura 11) e estão sendo amplamente utilizados 

em pesquisas científicas. Alguns desses programas computacionais são 
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patenteados como o Dolphin® e o Materialise®, já outros são de domínio 

público como o Slicer®, o Blender® e o Invesalius® (Grauer et al., 2009; 

Iwasaki et al., 2012; Pereira-Filho et al., 2014; Iwasaki et al., 2014; 

Ghoneima et al., 2015; Medeiros et al., 2017; Sakai et al., 2018).  

 

Figura 10 - Tomografia computadorizada de seios paranasais em corte coronal e 
janela para tecidos duros, (A) pré e (B) pós-operatória, apresentando a 
melhora anatômica no soalho das cavidades nasais e a expansão 
transversa da maxila [Fonte: arquivo pessoal] 

 

Figura 11 - Imagens de reconstruções tridimensionais, por meio da CFD - estudo pré-
operatório de ERMAC, em paciente adulto com atresia maxilar. (A) norma 
três quartos da lateral direita. (B) norma frontal. Nota-se a maxila estreita, 
os apinhamentos dentários maxilares e a mordida cruzada posterior 
bilateral. (C) norma três quartos da lateral esquerda. Em B e C, observa-se a 
hipoplasia maxilar ocasionando, também, discrepâncias anteroposteriores 
e verticais ao terço médio da face [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

A B C 

A B 
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3.1.4 Tratamentos da atresia maxilar 

A concepção de ampliar o arco dental maxilar, pela abertura da sutura 

palatina mediana foi primeiramente descrita por Angell, em 1860, com a 

utilização de aparelhos expansores maxilares. Por meio destes aparelhos 

realiza-se o tratamento de expansão ortodôntica da maxila, também 

conhecida como expansão rápida da maxila (ERM), em pacientes jovens, 

ainda em de fase de crescimento (Berger et al., 1999). 

Basicamente, existem dois tipos de aparelhos expansores que são 

utilizados nas expansões maxilares: do tipo Haas (Figura 12), que consiste 

em uma aparelho mucodentossuportado onde, além das fixações dentais 

nos molares e pré-molares, possui um contato palatino, por uma placa 

palatina bilateral, e outro, do tipo Hygienic Appliance for Rapid Expansion 

(Hyrax) (Figura 13), que consiste em um aparelho dentossuportado, 

cimentado nos dentes posteriores, sem apoio na região palatina (Capelozza 

Filho e Silva Filho,1997; Baccetti et al., 2001). 

 

Figura 12 - Aparelho tipo Haas cimentado em primeiros molares e primeiros pré-
molares superiores, em paciente com maxila atrésica. Notam-se placas 
acrílicas que apoiam na mucosa palatina [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 
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Figura 13 - Aparelho Hyrax instalado previamente à cirurgia. Nota-se a atresia 
maxilar, o palato ogival e apinhamentos dentários. A cimentação do Hyrax 
foi realizada nos primeiros pré-molares e nos primeiros molares 
superiores [Fonte: arquivo pessoal] 

Biederman (1968) observou que os aparelhos disjuntores da época 

(Haas) possuíam uma placa de acrílico apoiada na mucosa palatina (Figura 

12), a qual causava impactação alimentar e irritação aos tecidos moles. O 

autor propôs então uma modificação no aparelho original (Figura 13), hoje 

conhecido como aparelho Hyrax. 

A expansão maxilar ocorre mediante à ativação do parafuso expansor 

do aparelho, sendo que cada quarto de volta do parafuso expansor promove 

0,25 mm de expansão maxilar. As ativações devem ser diárias, com o intuito de 

se realizar um processo de distração osteogênica, que é acompanhada pelos 

tecidos moles do palato e da face. Com a realização da expansão maxilar 

desejada, deve-se obter o ajuste da sutura maxilar e não inclinação da base 

alveolar ou dentária, que ocorre devido à força empregada não conseguir atuar 

na região sutural, sendo diretamente transmitida aos dentes e base alveolar, 

em pacientes adolescentes no final do crescimento ou em adultos. Dentes e 

bases alveolares inclinados são considerados instáveis, ocorrendo recidiva 
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após a remoção do dispositivo expansor. Para isto ser evitado, a força 

expansora empregada deve ser maior que a força tensional da sutura maxilar e 

menor que a força necessária para inclinações dentárias e bases alveolares. 

Sendo assim, em pacientes adultos, esqueleticamente maduros, são 

reservadas as técnicas de ERMAC (Figura 14), osteotomias segmentares e 

osteotomias tipo Le Fort I (Figura 15) em que as resistências das suturas e dos 

pilares são eliminadas cirurgicamente (Pogrel et al., 1992; Marin et al., 2009). 

 

Figura 14 - Foto transoperatória de ERMAC, demonstrando todas as osteotomais 
maxilares realizadas: osteotomia na parede lateral da maxila, 
bilateralmente, e osteotomia anterior, na região da sutura palatina 
mediana. Nota-se acessos cirúrgicos maxilares intraorais conservadores 
[Fonte: Zambon (2010)] 

 

Figura 15 - Fotos demonstrativas de maloclusão e correção cirúrgica, 
respectivamente. (A) observa-se maloclusão dentária com mordida aberta 
anterior e (B) transoperatório da cirurgia corretiva por meio de fixações 
com placas e parafusos, após osteotomias Le Fort I e segmentares. Nota-
se, no transoperatório, acesso cirúrgico vestíbulo maxilar bilateral, 
considerado menos conservador, a oclusão estabelecida e contida por 
fios de aço [Fonte: Zambon (2010)] 
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3.1.5 Expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente 

Inicialmente denominada como expansão palatina cirurgicamente 

assistida, Brown (1938) apud Timms e Vero (1981) foi o primeiro autor a 

descrever a técnica cirúrgica para expansão maxilar transversa, na qual era 

realizada somente a osteotomia da sutura maxilar. Baseado em estudo 

histológico, realizou-se a hipótese de que a sutura maxilar era a área de maior 

resistência à expansão e preconizou-se osteotomia apenas nessa região. 

Atualmente, é sabido que as principais áreas de suporte horizontal e 

vertical da maxila são os pilares nasomaxilar, zigomáticomaxilar e 

ptérigomaxilar (Figura 16). Assim, técnicas distintas de ERMAC são 

relatadas na literatura, onde os tipos de osteotomias maxilares propostas 

refletem controvérsias quanto à área primária de resistência a expansão 

maxilar e quanto aos locais necessários de osteotomias. O desafio é 

combinar satisfatório resultado com procedimento cirúrgico minimamente 

invasivo (Bertelè et al., 1999). 

 

Figura 16 - Imagem ilustrativa da lateral do crânio, evidenciando (setas pretas) os 
pilares verticais de resistência óssea, no terço médio da face [Fonte: 
Madeira (1995)] 
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Bell e Epker, em 1976, descreveram uma das técnicas mais usadas 

de expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. Esta técnica 

consiste em incisão em fundo de vestíbulo de canino a segundo molar 

superior, descolamento do retalho e realização de osteotomia com 

instrumento rotatório da abertura piriforme até a tuberosidade maxilar 5 mm 

acima dos ápices dentários; seguida pela realização da osteotomia do 

processo pterigóideo da maxila com uso de cinzel curvo. Por fim, é inserido 

um cinzel entre os incisivos superiores e é realizada clivagem da crista 

alveolar e sutura palatina mediana com o auxílio de um martelo. Após a 

separação da maxila é realizada a sutura e ativação de dois quartos de 

volta do aparelho expansor, instalado previamente à cirurgia. As ativações 

pós-operatórias são iniciadas 3 dias após a cirurgia, com até 4 ativações 

diárias. O aparelho é mantido em posição para contenção por 4 a 6 meses 

(Figura 17). 

 

Figura 17 - Imagens ilustrativas das osteotomias preconizadas pela técnica de Bell e 
Epker (1976). (A) Osteotomia das paredes laterais da maxila. (B) 
Separação da sutura pterigomaxilar com cinzel curvo. (C) Clivagem da 
sutura palatina mediana e inclinações dos cinzéis retos, com apoio digital 
constante na região da pré-maxila [Fonte: Sant’ana et al. (2006)] 

A B C 
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Bell e Jacobs, em 1979, descrevem uma modificação da técnica 

cirúrgica proposta por Bell e Epker (1976). Pela primeira vez na literatura 

autores relatam que a osteotomia lateral da maxila e a disjunção palatina 

podem ser realizadas sob anestesia local com pouca morbidade pós-

operatória, ainda que todos os pacientes sejam tratados sob anestesia geral. 

Estes autores relatam que, se a técnica de osteotomia da parede lateral 

maxilar tiver sido realizada dentro da técnica apropriada (desde a 

tuberosidade maxilar até a chanfradura piriforme), a disjunção da sutura 

ptérigomaxilar é desnecessária. Com este procedimento, os autores afirmam 

que a expansão maxilar se dá com mínimo desconforto ou sensação de 

pressão nas áreas de articulação maxilares. 

Zambon et al. (2012), utilizaram a técnica de Bell e Jacobs (1979) 

para avaliarem os efeitos da ERMAC nas dimensões transversas da maxila 

e na qualidade da respiração nasal e consideram tal técnica como 

conservadora, uma vez em que não realizaram a soltura das suturas 

ptérigomaxilares. Os resultados deste trabalho foram relevantes e 

estatisticamente significantes tanto para o aumento das medidas transversas 

avaliadas, quanto para a melhora na qualidade respiratória, após a ERMAC 

conservadora, em adultos portadores de atresia maxilar. 

Fundamentado no conhecimento de que todos os pilares da maxila 

oferecem resistência à expansão maxilar, Betts et al. (1995), preconizam 

que a melhor técnica deva ser uma osteotomia tipo Le Fort I incompleta, 

similar à realizada por Bell e Epker, em 1976, com instalação do expansor 

previamente a cirurgia. Segundo os autores a técnica pode ser aplicada da 

seguinte forma (Figura 18): 
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a) osteotomia maxilar bilateral, desde a abertura piriforme até a 

sutura ptérigomaxilar. Deve ser paralela ao plano oclusal e com 

degrau ao nível do pilar zigomáticomaxilar [(preferência dos 

autores) (Figura 18B)] ou realizada segundo Bell e Epcker (1976) 

de maneira linear inclinada em forma de rampa [(ramped cut) 

Figura 18A]; 

b) osteotomia do septo nasal no seu nível mais inferior, para evitar 

desvio do septo nasal durante a expansão; 

c) osteotomia da sutura maxilar, realizada entre os incisivos centrais 

superiores desde a espinha nasal anterior até a espinha nasal 

posterior e envolvendo o processo alveolar; 

d) osteotomia do 1,5 mm anterior das paredes nasais laterais; 

e) osteotomia bilateral das suturas ptérigomaxilares; 

f) ativação de 3 mm a 4 mm do expansor, observando se a 

expansão ocorre de forma simétrica, caso contrário, as 

osteotomias devem ser checadas para se obter mobilidade 

simétrica. Retornar o expansor para 1 mm a 1,5 mm; 

g) sutura dos tecidos moles com atenção para o controle dos tecidos 

moles da base alar nasal e lábio superior. 
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Figura 18 - Ilustrações das osteotomias maxilares propostas por Bell e Epcker, em 
1976 e por Betts et al., em 1995. As setas orientam o movimento de 
expansão dos blocos maxilares osteotomizados, após as ativações do 
expansor. Nota-se osteotomia em rampa (ramped cut) (A) e paralela ao 
plano oclusal com degrau na região zigomáticomaxilar (B) [Fonte: 
Fonseca et al. (2010)] 

Ainda segundo Betts et al. (1995), após a cirurgia deve-se aguardar 

cerca de cinco dias até o início das ativações, que podem ser realizadas de 

0,5 mm a 1 mm por dia. A expansão completa deve ocorrer dentro de 4 

semanas, ou a área das osteotomias podem cicatrizar impedindo futura 

expansão. Em contraste com a expansão ortodôntica rápida maxilar (ERM) a 

ERMAC não necessita de sobrecorreção. 

São necessários pelo menos 4 meses para se obter a neoformação 

óssea na osteotomia maxilar. Assim, o expansor ou outro dispositivo devem 

ser mantidos em posição de 4 a 6 meses com forma de estabilizador. A 

formação óssea da sutura maxilar pode ser avaliada pela radiografia oclusal 

maxilar e periapical entre os dentes 11 e 21 (Koudstaal et al., 2005). 
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3.1.6 ERMAC e a importância do preparo ortodôntico 

Cureton e Cuenin (1999) realizaram o primeiro estudo envolvendo 

alguns aspectos relevantes da expansão maxilar cirurgicamente assistida, 

até então ignorados. Este trabalho visou principalmente o enfoque do 

preparo ortodôntico prévio à ERMAC e as implicações clínicas envolvidas 

em cada passo. Primeiramente os autores mostraram a importância do grau 

de apinhamento entre incisivos superiores e sua relação com defeitos 

periodontais associados ao pós-operatório destes pacientes. Este tipo de 

condição clínica favorece a formação de fraturas chamadas assimétricas 

(Figura 19B), onde a separação maxilar ocorre entre o osso e raiz de um dos 

incisivos centrais. Este tipo de separação também favorece a desinserção 

gengival entre incisivos centrais superiores, propiciando a formação de uma 

profunda bolsa periodontal. Conforme estes autores, se a resistência à 

separação da sutura intermaxilar entre os dois incisivos centrais superiores é 

maior do que a resistência da porção palatina e mesial do alvéolo dos 

incisivos centrais superiores, a fratura não ocorrerá simetricamente. Esta 

fratura será feita ao longo do caminho de menor resistência, o que ocorre 

com maior frequência no incisivo central superior mais vestibularizado, que 

possui menos tecido ósseo protegendo a raiz. 
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Figura 19 - Imagem ilustrativa de uma fratura simétrica com manutenção da inserção 
periodontal (A) e de uma fratura assimétrica com desinserção da gengiva 
inserida (B) [Fonte: Sant’ana (2006)] 

Sant’ana (2006) discorre sobre a importância da avaliação da 

divergência das raízes entre os dentes 11 e 21, previamente à ERMAC, pois 

é necessária a presença de uma quantidade óssea suficiente (Figura 20) 

para que os cinzéis promovam a ruptura da sutura palatina mediana, no 

transoperatório, de forma que permaneça osso nas faces mesiais dos dentes 

11 e 21 (Figura 19A). Tal avaliação pode ser feita por meio de radiografias, 

tomografias ou, ainda, por programas computadorizados. Caso não haja tal 

quantidade óssea, deve-se solicitar preparo ortodôntico prévio à cirurgia. 

para que, por meio de aparelho ortodôntico, se realize a divergência das 

raízes dos dentes 11 e 21, objetivando maior segurança contra as 

complicações de fraturas assimétricas (Figura 19B), problemas periodontais 

envolvendo os incisivos centrais superiores ou, até mesmo, a perda trans ou 

pós-operatória desses dentes. 

B A 
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Figura 20 - Imagem ilustrativa da situação clínica inicial ideal dos incisivos centrais 
superiores. Observa-se a presença de osso entre as raízes dentárias, 
devido a existência de divergências radiculares, previamente à expansão 
da sutura palatina mediana. Tal observação é feita através de exames de 
imagem, como as radiografias periapicais [Fonte: Sant’ana (2006)] 

Cureton e Cuenin (1999), também advogam que é imperativa a 

realização de uma radiografia periapical e/ou oclusal ao pós-operatório 

imediato (Figura 21) a fim de que o tipo de fratura seja diagnosticado. A 

fratura simétrica é aquela que ocorre exatamente na sutura intermaxilar 

(Figura 19A), existindo igual quantidade de osso na face mesial das raízes 

dos dois incisivos centrais superiores.  

 

Figura 21 - Radiografias pré e pós-operatórias de paciente adulto, com atresia 
maxilar e necessidade de tratamento cirúrgico por meio da ERMAC. (A) 
Radiografia oclusal pré-operatória, evidenciando os incisivos centrais 
superiores (11 e 21) e a sutura palatina mediana entre as raízes dos 
mesmos. Nota-se o aparelho Hyrax cimentados em primeiros pré-molares 
e primeiros molares maxilares. (B) Radiografia oclusal pós-operatória, 
imediatamente após ativações do aparelho Hyrax. Nota-se a grande 
abertura da sutura palatina mediana, o aparelho Hyrax com o expansor 
ativado e em posição, e devidas tábuas ósseas nas faces mesiais dos 
incisivos centrais superiores. (C) Radiografia periapical pré-operatória 
dos dentes 11 e 21, demonstrando a existência adequada de osso entre 
as raízes dentárias. (D) Radiografia periapical pós-operatória dos dentes 
11 e 21, demonstrando a existência adequada de osso mesial recobrindo 
as raízes dentárias, após a abertura da sutura palatina mediana e da 
expansão maxilar [Fonte: arquivo pessoal] 

A B C D 
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3.1.7 Possíveis complicações da ERMAC 

A ERMAC é considerada um procedimento seguro, de mínima 

morbidade para o paciente e risco limitado de complicações severas. 

Quando ocorrem complicações, na maior parte das vezes, são mínimas e 

transitórias, possuindo bom prognóstico, desde que sejam conduzidas de 

forma correta. São ocorrências que podem estar relacionadas à técnica 

cirúrgica abordada, ao tipo de expansor palatino escolhido, à anatomia das 

regiões manipuladas, às condições pré-existentes do paciente e sua 

colaboração ao tratamento, ao acompanhamento pós-operatório, dentre 

outras (Lanigan et al., 2002; Vergin et al., 2015; Verquin et al., 2017). 

As complicações mais comuns incluem hemorragia, dor, sinusite, 

ulceração do palato, expansão assimétrica, fratura assimétrica na região da 

sutura palatina mediana, desvio do septo nasal, perda dentária, dano 

periodontal, alterações endodônticas, soltura parcial ou total do aparelho 

Hyrax e recidiva da atresia (Matteini e Mommaerts, 2001; Lanigan et al., 

2002; Gauthier et al., 2011; Williams et al., 2012; Ramieri et al., 2015; 

Jensen e Rodrigo-Domingo, 2017). Já as complicações mais raramente 

citadas na literatura foram: disfunção do sistema auditivo, fístula 

carotidocavernosa, síndrome do compartimento orbital, enxaqueca, 

lacrimejamento e fratura radicular (Lanigan et al., 2002; Vergin et al., 2015; 

Verquin et al., 2017; Carvalho et al., 2018). 
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3.1.8 ERMAC e a fisiologia respiratória 

Uma vez que a maxila compõe a região do soalho nasal, ao expandi-

la, promove-se um aumento das cavidades nasais, fato que facilita a 

passagem do ar e melhoram os sintomas de obstrução nasal, que estão 

presentes devido a diversos fatores etiológicos, como as hipertrofias das 

conchas nasais, os desvios do septo nasal e a atresia maxilar (Ghoreishian e 

Gheisari, 2009; Zambon et al., 2012; Pereira-Filho et al., 2014; Menegat et 

al., 2015; Buck et al., 2016; Sakai et al., 2018). Estima-se que a prevalência 

da obstrução nasal na população de centros urbanos é de 26,7% (Jessen e 

Malm, 1997). 

Para entender tal fenômeno, serão avaliados, nos tópicos abaixo, 

assuntos pertinentes às cavidades nasais e à fisiologia respiratória. 
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3.2 Nariz e a Respiração Nasal 

A medida que o ar passa pelas cavidades nasais, ele é aquecido 

pelas extensas superfícies das conchas nasais e do septo nasal, é quase 

totalmente umidificado e parcialmente filtrado, funções as quais, em seu 

conjunto, são responsáveis pelo condicionamento do ar nas vias aéreas 

superiores, ou seja, preparam o ar para os eventos fisiológicos funcionais de 

ventilação pulmonar, difusão do oxigênio e do dióxido de carbono entre os 

alvéolos e o sangue e transporte de oxigênio e de dióxido de carbono no 

sangue e nos líquidos corporais para as células - oxigênio - e a partir dela -

dióxido de carbono (Churchill et al., 2004; Voegels e Lessa, 2006). 

As cavidades paranasais, também denominadas de seios da face, são 

cavidades aéreas simétricas que se comunicam às fossas nasais por 

intermédio de canais e de orifícios ou óstios. São distribuídas em número de 

quatro para cada lado: maxilar, frontal, etmoidal e esfenoidal (Figuras 22). 

Todas as cavidades paranasais ou sinusais são forradas internamente por 

uma mucosa que não é outra senão a própria mucosa nasal invaginada 

através dos canais e óstios sinusais, formando as conchas nasais em número 

de três: concha nasal inferior, média e superior (Figura 22A e B). O 

movimento ciliar da mucosa sinusal traduz-se por uma verdadeira corrente 

ondulatória ao longo das paredes dos seios, em direção aos óstios e às 

fossas nasais, onde descarrega os exsudatos porventura existentes no interior 

das cavidades sinusais (Figura 23). Assim, a drenagem e a ventilação nasal e 

sinusal são dois fatores importantes na manutenção adequada da fisiologia 

respiratória das vias aéreas superiores (Voegels e Lessa, 2006).  
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Figura 22 - Figuras ilustrativa de corte coronal da cabeça de um adulto. Nota-se, o 
terço médio da face, com as cavidades nasais, septo nasal, conchas 
nasais e seios maxilares. (A) Observa-se cavidades nasais e seios 
maxilares com íntimos contatos com o palato bucal e com os dentes 
maxilares [Fonte: Sobotta (1993)] (B) Nota-se o osso maxilar auxiliando na 
formação dos seios maxilares e das cavidades nasais, sendo as 
descrições numéricas referentes aos terços médio e superior da face: 1: 
concha nasal inferior; 2: concha nasal média; 3: concha nasal superior; 4: 
seio frontal; 5: seio etmoidal; 6: seio maxilar; 7: septo nasal [Fonte: Miniti 
et al. (2000)] 

A corrente ondulatória do ar inspirado e expirado, no interior das 

cavidades nasais e sinusais auxiliam no desenvolvimento ósseo harmônico 

do terço médio da face, durante a fase de crescimento, na qual ainda 

existem suturas ósseas cartilaginosas, não ossificadas, como por exemplo 

na região maxilar (Figuras 23 e 24). Assim, problemas respiratórios 

relacionados às vias aéreas superiores, acarretam respiração bucal 

adicional, fato que interfere no desenvolvimento maxilar adequado, durante a 

fase de crescimento do indivíduo e, se não tratados durante a infância, 

ocasionarão alterações dentofaciais importantes ao indivíduo, em sua fase 

adulta. A atresia maxilar é citada como uma dessas alterações, sendo 

B A 
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comum e, portanto, relevante no diagnóstico e tratamento precoce por 

ambas as especialidades - otorrinolaringologia e odontologia (DiFrancesco et 

al., 2006; Ramires et al., 2008). 

 

Figura 23 - Correntes ondulatórias no interior da cavidade sinusal (A) e drenagem do 
seio maxilar (B). Observar que a drenagem se dá para o óstio natural do 
seio maxilar e para o infundíbulo etmoidal: om: óstio do seio maxilar; be: 
bula etmoidal; hs: hiato semilunar; pu: processo uncinado [Fonte: 
Stammberger (1994)] 

 

Figura 24 - Figuras ilustrativas das correntes aéreas no interior das cavidades 
nasais, em um corte anatômico sagital. (A) Correntes inspiratórias, sendo 
que a hachurada em negrito é a curva inspiratória principal, acima desta 
observa-se a curva olfativa e abaixo, a curva respiratória acessória, ao 
longo do concha nasal inferior. (B) Correntes aéreas expiratórias 
acarretando “turbulências” [Fonte: Hungria (1991)] 

A B 
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Em se tratando da fisiologia nasal respiratória, deve-se estar atento 

ao fenômeno denominado ciclo nasal, presente na maioria da população 

adulta, em que há aumento no volume da mucosa das conchas nasais, 

alternando a cavidade nasal direita e esquerda, num período de 2 a 5 horas. 

Assim, no estudo da fisiologia e anatomia nasal, deve-se diferenciar 

aumento do volume das mucosas por presença do ciclo nasal ou de doença 

inflamatória que causa hipertrofia das mucosas, além de ser referenciado na 

literatura que, estudos que avaliam condições rinológicas pré e pós-

operatórias, devem utilizar medicamento vasoconstritor (Figura 25), para que 

não haja interferência de tais fatores nos resultados (Roithman et al., 1994; 

Biasotti et al., 2012; Zambon e Pinna, 2020; Cherobin et al., 2021). 

 

Figura 25 - Imagens tomográficas pré-operatórias de paciente com atresia maxilar e 
mordida cruzada posterior apenas do lado direito. (A) Sem uso do 
vasoconstritor nasal. Observam-se conchas nasais hipertróficas, com 
redução do espaço aéreo nasal. (B) Com o uso de vasoconstritor nasal 60 
minutos anteriores ao exame. É possível observar a redução, 
principalmente da concha nasal inferior, e a ampliação a área pérvia nasal 
[Fonte: arquivo pessoal] 

A B 
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3.3 Respiração Nasal e a Resistência das Vias Aéreas Superiores 

O processo respiratório, em sua normalidade, inicia-se nas vias 

aéreas superiores por meio das cavidades nasais. A obstrução nasal pode 

determinar uma respiração bucal suplementar. No processo respiratório, a 

existência de uma parcial ou total respiração bucal ocasiona redução da 

expansão torácica convencional, fato que, em longo prazo, pode ocasionar 

alterações do desenvolvimento da caixa toráxica, alterações morfológicas da 

coluna vertebral e do esqueleto facial, como a atresia maxilar, em pacientes 

ainda em fase de crescimento. Assim, torna-se importante o estudo das 

cavidades nasais, do fluxo nasal e da resistência das vias aéreas superiores 

(Cappellette Jr. et al., 2006). 

Lund (1996) descreve que o nariz responde por cerca de 60% da 

resistência total das vias aéreas na respiração normal, e que na cavidade 

nasal devem ser consideradas três áreas de maior resistência ao fluxo 

aéreo: o vestíbulo, a região valvular e a parede nasal lateral. O vestíbulo 

contribui com aproximadamente um terço da resistência e atua como um 

segmento limitante do fluxo na inspiração. Normalmente é mantido pelas 

cartilagens alares, sendo pouco influenciado por estruturas vasculares, e 

mais dependentes da tensão das paredes vestibulares, da contração do 

músculo dilatador nasal alar e do grau de pressão negativa transmural 

gerada durante inspiração (Figura 26).  
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Figura 26 - Figura ilustrativa da válvula nasal e seu funcionamento na inspiração e 
expiração respectivamente. (A) constrição da válvula nasal, durante a 
inspiração e (B) dilatação da válvula nasal durante o movimento 
expiratório [Fonte: Sheen e Sheen (1998)] 

De acordo com Roithmann et al. (1997), a válvula nasal responde por 

cerca de 70% da resistência nasal. A área da válvula nasal é composta pela 

porção nasal anterior, com forma triangular, delimitada lateralmente pelo 

bordo caudal da cartilagem lateral superior e medialmente pelo septo nasal.  

Segundo Nigro et al. (2003), o ponto de encontro dos limites lateral e 

medial da entrada da válvula nasal forma um ângulo de 10º a 15º chamado 

de ostium internum. A partir daí, a área da válvula estende-se em direção 

posterior e oblíqua rumo à cavidade nasal propriamente dita, mais 

especificamente, rumo ao orifício piriforme. Neste nível, em condições 

normais, encontra-se a cabeça da concha nasal inferior. Esta segunda área 

da válvula nasal, ao nível do orifício piriforme, é também chamada de istmus 

nasi (Figura 27A e B).  
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Figura 27 - Diagramas demonstrativos das regiões anteriores das cavidades nasais. 

(A) Localização da válvula nasal, limitando as regiões do istmus nasi e 
ostium internum. (B) Diagrama de corte sagital nasal, nas áreas do 
vestíbulo nasal e da válvula nasal. Observa-se o istmus nasi, o ostium 
internum e a válvula nasal, na porção anterior do nariz [Fonte: Nigro 
(2004)]  

As deformidades septais devem ser avaliadas quando se investigam 

fatores etiológicos das obstruções nasais. Os desvios do septo nasal podem 

ser classificados segundo sua localização na cavidade nasal e seu grau de 

deformidade, impactante ou não na respiração nasal. Com relação a esse 

último quesito citado, pode se classificar como: deformidade GRAU I = 

deformidade septal simples, compatível com o bom funcionamento 

respiratório nasal; deformidade GRAU II = deformidade septal que produz 

obstrução nasal discreta, moderada ou intensa, porém não há o toque na 

parede lateral da fossa nasal; deformidade GRAU III = deformidade septal que 

toca de modo permanente a parede lateral da fossa nasal. Já, com relação às 

áreas de acordo com a topografia da cavidade nasal envolvida (classificação 

de Cottle) pode-se encontrar o desvio septal nas áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do nariz, 

sendo: área 1 = área vestibular - região do vestíbulo nasal; área 2 = área da 

válvula nasal - região correspondente ao limite entre a cartilagem lateral 

superior e inferior, tecidos moles adjacentes à abertura piriforme, assoalho da 

fossa nasal e septo nasal; área 3 = área atical - região atrás e acima da 

B A 
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válvula nasal, sob os ossos próprios do nariz; área 4 = área conchal anterior - 

região correspondente ao septo cartilaginoso e ósseo, oposta às conchas 

nasais; área 5 = área conchal posterior - região localizada adjacente à coana 

(Figura 28) É importante ressaltar que os desvios septais podem acometer 

mais de uma área em ambas as narinas de um mesmo indivíduo (Cottle, 

1968; Neves-Pinto et al., 1978; Biasotti et al., 2012). 

 

Figura 28 - Classificação das áreas nasais segundo Cottle (1968). (I) Vestíbulo nasal. 
(II) Vávula Nasal. (III) Ático nasal. (IV) Concha nasal inferior (V) Concha 
nasal posterior adjacente à coana [Fonte: Biasotti et al. (2012)]  

Além dos desvios septais, hipertrofias das mucosas nasais também 

são avaliadas e podem variar em escala de 1 a 4, sendo 1 as mucosas 

normotróficas; 2 levemente edemaciadas; 3 com importante edema de 

mucosas, porém é possível examinar as referidas áreas acima e o nível 4 de 

hipertrofia é relacionado ao grande edema de mucosas, que torna impossível 

o exame rinoscópico completo (Miranda et al., 2011; Rodrigues et al., 2011). 

O exame intranasal utilizando rinoscopia anterior e a nasofaringoscopia 

indireta fornecem dados limitados sobre segmentos mais posteriores e das 

paredes laterais da cavidade nasal. Na atualidade, os telescópios para 



REVISÃO DA LITERATURA - 40 

 

endoscopia nasal proporcionam imagem com luminosidade, nitidez e 

resolução de alta qualidade, oferecendo nítidas e importantes vantagens 

sobre métodos convencionais de exame (Hungria, 1991; Biasotti et al., 2012). 

3.4 Métodos de Avaliação da Função Respiratória Nasal 

Testes para se avaliar a permeabilidade nasal já vêm sendo usados há 

várias décadas. Miniti et al. (2001) relatam que um dos mais antigos métodos 

de medição do fluxo nasal é a utilização do espelho de Glatzel que consiste 

em uma placa de metal polida, mantida abaixo das narinas, enquanto o 

paciente respira tranquilamente com a boca fechada (Medeiros et al., 2017).  

A tentativa de se avaliar clara e objetivamente a função nasal vem 

sendo motivo de investigação há muitos anos. O desenvolvimento de 

métodos objetivos, que apresentem medidas confiáveis e reprodutíveis, é 

um grande foco de estudos na otorrinolaringologia, uma vez que a maioria 

dos rinologistas ainda firma seu diagnóstico em dados da história clínica e 

da rinoscopia (Voegels e Lessa, 2006). 

Rinoscopia anterior e posterior, além da endoscopia nasal, são 

métodos rotineiros utilizados pelos otorrinolaringologistas, com a finalidade 

de avaliação diagnósticas de doenças ou alterações rinológicas como 

hipertrofia das conchas nasais, pólipos nasais e desvios septais que variam 

em grau de severidade e de obstrução respiratória (Voegels et al., 2002). 

De acordo com Stewart et al. (2004), existem duas formas potenciais 

de se avaliar resultados nasais, após tratamentos: por meio de medidas 

objetivas e medidas subjetivas.  
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3.4.1 Métodos subjetivos de avaliação da respiração nasal  

3.4.1.1 Escala NOSE 

Com o objetivo de avaliar, de maneira específica, os sintomas 

subjetivos de obstrução nasal, foi descrita por Stewart et al., em 2004, uma 

metodologia, aplicada em um estudo clínico paralelo multicêntrico, 

prospectivo e observacional, subsidiado pela Fundação da Academia 

Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

coordenado pelo Centro Nacional de Promoção de Pesquisas em 

Otorrinolaringologia, nos Estados Unidos da América. que consiste em um 

questionário dirigido, realizado antes e após procedimentos clínicos ou 

cirúrgicos, para o tratamento da obstrução nasal, com o intuito de comparar 

a eficácia de tais tratamentos. Esse questionário foi denominado de Escala 

de Avaliação dos Sintomas de Obstrução Nasal – Escala NOSE. 

Em 2011, Bezerra et al., validaram o questionário NOSE para 

trabalhos em língua portuguesa. Assim, tornou-se possível encontrar na 

literatura diversos trabalhos, em idiomas variados, utilizando a Escala NOSE 

como ferramenta metodológica de avaliação dos sintomas obstrutivos nasais 

(Alves et al., 2010; Bezerra et al., 2011; Braun et al., 2013; Menegat et al., 

2015). 

A escala NOSE é composta por um questionário de cinco perguntas 

sobre os sintomas relacionados à obstrução nasal, com cinco possíveis 

respostas: não é um problema (equivale a 0 pontos), é um problema muito 

suave (equivale a 1 ponto), é um problema moderado (equivale a 2 pontos), 

é um problema razoavelmente ruim (equivale a 3 pontos) e é um problema 



REVISÃO DA LITERATURA - 42 

 

grave (equivale a 4 pontos). Os resultados para cada sintoma questionado 

são obtidos em uma escala que varia de 0 a 4, indicando crescente 

gravidade do sintoma, sendo 0 a ausência de sintoma. Os dados brutos de 

cada escore são multiplicados por um fator de 5 e somados, gerando uma 

escala balanceada de 0 a 100, na qual, em função do vocábulo empregado 

nas questões, 0 significa inexistência de problemas obstrutivos e 100 a 

obstrução nasal total (Anexo A) (Alves et al., 2010; Bezerra et al., 2011; 

Braun et al., 2013; Menegat et al., 2015).  

Ainda segundo Stewart et al. (2004), a escala NOSE mostrou-se útil 

na avaliação prospectiva dos sintomas em pacientes submetidos ao 

tratamento da obstrução nasal. A resposta média padronizada indicou 

sensibilidade muito alta do instrumento na detecção de alterações do estado 

clínico. Isto significa que os dados obtidos com o uso de instrumento 

permanecem consistentes, enquanto o estado do paciente não se altera (ou 

seja, existe pouca chance de erro aleatório ou falsa avaliação). O 

instrumento mensura aquilo que deve mensurar, e os escores respondem 

quando o estado clínico do paciente se altera.  

O questionário NOSE é curto e de fácil preenchimento. Isto é 

importante no caso de repetidas aplicações, em estudos prospectivos. Pode 

ser utilizada para comparar o estado de saúde especificamente relacionado 

à doença, entre grupos de pacientes, antes e após tratamentos ou para 

comparar os efeitos de diferentes tipos de tratamentos, como por exemplo, 

terapêutica cirúrgica versus medicamentosa. Da mesma maneira, pode ser 

utilizada para avaliar diferenças nos resultados quando diferentes técnicas 
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cirúrgicas são empregadas. Também pode ser usada para comparar a 

gravidade dos sintomas entre diferentes grupos de pacientes (Alves et al., 

2010; Rodrigues et al., 2011; Braun et al., 2013; Menegat, 2014). 

Estudos comprovando a eficácia da utilização da escala NOSE na 

avaliação dos sintomas de obstrução nasal antes e após tratamentos de 

ERMAC são descritos na literatura (Williams et al., 2013; Menegat 2014; 

Menegat et al., 2015).  

3.4.1.2 Escala visual analógica da respiração nasal 

Outra metodologia aplicada para avaliação dos sintomas de 

alterações na respiração apenas pelo nariz é a escala visual analógica da 

percepção do fluxo respiratório apenas pelo nariz, naquele exato momento 

do exame. Trata-se de uma reta com exatos 10 centímetros de 

comprimento, com apenas o número zero em uma extremidade e o número 

10 na outra (Anexos B e C). O paciente é referido sobre sua respiração, 

apenas nasal naquele exato momento, sendo que zero é ausência total de 

respiração pelo nariz e 10 é considerado respiração total nasal. O paciente 

realiza uma marcação na linha hachurada e posteriormente mede-se com o 

uso de uma régua milimetrada o valor obtido. Trata-se de um exame 

simples, que avalia a qualidade respiratória nasal como um todo e também, 

a respiração unilateral apenas pela narina direita e/ou esquerda, podendo 

ser realizada sem e com vasoconstritor nasal (Zambon, 2010; Zambon et al., 

2012; Zambon e Pinna, 2020). 
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Casey et al., em 2017, referem que estudos dos sintomas subjetivos 

de patência nasal são melhor compreendidos com a utilização dos métodos 

NOSE e EVA, uma vez que o primeiro avalia a sensação de obstrução nasal 

como um todo e faz referência à essa sensação nos 30 dias anteriores à 

aplicação do questionário, e o segundo avalia a sensação do fluxo nasal no 

exato momento do questionamento. Além disso, o EVA permite avaliação 

individual de ambas as narinas e da comparação sem e com o uso de 

vasoconstritores nasais.   

3.4.2 Métodos objetivos de avaliação da respiração nasal 

Como metodologia de medidas objetivas da avaliação da geometria 

nasal e da função respiratória nasal antes e após a realização de um 

tratamento ou exposição a um evento, são amplamente citados na literatura 

o uso de equipamentos otorrinolaringológicos de rinometria acústica, que 

avalia áreas seccionas transversais e volume das cavidades nasais, e a 

rinomanometria que avia o fluxo e a pressão transnasal. Além dessas 

metodologias, atualmente, a fluidodinâmica computacional vem ganhando 

espaço em estudos otorrinolaringológicos, uma vez que analisa as mesmas 

variáveis obtidas pela rinometria acústica e rinomanometria, por meio da 

tomografia computadorizada (TC) do paciente, sem a necessidade física do 

mesmo para as avaliações rinológicas (Nigro et al., 2003; Braun et al., 2013; 

Cherobin, 2017). 

Nigro et al. (2003) confirmam a utilidade da rinometria acústica na 

avaliação objetiva da permeabilidade nasal, sobretudo quando estudado as 
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mudanças da geometria nasal de um mesmo indivíduo antes e após 

determinado estímulo.  

Cole (2000) analisa as características e diferenças entre a rinometria 

acústica e a rinomanometria, e conclui que ambos os métodos são bem 

estabelecidos para a avaliação da via aérea respiratória nasal, mas que um 

não substitui o outro, devendo ser complementares. Observam, também, 

que a sensibilidade e especificidade de ambos os métodos são boas.  

A utilização de vasoconstritor nasal é considerada imprescindível na 

realização dos exames de rinometria acústica, rinomanometria e 

fluidodinamica computacional, uma vez que o edema das mucosas nasais e 

o ciclo nasal alteram a geometria intranasal e fisiologia respiratória, pois a 

hipertrofia das conchas nasais diminui os espaços aéreos das cavidades 

nasais. O uso de vasoconstritor minimiza a influência de tais componentes 

nos resultados finais. O vasoconsconstritor geralmente utilizado é o 

cloridrato de oximetazolina 0,5%, sendo aplicado dois jatos em cada narina 

previamente à realização do exame (Clement e Gordis, 2005). 

Roithmann et al. (1994) em estudo em 78 pacientes com obstrução 

nasal, observaram a falha de associação entre resistência nasal total, obtida 

por rinomanometria, e área seccional mínima total, obtida por rinometria 

acústica. Concluíram que a rinometria acústica e rinomanometria medem 

diferentes aspectos da permeabilidade nasal. Enquanto o primeiro mede a 

geometria nasal, o segundo quantifica a respiração nasal. Rinometria 

acústica é particularmente usada quando há necessidade de repetidas 

medidas.  
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Em um estudo de revisão sistemática sobre os efeitos da ERMAC no 

volume das vias aéreas superiores, Buck et al., em 2016, localizaram, 

inicialmente, 21 artigos científicos sobre a temática. Desses, apenas 11 

foram incluídos por respeitarem os critérios elegíveis da metodologia, sendo 

um desses trabalhos, o de Zambon et al. (2012), um estudo brasileiro 

realizado pelas equipes de otorrinolaringologia e cirurgia bucomaxilofacial do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP), que avaliou as alterações da permeabilidade nasal por 

meio da rinometria acústica e rinomanometria, após a ERMAC. 

O objetivo do estudo de Zambon et al. (2012), foi avaliar subjetiva e 

objetivamente a função respiratória nasal, em pacientes com atresia maxilar, 

submetidos à ERMAC e determinar o tipo de correlação existente entre as 

medidas ortodônticas e as alterações de área, volume, resistência, e fluxo 

aéreo nasal. Para a realização do estudo foram avaliados 27 pacientes 

adultos, por meio da rinometria acústica, rinomanometria, medidas 

ortodônticas (perímetro e comprimento do arco maxilar, distância transversa 

entre caninos, pré-molares e molares superiores) em modelos de estudos e 

escala visual analógica da função respiratória apenas nasal, no pré-

operatório, após a ativação do expansor maxilar do tipo Hyrax, instalado 

previamente à cirurgia, e após quatro meses da ERMAC, realizada sob 

anestesia geral. Os exames otorrinolaringológicos foram realizados em sala 

ambientalizada, com e sem o uso de vasoconstritor nasal, em ambas as 

cavidades nasais. Os resultados demonstraram que 59,3% da casuística era 

do gênero feminino, com idade média de 25,33 anos. Todas as medidas 
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ortodônticas obtiveram um aumento estatisticamente significante (p < 0,001), 

que se mantiveram ao longo do tempo (p < 0,001). Todas as medidas 

avaliadas apresentaram melhores resultados com o uso de vasoconstritor 

nasal. A área da cavidade nasal como um todo aumentou após a cirurgia (p 

< 0,036). O volume médio é 2,75 maior com o uso de vasoconstritor (p < 

0,001), porém não houve alterações estatisticamente significantes entre os 

momentos avaliados. Os fluxos expiratórios e inspiratórios aumentaram ao 

longo do tempo (p < 0,001, para ambos). A pressão expiratória diminui no 

decorrer dos momentos avaliados (p < 0,004). A análise subjetiva da 

sensação respiratória apenas pelo nariz aumentou significantemente de um 

momento para o outro (p < 0,05). Houve correlação estatística entre 

perímetro do arco aumentado e resistência aérea diminuída (p = 0,004) e 

entre o aumento de uma medida transversa com o aumento do fluxo 

inspiratório e expiratório, sem o uso de vasoconstritor (p = 0,023 e p = 0,004 

respectivamente). Assim, conclui-se que o procedimento cirúrgico de 

ERMAC promove alterações importantes nas cavidades oral e nasais que, 

associadas, geram melhor qualidade respiratória ao paciente e demonstram 

a relevância clínica otorrinolaringológica de tal procedimento cirúrgico 

bucomaxilofacial.  
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3.4.2.1 Rinomanometria  

Trata-se de um método aerodinâmico que quantifica a pressão 

transnasal e a resistência ao fluxo aéreo nas fossas nasais. Pode ser 

realizado por meio da rinomanometria anterior, posterior ou pernasal 

(Cole, 2000).  

Para se avaliar a o fluxo aéreo e a pressão nasal inspiratória e 

expiratória, em pacientes adultos, pode-se realizar a rinomanometria ativa 

anterior, na qual o eletrodo é colocado num tubo adaptado ao vestíbulo 

nasal enquanto o paciente realiza a respiração. Trata-se de um método que 

requer mínima colaboração do paciente, contudo não avalia obstrução por 

adenoides e não pode ser aplicado em pacientes com perfuração do septo 

nasal (Voegels e Lessa, 2006). 

A rinomanometria mensura o gradiente de pressão entre as narinas e 

a rinofaringe, que é o responsável pelo fluxo aerífero nasal (Figuras 29 e 30). 

A razão entre o gradiente de pressão (Δp) e a vazão de ar (Q) 

correspondente é definida como resistência nasal (Rp nasal): 

Rp nasal = Δр 
               Ԛ 

onde Rp nasal é a resistência nasal, Δр é a diferença 
de pressão entre a rinofaringe e o vestíbulo nasal e 
Ԛ é a vazão pela cavidade nasal (Cherobin, 2017). 
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Figura 29 - Rinomanometria. (A) Rinômetro americano, modelo NR6 da GM 

Instruments e seus equipamentos. (B) Rinograma [Fonte: Cherobin 
(2017)] 

   

Figura 30 - Rinomanometria. (A) Rinômetro dinamarquês, modelo SRE2000 da 
Rhinometrics. (B) Realização do exame. Primeiramente selecionam-se os 
probes a serem adaptados nas narinas nasais e, após montagem do 
equipamento, realiza-se a calibração do mesmo, seguindo as orientações 
do software. Após a calibração, adaptam-se os probes nas narinas e o 
paciente respira normalmente, durante todo o exame. (C) Rinograma 
obtido com as curvas de inspiração e expiração [Fonte: Zambon (2010)] 

Segundo Cherobin (2017), existem três métodos principais para a 

realização da rinomanometria:  

A 

B 

A 

B 

C 
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(A) Na rinomanometria anterior ativa, que é o método mais utilizado 

atualmente, o paciente respira ativamente por uma única narina, enquanto o 

gradiente de pressão entre a narina e a rinofaringe é mensurado na 

cavidade nasal contralateral. 

(B) Na rinomanometria anterior passiva se mede a pressão 

necessária para que o aparelho consiga estabelecer um fluxo de ar de 250 

mL/s pela cavidade nasal. É um método mais rápido, mas menos acurado e 

pouco usado na prática clínica.  

(C) Na rinomanometria posterior ativa um tubo é posicionado na 

orofaringe para mensurar a pressão na coana enquanto o fluxo de ar é 

mensurado em ambas as cavidades nasais simultaneamente. O reflexo de 

vômito causado pelo dispositivo na orofaringe frequentemente dificulta a 

execução do exame. 

Ainda, Cherobin, em 2017, refere que um dos maiores problemas de 

se avaliar a obstrução nasal por meio da rinomanometria é que para um 

mesmo valor de resistência nasal existem indivíduos com e sem queixa de 

obstrução nasal, em especial quando se mede a resistência nasal total (de 

ambas as cavidades simultaneamente). Ao se avaliar as cavidades nasais 

de forma independente, a relação entre resistência nasal e a queixa de 

obstrução nasal se torna mais clara.  

Além disso, a resistência nasal se correlaciona melhor com o nível de 

obstrução nasal em indivíduos sintomáticos do que em indivíduos 

assintomáticos. Outro aspecto a ser considerado é que anatomias nasais 

diferentes com diferentes pontos de obstrução podem apresentar a mesma 

resistência nasal (Cherobin, 2017). 
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Ainda não se sabe se a forma como a resistência nasal se distribui 

pela cavidade nasal apresenta correlação com a queixa de obstrução nasal 

(Cherobin, 2017). 

3.4.2.2 Rinometria acústica 

A rinometria acústica é uma técnica que permite medir a relação entre 

a área de secção transversal da cavidade nasal e a distância no interior da 

cavidade nasal. É baseada na análise do som refletido da cavidade nasal 

levando em conta as propriedades do som na incidência junto à cavidade 

nasal a partir da reflexão de ondas sonoras. O som propagando em um tubo 

(no caso as vias aéreas) é refletido por mudanças na impedância acústica 

causada e por mudanças na dimensão do tubo (região mais anterior ou 

posterior da cavidade nasal) (Figura 31). Mudanças na área de secção 

transversal são proporcionais a mudanças na impedância acústica devido à 

propagação da onda ser unidirecional. A onda incidente comparada à onda 

refletida possibilita determinar a mudança na área de secção transversal. 

Considerando o intervalo de tempo entre as ondas incidentes e as refletidas, 

e a velocidade do som, possibilita-se calcular a distância em função de 

determinada mudança na área de secção transversal (Doruk et al., 2004; 

Hilberg e Pedersen, 2000). 
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Figura 31 - Figura ilustrativa da realização da rinometria acústica da cavidade nasal 
esquerda e a representação das áreas avaliadas no rinograma (gráfico). 
Nota-se a haste conectada, em uma de suas extremidades, ao aparelho 
gerador de ondas sonoras e, na outra, ao adaptador nasal. O gerador de 
ondas sonoras encontra-se acoplado a um microcomputador [Fonte: 
Doruk et al. (2004)] 

O valor clínico do método é sua habilidade em medir as dimensões da 

cavidade nasal em termos de curva, correlacionando a área seccional com a 

distância. Esta curva descreve a geometria nasal, dando a impressão da 

permeabilidade ou obstrução nasal. O rinômetro acústico (Figuras 32 e 33) 

consiste em uma unidade composta por um microcomputador, com 

programa específico onde é acoplada uma sonda cuja extremidade distal 

está conectada a um adaptador específico, para ser utilizado junto à narina. 

O exame é considerado rápido, não invasivo, avaliando uma narina a cada 

execução e é necessário controle de umidade, temperatura e ruídos. O 

registro é feito em gráfico chamado rinograma, apresentando as medidas 

separadas à direita e esquerda correlacionando distância com a área 

transversal (Nigro et al., 2003).  
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Figura 32 - (a) Aparelhagem para a realização da rinometria acústica e 
rinomanometria, da marca dinamarquesa Rhinometrics, modelo SRE2000. 
(A) aparelho gerador de ondas sonoras acoplado ao microcomputador. 
(B) Haste que contém o microfone e por onde são emitidas as ondas 
sonoras. (C) Gel que é utilizado sobre o adaptador nasal (probe), inibindo 
o escape de ondas sonoras quando o probe se adapta à narina. (D) 
Adaptadores nasais que possuem lado direito e esquerdo e tamanhos 
médio e grande. (b) Rinograma das cavidades nasais após realização do 
exame [Fonte: Zambon (2010)]  

 

Figura 33 - (A) Aparelho de rinometria acústica e rinomanometria da marca 
Rhinometrics® SRE2000, que é acoplado a um computador. (B) Realização 
da rinometria acústica com a adaptação da haste longa, emissora de ondas 
sonoras, em cada narina do paciente. No momento da avaliação objetiva da 
geometria nasal e volume nasal, o paciente não realiza a respiração 
(avaliação estática das cavidades nasais). (C) Avaliação objetiva do fluxo e 
pressão transnasal, por meio de rinomanometreia e adaptação dos probes 
em cada narina do paciente, pois nesse momento o paciente respira 
normalmente (avaliação dinâmica da respiração) [Fonte: Zambon (2010)] 

A rinometria acústica é considerada método objetivo de avaliação da 

permeabilidade nasal, sendo adequada para comparação da geometria 

nasal do indivíduo antes e após determinado estímulo, permitindo eficaz e 

adequada reprodutibilidade para aplicação clínica (Nigro et al., 2003).  

a 

b 
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Trindade et al. (2007) referem que os achados da rinometria acústica 

reforçam a importância do uso da técnica como método complementar de 

avaliação da permeabilidade nasal e como instrumento para o melhor 

entendimento da fisiologia nasorrespiratória. 

3.4.2.3 Fluidodinâmica computacional 

Outra metodologia de medidas objetivas, na área da 

otorrinolaringologia, é a CFD que se trata de análises em um modelo virtual, 

3D com simulações digitais realizadas por exames de imagens como 

tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, em arquivo 

digital no formato DICOM (Yu et al., 2009; Zhao et al., 2014; Bourke e 

Witmer, 2016; Casey et al., 2017). 

Fluidodinâmica computacional é a análise do movimento de um fluido 

mediante a solução numérica das equações que descrevem seu 

comportamento. A tecnologia também é conhecida como dinâmica de fluídos 

computacional, simulação numérica ou do inglês Computacional Fluid 

Dynamics (CFD). O método é amplamente aplicado na indústria 

aeroespacial e automotiva por produzir resultados confiáveis com custos 

relativamente baixos. O comportamento do fluxo de ar é previsto com base 

na equação de Navier-Stokes, descrita no final do século XIX, mas que só 

pôde ser aplicada a problemas complexos, após avanços na capacidade de 

armazenamento e processamento dos computadores (Cherobin, 2017). 

Em se tratando de estudos otorrinolaringológicos, Cherobin, em 2017, 

cita que a CFD já foi utilizada para quantificar a distribuição (Segal et al., 
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2008), velocidade e direção do fluxo aerífero na cavidade nasal (Wen et al., 

2008), transferência de calor entre superfície nasal e fluxo aerífero (Pless et 

al., 2004), filtração de partículas (Schroeter et al., 2011), olfato (Zhao et al., 

2004), depósito de drogas tópicas (Kimbell et al., 2007), forças exercidas nas 

paredes nasais pelo fluxo aerífero (Elad et al., 2006), efeito de alterações na 

anatomia nasal e fluxo aerífero (Lee et al., 2013) e avaliação dos resultados 

de intervenções cirúrgicas (Xiong et al., 2008). 

Na odontologia os estudos com CFD são recentes e envolvem o 

especialidade da ortodontia, demonstrando a efetividade na diminuição da 

resistência ao fluxo aéreo nasal, após a expansão rápida maxilar com o 

expansor Hyrax (ERM) em crianças (Iwasaki et al., 2012; Ghoneima et al., 

2015); em crianças com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono 

(SAHOS) (Iwasaki et al., 2014); em crianças com fissura palatina (Iwasaki et 

al., 2019) e em adultos com SAHOS, utilizado o aparelho dento-ósseo 

suportado Micro-implant Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE) (Hur et 

al., 2017). 

Ainda a odontologia, na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial 

também há relatos e pesquisas recentes sobre o estudo da resistência das 

vias aéreas superiores após cirurgias ortognáticas do tipo avanço 

maxilomandibular em pacientes com deformidades anteroposteriores e 

verticais de maxila e mandíbula com SAHOS (Yu et al., 2009; 

Sittitavornwong et al., 2013) e sem SAHOS (Kita et al., 2016), além do 

estudo nas alterações do espaço aéreo faríngeo após recuo da mandíbula 

para paciente com prognatismo mandibular (Yajima et al., 2017).  
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- Etapas da fluidodinâmica computacional 

Inicialmente é necessário obter a anatomia nasal para a qual será 

calculado o fluxo de ar. Para tanto, pode ser utilizado TC ou ressonância 

magnética (RNM) de seios paranasais, em arquivo digital DICOM, que será 

manipulado nos programas digitais que realizam toda simulação da 

resistência aérea transnasal. A resistência nasal obtida na simulação 

numérica, refere-se à anatomia nasal no momento da realização do exame 

de imagem (Ong et al., 2012; Cherobin et al., 2018). 

Para reconstruir a cavidade nasal é necessário definir a região que 

corresponde ao ar, em cada corte do exame de imagem selecionado, que 

pode ser realizado em aparelho de ressonância magnética ou de 

tomografia computadorizada (Figura 34A). Esse processo é conhecido 

como segmentação (Figura 34B e 35) (Iwasaki et al., 2012). 

 

Figura 34 - Etapas da CFD na avaliação da ventilação das cavidades nasais. (A) 
Tomógrafo para TC. (B) Isolamento dos dados da cavidade nasal. (C) 
Renderização (aquisição) do volume e suavização da imagem. (D) 
Construção do modelo estereolitográfico computacional e simulação 
numérica. (E) Avaliação da ventilação na cavidade nasal [Fonte: Iwasaki 
et al. (2012)] 
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Figura 35 - CFD em TC - etapa da segmentação. (A) em corte coronal, as marcações em 
vermelho demonstram a seleção das regiões aeríferas das cavidades nasais, 
a serem analisadas pela CFD. [Fonte: Cherobin et al. (2020)] (B) ilustração 
esquemática do espaço aéreo nasal a ser avaliado pela CFD, nos terços 
inferior, médio e superior, das cavidades nasais, após remoção das 
estruturas anatômicas de tecidos moles e ósseos [Fonte: Cherobin (2017)] 

Cherobin et al. (2018), referem que a etapa de segmentação é 

importante para que as análises CFD prossigam de forma fidedigna, sendo 

considerável a identificação de um limite ideal para a segmentação das vias 

aéreas nasais a partir do exame de tomografia computadorizada ou de 

ressonância magnética, para que haja a real simulação computacional dos 

fenômenos de transporte aéreo nasal que ocorrem in vivo. 

O resultado do trabalho com a segmentação das imagens é o modelo 

3D da cavidade nasal. Esse modelo é, nesse momento, importado para um 

programa computacional, no qual são estabelecidos os limites espaciais do 

volume de ar que será estudado. Ao modelo 3D da cavidade nasal são 

adicionados os locais em que o ar entrará e saíra do ambiente de simulação 

numérica. Tal etapa corresponde à criação da geometria (Figura 34C). Após 

tal etapa, divide-se o volume de ar em pequenas unidades denominadas 

células ou elementos, dando origem à malha computacional. Esta é 

importada para um programa computacional que soluciona a equação de 
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Navier-Stokes, no programa são definidas as condições de contorno, ou 

seja, quais serão os parâmetros físicos das geometrias criadas 

anteriormente. O programa, então, realiza os cálculos necessários para se 

obter a simulação numérica do fluxo aerífero (Figura 34D). Com os cálculos 

finalizados, o fluxo de ar previsto e sua interação com as paredes da 

cavidade nasal podem ser analisados, etapa conhecida como pós-

processamento (Figura 34E). Nesta última etapa, podem ser simuladas as 

correntes aeríferas no interior das cavidades nasais (Figura 36) (Iwasaki et 

al., 2012; Cherobin, 2017; Cherobin et al., 2018; Iwasaki et al., 2019; 

Cherobin et al., 2021). Os termos sublinhados, nos parágrafos acima, são as 

etapas para a realização da CFD (Figura 34).  

 

Figura 36 - CFD das cavidades nasais. Observa-se, nas imagens superiores, as linhas 
inspiratórias e o mapa de cores da velocidade do ar, sendo que as cores 
mais fortes são as de maior velocidade de fluxo aerífero (D = 0,5 
representa a seção do corte coronal selecionado para o estudo CFD). Nas 
imagens inferiores, na análise CFD da cavidade nasal esquerda, nota-se 
que a corrente de ar flui em maior velocidade próximo da concha nasal 
média [Fonte: Cherobin et al. (2018)] 
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Também se encontram na literatura, trabalhos do uso da CFD em 

outras áreas da saúde como na cardiologia para estudo da resistência do 

fluxo sanguíneo em artérias carótidas (Gharahi et al., 2016) e na oncologia 

para estudo dos efeitos intra-arteriais da quimioterapia no tratamento de 

tumores malignos (Kitajima et al., 2017).   

Ong et al. (2012), realizaram um estudo validando o uso da CFD para 

a predição da transferência térmica relacionada ao calor em microambientes 

de corais marinhos.  
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob o protocolo de número 2.491.349 (Anexo D).  

Para a realização da mesma, foram convidados a participar do estudo, 

no período entre agosto de 2017 e março de 2020, pacientes adultos 

portadores de atresia maxilar, com necessidade de tratamento por meio da 

ERMAC, a ser realizada pela equipe de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do HCFMUSP. 

Trata-se de um estudo prospectivo, primário, transversal, observacional 

e analítico (Hochman et al., 2005). 

Realizou-se revisão da literatura a partir de busca em bases de dados 

indexadas MEDLINE (PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Bireme, Medscape e Cochrane. Foram revisados artigos de assuntos 

pertinentes no período de 1860 a 2021. 

Foram incluídos trabalhos originais publicados no Brasil e no exterior, 

nos idiomas português, espanhol e inglês. As palavras chaves utilizadas em 

português - Descritos em Ciências da Saúde (DeCS) foram: maxila, nariz, 

técnica de expansão palatina, cirurgia maxilofacial, mecânica de fluídos, 

testes de função respiratória, perfis de fluxo e obstrução nasal. Na língua 

inglesa - Medical Subject Headings (MeSH) foram: palatal expansion 

technique, jaw, nose, oral surgery, flow mechanics, respiratory function tests, 

flow profiles, nasal obstruction. 
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4.1 Casuística 

Foram convidados a participar do estudo pacientes adultos, 

portadores de atresia maxilar, encaminhados por ortodontista à equipe de 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Divisão de Odontologia do 

Instituto Central do HCFMUSP, para a realização de expansão transversal 

da maxila, por meio de cirurgia. 

4.1.1 Critérios de inclusão 

- Assinatura do termo de consentimento. 

- Idade maior ou igual há 16 anos. 

- Pacientes com dentição completa ou parcialmente completa, 

havendo necessidade da presença dos dentes primeiros pré-

molares e primeiros molares superiores, em bom estado 

periodontal, para o suporte do expansor Hyrax. 

- Pacientes com o diagnóstico de maxila atrésica e indicação 

ortodôntica para a expansão palatina cirúrgica. 

- Ausência de terceiros molares superiores inclusos ou aceitação da 

realização da exodontia de tais dentes, 6 meses previamente à 

cirurgia. 

- Instalação do aparelho expansor dentossuportado do tipo Hyrax em 

primeiros pré-molares e primeiros molares bilaterais, até 2 dias 

antes da cirurgia.  
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4.1.2 Critérios de exclusão 

- Infecção nasossinusal aguda. 

- Tumor no nariz, rinofaringe ou maxila. 

- Perfuração de septo nasal. 

- Uso de inibidor da monoaminoxidase (contraindicação ao uso de 

vasoconstritor). 

- Presença de fenda palatina. 

- Condições locais ou sistêmicas que contraindiquem a cirurgia sob 

anestesia geral. 

Para avaliação dos critérios de exclusão, referentes à área da 

otorrinolaringologia, todos os pacientes do estudo foram submetidos à 

endoscopia nasal rígida, realizada por médico otorrinolaringologista, do 

grupo especializado em Rinologia. 

Todos os pacientes, elegíveis ao estudo, receberam e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo E), em que 

foram detalhados, em linguagem clara e de fácil entendimento, os objetivos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, os desconfortos e os riscos 

esperados, bem como os benefícios previstos. 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Cronograma da metodologia aplicada 

1- Triagem do paciente adulto com atresia maxilar, encaminhado pelo 

ortodontista, para tratamento cirúrgico. 

2- Convite para participar da pesquisa e, em resposta positiva, o 

paciente era devidamente orientado e assinava o TCLE. 

3- Avaliações pré-operatórias odontológicas: exame clínico/físico, 

fotografias de face e intraorais, realização de radiografia periapical 

dos incisivos centrais superiores e radiografia oclusal de maxila; 

solicitação de radiografia panorâmica dos maxilares e de 

tomografia computadorizada de seios paranasais sem contraste, 

em cortes coronais, axiais e sagitais, em janela para tecidos duros 

e ósseos, com a presença imprescindível de toda a pirâmide nasal 

e da ponta do nariz, sendo que, no dia do exame, 1 hora antes da 

realização do mesmo, o paciente era submetido a dois jatos do 

vasoconstritor nasal cloridrato de oximetazolina 0,5%, em cada 

narina, com frasco padronizado de aplicação e sempre realizado 

pelo pesquisador. 

4- Se observada presença de dentes incisivos centrais sem 

divergência de raízes, era solicitado ao ortodontista realizar tal 

divergência para que, no transcirúrgico, houvesse espaço entre as 

raízes dentárias para a adequada osteotomia na região da sutura 

palatina mediana. Nesses casos, após o procedimento ortodôntico 

de divergência das raízes dos incisivos centrais superiores, 
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realizava-se as avaliações pré-operatórias da pesquisa. Também 

se observava a presença de terceiros molares superiores inclusos 

ou semi-inclusos, com necessidade de exodontia, pois próximo a 

esses dentes, também se realiza osteotomias. Em caso de 

necessidade de exodontias, aguardava-se 6 meses para o preparo 

cirúrgico e para a realização das avaliações metodológicas da 

pesquisa. 

5- Em caso de necessidade de tratamento dentário nos dentes 

superiores, os mesmos eram solicitados previamente ao início da 

participação na pesquisa. 

6- Realizavam-se moldagens e modelagens das arcadas superiores, 

com o intuito de estudo pré-operatório das medidas lineares 

maxilares. 

7- Realizavam-se os exames otorrinolaringológicos de endoscopia 

nasal rígida, escalas NOSE e EVA da respiração nasal, sem e 30 

minutos após vasoconstritor nasal, previamente à cirurgia. 

8- Solicitavam-se exames pré-anestésicos para programação de 

cirurgia sob anestesia geral. 

9- Com oportunidade de cirurgia em centro cirúrgico, sob anestesia 

geral, e com liberação pré-anestésica, solicitava-se instalação de 

aparelho Hyrax, com o mínimo de dois dias prévios à data 

cirúrgica. 

10- Realizava-se a ERMAC em centro cirúrgico, sob anestesia geral, 

com a participação do pesquisador no ato operatório. 
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11- Realizava-se início da ativação do aparelho Hyrax, de 5 a 7 dias 

do pós-operatório e procedia com as ativações necessárias, 

realizando 2/4 de voltas pela manhã e 2/4 de voltas pela noite, 

totalizando 1 mm ao dia de expansão maxilar. Com a expansão 

necessária, fixava-se o parafuso expansor com fio de aço e resina 

acrílica e realizavam-se novas fotografias de face e intraorais, além 

de radiografias periapical dos incisivos centrais superiores e oclusal 

da maxila, com o intuito de visualizar as raízes dos dentes 11 e 21 

e a expansão obtida na região da sutura palatina mediana. 

12- Após 6 meses de pós-operatório realizavam-se, novamente, todas 

as avaliações metodológicas odontológicas, imaginológicas e 

otorrinolaringológicas: fotografias de face e intraorais; radiografias 

periapical dos incisivos centrais superiores; radiografia oclusal de 

maxila; radiografia panorâmica; tomografia computadorizada de 

seios paranasais, com uso prévio de vasoconstritor nasal; 

moldagem e modelagem da arcada maxilar; escala visual analógica 

de respiração nasal apenas pelo nariz, com e sem o uso do 

vasoconstritor nasal e aplicação da escala NOSE (Obs: não se 

repetiu a endoscopia nasal rígida, pois a mesma somente era 

realizada no pré-operatório, com a finalidade de caracterizar a 

amostra e para fins de critérios de inclusão e exclusão). 

13- Era solicitado ao Instituto de Radiologia do HCFMUSP as TCs pré 

e pós-operatórias do paciente, no formato DICOM e era realizada a 

fluidodinâmica computacional. 
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14- Após 6 meses o estudo do paciente era encerrado, mas não seu 

tratamento institucional. 

O procedimento de triagem e as avaliações clínicas e imaginológicas, 

por meio de análise facial e oral, fotografias orais e de face, moldagem, 

modelagem e estudo de modelos de gesso das arcadas maxilares, 

realização de radiografias periapicais dos incisivos centrais superiores e 

oclusais de maxila, do pré e pós-operatório da ERMAC, foram realizados 

pelo pesquisador, no ambiente físico da Divisão de Odontologia do Instituto 

Central do HCFMUSP, bem como a solicitação de radiografia panorâmica 

dos maxilares e de TC de seios paranasais, no pré e pós-operatório, e a 

aplicação de vasoconstritor nasal, uma hora antes da realização da TC. 

O exame de TC era imprescindivelmente realizado em tomógrafo 

hospitalar do Instituto de Radiologia do HCFMUSP, com anuência do 

professor responsável pelo setor de tomografias computadorizadas. Já a 

análise de tais exames, por meio da CFD, era realizada por um único médico 

otorrinolaringologista, experiente na prática da CFD e coautor deste estudo. 

A avaliação pré-operatória da parte rinológica, por meio de exame 

clínico e endoscopia nasal rígida, foi realizada no Serviço de 

Otorrinolaringologia do Instituto Central do HCFMUSP, por médico 

otorrinolaringologista do grupo de Rinologia, com o acompanhamento do 

pesquisador responsável. Tal avaliação objetivava inclusão ou exclusão do 

candidato à pesquisa, mediante aos critérios previamente estabelecidos, 

bem como para caracterizar a amostra mediante à análise das condições 

rinológicas do voluntário, como a avaliação dos desvios septais e suas áreas 
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de ocorrência nas cavidades nasais, além da observação dos graus de 

hipertrofia das conchas nasais. 

Com relação à existência de desvios septais, variando nos graus de 

deformidades I, II e III, foram consideradas as áreas nasais propostas por 

Cottle (1968), sendo as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente: área 1 = área 

vestibular - região do vestíbulo nasal; área 2 = área da válvula nasal - região 

correspondente ao limite entre a cartilagem lateral superior e inferior, tecidos 

moles adjacentes à abertura piriforme, assoalho da fossa nasal e septo 

nasal; área 3 = área atical - região atrás e acima da válvula nasal, sob os 

ossos próprios do nariz; área 4 = área conchal anterior - região 

correspondente ao septo cartilaginoso e ósseo, oposta às conchas nasais; 

área 5 = área conchal posterior - região adjacente à coana (Figura 28).  

Os graus de desvios septais, avaliados pelo otorrinolaringologista, por 

meio da endoscopia nasal rígida, foram classificados em: Deformidade 

GRAU I = deformidade septal simples, compatível com o bom funcionamento 

respiratório nasal; deformidade GRAU II = deformidade septal que produz 

obstrução nasal discreta, moderada ou intensa, porém não há o toque na 

parede lateral da fossa nasal; deformidade GRAU III = deformidade septal 

que toca, de modo permanente, a parede lateral da fossa nasal. 

Hipertrofias das mucosas nasais também foram avaliadas no mesmo 

momento citado acima. O grau de hipertrofia variou de 1 a 4, sendo 1 = 

mucosas normotróficas; 2 = levemente edemaciadas; 3 = com importante 

edema de mucosas, porém sendo possível examinar as referidas áreas 

acima e o nível 4 de hipertrofia foi relacionado ao grande edema de 

mucosas, que tornava impossível o exame rinoscópico completo.  
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Já, as avaliações otorrinolaringológicas pré e pós-operatórias dos 

sintomas de obstrução nasal e da qualidade respiratória nasal, por meio da 

escala NOSE e da escala visual analógica de respiração nasal apenas pelo 

nariz, foram realizadas pelo pesquisador (Anexos A, B e C).  

As cirurgias de ERMAC, foram realizadas em centro cirúrgico 

hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, pela equipe de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial, com a participação do pesquisador no ato 

operatório. 

Como preparo pré-operatório para a realização da ERMAC, realizava-

se minuciosa anamnese e exame físico/clínico investigativos aos critérios de 

inclusão e exclusão da pesquisa, e solicitava-se radiografia panorâmica para 

avaliação odontológica geral e para avaliação da presença ou não de 

terceiros molares superiores inclusos (Figuras 37 e 38). Existindo a 

necessidade de qualquer outro tratamento odontológico especializado, é 

solicitada a realização do mesmo, previamente à cirurgia. Terceiros molares 

superiores inclusos eram extraídos, pelo menos 6 meses antes da ERMAC. 

Também se realizava radiografia oclusal de maxila (Figura 21A e B) e 

radiografia periapical (Figura 21C e D) dos incisivos centrais superiores (11 e 

21), com o intuito de avaliação da divergência de suas raízes, pois durante a 

cirurgia realizava-se a osteotomia da região da sutura palatina mediana, que 

fica entre as raízes dos mesmos. Não havendo espaço ósseo ideal entre tais 

raízes, era solicitado ao ortodontista que realizasse a divergência das raízes 

dos incisivos superiores, previamente à cirurgia, com o intuito de proteção a 

tais dentes. 
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Figura 37 - Radiografias panorâmicas de voluntário da pesquisa. (A) Radiografia pré-
operatória demonstrando, em maxila, apinhamentos dentários e presença 
dos terceiros molares superiores, sendo o dente 18 erupcionado e o 28 
semierupcionado. Em mandíbula, observa-se raízes residuais do dente 46, 
com presença de lesão radiolúcida periapical e terceiros molares 
inclusos. (B) Radiografia em período pós-operatório de ERMAC. Para este 
voluntário, foi necessário adequação do meio bucal por meio de 
exodontia das raízes do dente 46 e curetagem periapical, além de 
exodontia dos terceiros molares superiores, previamente à ERMAC. 
Assim, observa-se, nesta radiografia, ausência dos terceiros molares 
superiores, do dente 46 e da respectiva lesão periapical, além do 
diastema entre os dentes incisivos centrais superiores, caracterizando a 
expansão na região da sutura palatina mediana, e a presença do aparelho 
Hyrax, instalado na arcada maxilar [Fonte arquivo pessoal] 

 

Figura 38 - Radiografias panorâmicas de voluntário da pesquisa. (A) Radiografia pré-
operatória. demonstrando boa condição oral e, em maxila, presença dos 
terceiros molares superiores inclusos. Em mandíbula, observa-se ausência 
dos terceiros molares e aparelhagem ortodôntica instalada em dentes 
inferiores. (B) Radiografia em período pós-operatório de ERMAC. Nota-se o 
diastema entre os dentes incisivos centrais superiores, devido à expansão 
na região da sutura palatina mediana, a presença do aparelho Hyrax, 
instalado na arcada maxilar e a ausência dos terceiros molares superiores, 
que foram extraídos previamente à ERMAC [Fonte arquivo pessoal] 

O aparelho Hyrax era confeccionado e instalado pelo ortodontista do 

paciente, pelo menos dois dias antes da realização da cirurgia. A cimentação 

do aparelho era feita em primeiros pré-molares superiores e primeiros 

molares superiores (Figuras 37B, 38B e 39). 

B A 
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Figura 39 - Aparelho Hyrax instalado previamente à cirurgia. Nota-se a atresia 
maxilar, o palato ogival e apinhamentos dentários. A cimentação do Hyrax 
foi realizada nos primeiros pré-molares e nos primeiros molares 
superiores [Fonte: Zambon (2010)] 

O ato operatório foi realizado em centro cirúrgico, sob anestesia geral, 

após avaliação pré-anestésica da equipe da anestesiologia do HCFMUSP e 

a técnica cirúrgica escolhida, para o tratamento dos pacientes envolvidos na 

pesquisa, foi a ERMAC, com a soltura das suturas ptérigomaxilares e 

palatina mediana, segundo a técnica de Bell e Epker (1976). 

Assim, após anestesia geral, com intubação nasotraqueal, antissepsia 

intraoral e extraoral, colocação dos campos estéreis e do tampão 

orofaríngeo, realizava-se uma incisão linear em região de fundo de sulco 

vestibulomaxilar bilateral, desde a distal do primeiro molar superior de um 

lado, até a distal do primeiro molar superior, do lado oposto. Após completa 

incisão, realizava-se divulsão mucoperiosteal, com exposição da parede 

anterior e lateral da maxila, além da exposição de toda base da cavidade 

piriforme e da espinha nasal anterior. Realizava-se, então uma corticotomia 

linear em rampa de posterior para anterior, com broca 702, na parede lateral 
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da maxila, bilateralmente, 5 mm acima do ápice dos dentes 13 e 23 (caninos 

superiores), se estendendo da abertura piriforme, com proteção da mucosa 

nasal por meio de espátula flexível, até a região da sutura ptérigomaxilar 

(Figuras 40, 41 e 44).  

 

Figura 40 - Foto do transoperatório da ERMAC em voluntário. Nota-se exposição de 
toda maxila e do soalho da cavidade piriforme, após incisão linear em 
fundo de sulco vestibular bilateral e descolamento mucoperiosteal [Fonte: 
arquivo pessoal] 

 

Figura 41 - Foto do transoperatório da ERMAC em voluntário. Nota-se exposição de 
toda parede lateral maxilar, desde a parede lateral da cavidade piriforme, 
até posterior ao pilar zigomático, proteção da mucosa nasal com espátula 
flexível e demarcação da corticotomia maxilar bilateral, desde a parede 
lateral da cavidade piriforme até a região da sutura ptérigomaxilar, que se 
encontra posteriormente ao pilar zigomático [Fonte: arquivo pessoal] 
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Logo após a corticotomia maxilar bilateral, realizava-se a soltura da 

sutura ptérigomaxilar, entre a tuberosidade maxilar e a lâmina medial do 

processo pterigoide do osso esfenoide, de ambos os lados, com a utilização 

de cinzéis curvos, com apoio digital na região do hámulo pterigoide, para 

verificação do espaço obtido entre processo pterigoide e a tuberosidade 

maxilar, durante a disjunção ptérigomaxilar (Figura 42A e 43). 

Posteriormente, realizava-se a separação da sutura palatina mediana 

com a aplicação de cinzéis retos, de diferentes espessuras, na região 

anterior de maxila, desde a espinha nasal anterior, até região óssea entre os 

incisivos centrais superiores, sempre com o apoio digital sobre a pré-maxila, 

por palatino (Figura 42B). 

 

Figura 42 - Ilustrações das osteotomias maxilares com cinzéis, utilizando cinzel 
curvo na sutura ptérigomaxilar esquerda (A) e na sutura palatina mediana, 
com uso de cinzéis retos e apoio digital na região de pré-maxila, por 
palatino (B). Nota-se, figura 42A, o local exato da colocação do cinzel 
curvo, que é a região da sutura entre a maxila e a lâmina medial do 
processo pterigoide do osso esfenoide, chamada de sutura 
ptérigomaxilar. Já na figura 42B, os números 1 e 2, referem-se aos 
posicionamentos dos cinzéis retos durante a osteotomia anterior, e a seta 
vermelha indica a penetração óssea progressiva do cinzel [Fonte: 
Sant`ana (2006)] 

A B 
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Figura 43 - Ilustração do posicionamento do cinzel curvo na região ptérigomaxilar e 
do apoio digital na região do hámulo pterigoide, para verificação do 
espaço obtido entre a lâmina medial do processo pterigoide do osso 
esfenoide e a tuberosidade maxilar, durante a disjunção ptérigomaxilar 
[Fonte: Gomes-Filho et al. (2011)] 

 

Figura 44 - Foto do transoperatório da ERMAC em voluntário da pesquisa. Nota-se as 
três osteotomias maxilares – bilateral maxilar e em sutura palatina 
mediana [Fonte: arquivo pessoal] 

Após a osteotomia maxilar bilateral e com cinzéis nas três suturas 

(Figuras 44 e 46), confirma-se a soltura de ambas maxilas por meio de um 

cinzel em formato de T, posicionado na região da sutura palatina mediana 

para, então, podermos ativar o aparelho Hyrax, no transoperatório. Eram 

realizadas oito quartos de volta no parafuso expansor do aparelho (Figura 



MÉTODOS - 75 

 

45), ou seja, 2 mm de expansão (cada quarto de volta corresponde a 0,25 

mm de expansão). Com a ativação do aparelho, notava-se o diastema entre 

os incisivos centrais superiores (Figura 46) e finalizava-se a cirurgia com a 

síntese dos tecidos moles intraorais.  

 

Figura 45 - Ativação do Hyrax no transoperatório com chave manual esterilizada 
[Fonte: arquivo pessoal] 

 

Figura 46 - Ilustração das três osteotomias maxilares da ERMAC, para a separação 
de dois fragmentos maxilares, pela técnica preconizada por Bell e Epker 
(1976). Após a ativação transoperatória do aparelho Hyrax 
dentossuportado, nota-se o diastema entre os incisivos centrais 
superiores [Fonte: Fonseca et al. (2000)] 

Por volta do quinto ao sétimo dia de pós-operatório (período cicatricial 

inicial), iniciava-se a ativação do aparelho expansor, realizando dois quartos 
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de volta pela manhã e dois quartos no período noturno, totalizando a 

expansão diária de 1 mm. O acompanhamento periódico era feito pelo 

ortodontista do paciente e pelo pesquisador e finalizava-se a ativação do 

Hyrax após observação do ganho transverso necessário, confirmado pelo 

ortodontista. Nesse momento, o aparelho Hyrax era estabilizado por meio de 

instalação de fio de aço e resina acrílica no parafuso expansor (Figura 47). 

 

Figura 47 - Fotos da arcada maxilar em fase de estabilização do aparelho Hyrax, após 
expansão maxilar. (A) Foto da oclusão do paciente, após a expansão. 
Nota-se o descruzamento da mordida posterior, bilateralmente, e as 
suturas dos tecidos moles ainda em posição, na região anterior maxila. 
(B) Foto da estabilização do aparelho Hyrax, por meio de instalação de fio 
de aço e resina acrílica no parafuso expansor [Fonte: Zambon (2010)] 

Um período de 6 meses era aguardado para neoformação óssea nas 

regiões osteotomizadas. Após 6 meses o Hyrax era removido pelo 

ortodontista e procedia-se com as avaliações odontológicas e 

otorrinolaringológicas pós-operatórias. Como avaliação odontológica pós-

operatória, realiza-se novo RX panorâmico e novas radiografias oclusal de 

maxila e periapical dos incisivos centrais superiores, com o intuito de controle 

odontológico e observação da neoformação óssea nas áreas osteotomizadas. 

A 

B 
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Cada indivíduo da pesquisa era submetido a um exame de tomografia 

computadorizada, de forma padronizada, de acordo com o protocolo usual do 

Serviço de Radiologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, no pré-operatório 

(previamente a instalação do aparelho Hyrax) (Figura 48) e no pós-operatório 

de 6 meses da ERMAC (após a remoção do aparelho Hyrax) (Figura 49), com 

utilização de dois jatos em cada narina de cloridrato de oximetazolina 0,5 

mg/mL, 60 minutos anteriores ao exame, em frasco padronizado para 

pesquisas na Otorrinolaringologia da FMUSP (Figura 50). Na solicitação do 

exame de tomografia computadorizada era especificada a necessidade de 

inclusão de todo nariz, desde a ponta nasal, e toda pirâmide nasal e 

rinofaringe. Também era solicitado, no pós-operatório, que o paciente 

realizasse seu exame no mesmo tomógrafo utilizado no exame pré-operatório.  

 

Figura 48 - Imagem de tomografia computadorizada pré-operatória padronizada, de 
voluntário da pesquisa. Nota-se, no corte que é coronal em janela para 
tecidos ósseos, a atresia maxilar, o palato profundo, o estreitamento do 
soalho da cavidade nasal e a mordida cruzada posterior bilateral [Fonte: 
Zambon e Pinna, 2020] 
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Figura 49 - Imagem de tomografia computadorizada pós-operatória padronizada 
(após 6 meses da ERMAC), de voluntário. Nota-se, no corte que é coronal 
em janela para tecidos ósseos, a melhora da discrepância transversa da 
maxila, o palato menos profundo, e a mordida que era cruzada posterior, 
descruzada [Fonte: Zambon e Pinna, 2020] 

 

Figura 50 - Medicamento vasoconstritor utilizado em cavidades nasais 60 minutos 
antes da realização das tomografias computadorizadas e 30 minutos 
anteriores à realização da EVA de respiração apenas pelo nariz. (A) 
Solução nasal de cloridrato de oximetazolina 0,5 mg/mL. (B) Frasco 
dispersor padronizado para aplicação de dois jatos em cada narina 
[Fonte: arquivo pessoal]  

A B 
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A sensação de obstrução nasal era avaliada por meio de um 

questionário dirigido, denominado de Escala de Avaliação dos Sintomas de 

Obstrução Nasal – Escala NOSE, descrita, por Stewart et al. (2004), que 

analisa os sintomas de obstrução nasal do paciente, no mês anterior ao 

exame (Anexo A). O exame era realizado apenas pelo pesquisador da 

pesquisa, antes e após 6 meses do procedimento de ERMAC e os dados 

eram somados e computados posteriormente, pelo pesquisador. 

Já a EVA, que classifica a qualidade respiratória nasal, no momento do 

exame era realizada para a cavidade nasal como um todo e para a cavidade 

nasal direita e esquerda, com o intuito de verificar em qual narina existia a 

sensação de maior perfusão (Anexos B e C). O exame era realizado antes e 

após 6 meses da ERMAC, sempre pelo pesquisador responsável, sem o uso 

de vasoconstritor nasal e após 30 minutos da aplicação do mesmo. Para este 

exame o paciente anotava em uma reta de exatos 10 centímetros, o quanto 

era sua respiração nasal pelo nariz ou narina naquele exato momento do 

exame (cada narina era avaliada com e sem vasoconstritor, bem como o nariz 

como um todo). Posteriormente, o pesquisador responsável media com uma 

régua milimetrada os valores obtidos neste exame. 

As medidas ortodônticas de distância transversa entre ponta da 

cúspide de caninos, entre ponta da cúspide palatina de primeiros pré-

molares superiores e entre ponta das cúspides mesiopalatinas dos primeiros 

molares superiores, perímetro do arco maxilar e comprimento 

anteroposterior do arco maxilar, eram medidas em modelos de estudo das 

arcadas maxilares, em gesso, realizados no pré-operatório da ERMAC e no 

pós-operatório de 6 meses (Figuras 51, 52 e 53). 
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As mensurações foram realizadas com auxílio de um paquímetro 

digital (Digimees® 150mm/6’’), que possui exatidão de ± 0,03 mm. Foram 

realizadas três medidas da largura maxilar segundo a metodologia descrita 

por Hino et al. (2008) e Sokucu et al. (2009): entre as cúspides dos caninos, 

cúspides palatinas dos primeiros pré-molares e cúspides mesiopalatinas dos 

primeiros molares (Figura 51).  

 

Figura 51 - Medidas transversas lineares da largura do arco maxilar na região de 
caninos (C), pré-molares (PM) e molares (M) [Fonte: arquivo pessoal] 

O perímetro e o comprimento do arco maxilar foram mensurados de 

acordo com a metologia realizada por Zambon et al. (2012). O perímetro 

maxilar corresponde à soma da distância mesiodistal dos pré-molares, 

caninos e incisivos (Figura 52). Enquanto o comprimento maxilar 

corresponde à distância entre a região interincisal e uma linha transversal, 

realizada na região mesial dos primeiros molares superiores (Figura 53).  
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Figura 52 - Medida do perímetro do arco (PE) em modelo de gesso da arcada maxilar 
[Fonte: arquivo pessoal] 

 

Figura 53 - Medida do comprimento anteroposterior da maxila (CO) em modelo de 
gesso da arcada maxilar [Fonte: arquivo pessoal] 

A avaliação da resistência ao fluxo aerífero nas cavidades nasais como 

um todo foi realizada por meio da CFD, no Serviço de Otorrinolaringologia do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, utilizando os programas computacionais Mimics 

(Materialize), ICEM e Fluent (ANSYS), que trabalham nas tomografias 
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computadorizadas, previamente realizadas em formato DICOM, mimetizando a 

rinomanometria passiva posterior com fluxo contínuo de 250 mL/s (Clement e 

Gordts, 2005), e avaliando a diferença da pressão transnasal do meio externo 

para as coanas nasais (Figura 54). 

Ao final da análise CFD, comparando o pré e pós ERMAC, obteve-se 

os valores relacionados à porcentagem da redução da resistência aerífera, 

durante a respiração nasal. 

A resistência ao fluxo aerífero nasal foi calculada pelo método CFD, 

no pré e pós-operatório de ERMAC, sendo considerado que a Resistência 

aerífera nasal é igual à pressão inlet (pressão do ar na entrada da narina) 

subtraindo a pressão da coana média e dividindo pela vazão do ar (vazão do 

ar possui o valor fixo de 250 mL/s). 

Todas as etapas de CFD foram realizadas por um único 

otorrinolaringologista, coautor deste trabalho.  

4.2.2 Metodologia CFD: etapas da fuidodinâmica computacional 

aplicada à função respiratória nasal  

4.2.2.1 Segmentação 

A tomografia computadorizada padronizada, sem contraste, no 

arquivo digital do formato DICOM é importada para o programa 

computacional Mimics1 17.0, para a segmentação tomográfica da cavidade 

nasal, nasofaringe e da maxila (Figuras 54A, B, C e 57). O volume de ar 

nasofaringeo foi obtido por meio de processo semiautomático de seleção 
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dos voxels com valor na escala Hounsfield entre -1024 a -550HU (Figuras 

54B, 54C e 57). O resultado foi revisado por um otorrinolaringologista e 

correções manuais foram realizadas na reconstrução da anatomia e da 

passagem aerífera. O arquivo de imagem tridimensional (Figuras 54D, 55 e 

56) foi exportado para o programa de construção da Geometria. 

4.2.2.2 Geometria 

Os modelos 3D das cavidades nasais e das maxilas, foram 

exportados do programa Mimics1 17.0, em formato STereoLithography (STL) 

e importados para o programa computacional ICEM-CFD 15.02. Para a 

entrada de ar foi criada uma semiesfera, resultante da intercessão da 

superfície da face com uma esfera (Figuras 54E). O volume de ar entre a 

superfície da semiesfera e a face do indivíduo reproduz o ar externo que 

está próximo as narinas. A saída do ar foi definida como a intercessão de 

uma superfície no plano horizontal com a faringe. 

4.2.2.3 Malha computacional 

O programa utilizado para a malha computacional foi o ICEM2 15.0. O 

tamanho e tipo da malha computacional foi definido em 4 milhões de 

tetraedros, com margem de variação de ± 5%. A qualidade da malha foi 

estabelecida com skweness (distorção) mínimo de 0,3 (Figura 54F e 58). 

 
1 Materialise. 
2 Ansys. 



MÉTODOS - 84 

 

4.2.2.4 Simulações numéricas  

Os experimentos com fluidodinâmica computacional foram realizados 

com o programa Fluent2 15.0. As condições do ar e as características do 

fluxo foram definidas segundo estudos de Clement e Gordts (2005) e 

Cherobin (2017). 

As simulações numéricas são realizadas nas condições de fluxo com 

modelo de escoamento turbulento – k omega Standart, segundo achados de 

Cherobin (2017). As condições de fronteira foram estabelecidas como volume 

de ar na entrada em 250 mL/s, sendo a pressão de entrada e saída calculada 

por fluidodinâmica computacional. A resistência nasal bilateral foi obtida pela 

diferença de pressão entre o ar externo e o ar nas coanas, dividido pela vazão 

de 250 mL/s. Reproduzindo assim as condições da rinomanometria passiva in 

vivo, segundo estudo de Clement e Gordts, em 2005 (Figura 59). Após a 

resolução computacional da equação de Navier-Stokes e após o 

processamento da simulação numérica, foi possível visualizar as linhas de 

correntes aeríferas do indivíduo (Figuras 54G, 54H e 60).  
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Figura 54 - Etapas para a aplicação de CFD no nariz. (A) Aquisição da tomografia 
computadorizada de seios paranasais. (B) Segmentação do espaço aéreo 
da cavidade nasal. (C) Suavização da fronteira ar/tecido. (D) Reconstrução 
3D da cavidade nasal. (E) Adição dos locais para entrada (verde) e saída 
(azul) do ar na simulação numérica. (F) Criação da malha computacional 
na região ocupada por ar. (G) Solução computacional da equação de 
Navier-Stokes. (H) Pós-processamento da simulação numérica com 
visualização das linhas de corrente aerífera do indivíduo [Fonte: Cherobin 
(2017)] 
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Figura 55 - Resultado da reconstrução 3D da face em CFD – voluntário da pesquisa 
[Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

 

Figura 56 - Imagens de reconstrução tridimensional, por meio da CFD, em momentos 
pré e pós-operatório de ERMAC, respectivamente. (A) Nota-se, em pré-
operatório, a maxila estreita, os apinhamentos dentários maxilares e a 
mordida cruzada posterior bilateral. (B) Observa-se, no pós-operatório de 
6 meses de ERMAC, a maxila com dimensões transversas maiores, o 
descruzamento da mordida posterior, bilateralmente, e os dentes 
maxilares melhor posicionados. Também é possível observar os traços da 
osteotomia maxilar bilateral e na região da sutura palatina mediana, em 
fase final de neoformação óssea [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

A B 
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Figura 57 - CFD - Segmentação. (A) Exemplo de um voxel. O Ar é definido como 
voxels de -1024 a -550HU, que são incluídos em todo espaço aéreo 
delimitado (linhas vermelhas da figura B). (B) Delimitação do espaço 
áereo da cavidade nasal a serem incluídos os voxels. (C) Corte sagital da 
TC, (D) corte coronal e (E) corte axial, em etapas da segmentação da CFD, 
com inclusão dos voxels em todo espaço aéreo (Nota-se que as regiões 
onde o ar passa estão esverdeadas, após preenchimento pelos voxels – 
As imagnes A, C, D e E são de CFD em voluntário da pesquisa. [Fonte: 
Zambon e Pinna (2020)]. Já a imagem B é do trabalho de Cherobin (2017) 
que comparou a TC a um modelo da cavidade nasal estéliolitografado 
[Fonte: Cherobin (2017)] 
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Figura 58 - CFD - Malha computacional. Rosa: volume de ar externo. Azul: cavidade 
nasal, seios paranasais e parte da faringe [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

 

Figura 59 - CFD aplicada em TC de voluntário da pesquisa. Visualização dos gradientes de 
pressão e velocidade no ambiente externo, cavidade nasal e rinofaringe. (A) 
Mapa de cores da velocidade do ar, sendo que as cores mais fortes são as de 
maior velocidade de fluxo aerífero. (B) CFD: gradiente de pressão do meio 
externo (círculo vermelho) ao interior do nariz é rinofaringe, durante a 
inspiração. (C) Aplicação da CFD na cavidade nasal e rinofaringe. Notam-se 
maiores fluxos (áreas de cores mais fortes – vermelho e amarelo) nas regiões 
próximas à concha nasal média e na região de rinofaringe. (D) Reconstrução 
com sobreposição de A + B + partes anatômicas, para que se possa realizar o 
processamento da simulação numérica com visualização das linhas de 
corrente aerífera do indivíduo (Figura 60) [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 
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Figura 60 - CFD aplicada em TC de voluntário da pesquisa. Visualização do gradiente 
de pressão e correntes aeríferas no ambiente externo, cavidade nasal e 
rinofaringe [Fonte: Zambon e Pinna (2020)] 

4.3 Planejamento Estatístico 

4.3.1 Cálculo do tamanho de amostra 

Para realizar o cálculo do tamanho de amostra foram considerados 

diferentes tamanhos de efeito, em vista que não existem na literatura dados 

sobre a mudança da função respiratória nasal e medidas ortodônticas 

usando a fluidodinâmica computacional, após a expansão rápida da maxila 

assistida cirurgicamente. 

Os pacientes foram avaliados antes e depois da cirurgia, portanto, 

cada indivíduo foi controle dele mesmo (amostras pareadas). 

A Tabela 1 apresenta os tamanhos de amostra considerando 

diferentes tamanhos de efeitos, níveis de significância (α) e poder do teste 

(1-β), assim como o tipo de teste de hipótese (unicaudal ou bicaudal). 
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Tabela 1 - Tamanho de amostra para comparação pareada em 

pacientes com atresia maxilar, São Paulo, 2017 

Hipótese 

Nível de 
significância 

Poder do 
teste 

Tamanho do efeito 

(α) (1-β) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Unicaudal 

5% 

80% 620 277 156 101 71 52 41 32 27 
70% 472 211 120 77 54 40 31 25 21 
75% 540 241 136 88 62 46 36 28 23 
85% 721 321 182 117 82 61 47 37 31 
90% 858 382 216 139 97 72 55 44 36 

10% 

80% 452 202 114 73 51 38 30 24 19 
70% 327 146 83 54 38 28 22 17 14 
75% 384 171 97 63 44 33 25 20 17 
85% 539 240 136 87 61 45 35 28 23 
90% 658 293 166 106 74 55 42 34 28 

Bicaudal 

5% 

80% 787 351 199 128 90 67 52 41 34 
70% 620 277 157 101 71 53 41 33 27 
75% 696 311 176 113 80 59 46 37 30 
85% 900 401 227 146 102 76 59 47 38 
90% 1053 469 265 171 119 88 68 54 44 

10% 

80% 620 277 156 101 71 52 41 32 27 
70% 472 211 119 77 54 40 31 25 21 
75% 540 241 136 88 62 46 36 28 23 
85% 721 321 182 117 82 61 47 37 31 
90% 858 382 216 139 97 72 55 44 36 

α: nível de significância ou erro tipo I (probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira); 1-
β: poder do teste ou 1-erro tipo II (probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa); Teste 
unicaudal: quando na hipótese alternativa estabelece-se que um dos grupos é “melhor” (ou “pior”) que o 
outro grupo. 

 ou  

Teste bicaudal: quando não se sabe determinar se um grupo é melhor que o outro, somente que eles são 
diferentes.  

 
Tamanho do efeito: relacionado com a diferença entre os grupos (neste caso seriam os valores antes e 
depois do tratamento recebido). Um tamanho de efeito pequeno significa que os grupos não são muito 
diferentes, um tamanho de efeito maior significa que a diferença entre os grupos é grande. 

Assim, considerando o teste unicaudal, com um nível de significância 

de 5% (isto é, a probabilidade de errar na hora de tomar a minha decisão), e 

com 80% de poder do teste (tomar a decisão certa, e rejeitar a hipótese nula 

quando ela é falsa), sendo que o tamanho do efeito é grande (0,50; ou seja, 

a diferença esperada entre o antes e depois tem uma magnitude de 0,50), 

então o tamanho de amostra foi de 27 indivíduos (Tabela 1). 

Foi utilizado o teste de hipótese unicaudal, pois considerou-se que a 

avaliação posterior foi maior que a avaliação inicial, uma vez que, é sabido 

na literatura e foi comprovado por Zambon (2010) que há uma melhora na 

patência nasal após a ERMAC, em indivíduos adultos. 
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O cálculo do tamanho de amostra foi realizado considerando o teste t 

de Student para amostras pareadas. Utilizou-se o software G*Power Version 

3.1.9.2 (Franz Faul, Universität Kiel, Alemanha; Copyright© 1992-2014). 

Demais análises estatísticas foram realizadas após coleta e tabulação 

de todas as variáveis. 

4.3.2 Variáveis metodológicas do banco de coleta de dados 

4.3.2.1 Caracterização da amostra 

- Sexo: masculino ou feminino. 

- Idade: igual ou maior a 16 anos. 

Por endoscopia nasal rígida: 

- Hipertrofia das conchas nasais na cavidade nasal direita: escala de 

1 a 4. 

- Hipertrofia das conchas nasais na cavidade nasal esquerda: escala 

de 1 a 4. 

- Regiões da narina direita onde há desvio do septo nasal: área 1, 2, 

3, 4, 5. 

- Regiões da narina esquerda onde há desvio do septo nasal: área 1, 

2, 3, 4, 5. 

- Intensidade obstrutiva/Grau de deformidade do desvio do septo 

nasal, na narina Direita: sem desvio, Grau I, II. III. 

- Intensidade obstrutiva/Grau de deformidade do desvio do septo 

nasal, na narina Esquerda: sem desvio, Grau I, II. III. 



MÉTODOS - 92 

 

4.3.2.2 Caracterização da ERMAC 

- Complicações trans ou pós-operatórias. 

- Número de ativações do aparelho ortodôntico Hyrax após a 

ERMAC: objetivando o ganho transveso maxilar. 

- Dias necessários de ativações do aparelho ortodôntico Hyrax após 

a ERMAC objetivando o ganho transveso maxilar. 

4.3.2.3 Variáveis pré e pós-ERMAC 

Por modelos de estudos: 

- Medida linear transversa entre caninos superiores (C). 

- Medida linear transversa entre os dentes primeiros pré-molares 

superiores (PM). 

- Medida linear transversa entre os dentes primeiros Molares 

superiores (M). 

- Comprimento anteroposterior do arco maxilar. 

- Perímetro do arco maxilar (O perímetro ou comprimento do arco 

maxilar é somatória de medidas lineares entre os dentes superiores 

incisivos, caninos e pré-molares). 

Por questionários NOSE e EVA de respiração apenas pelo nariz: 

- Questionário NOSE: escala de 0 a 100 com valores sempre 

múltiplos de 5. 

- EVA de qualidade respiratória pelo nariz, SEM vasoconstritor nasal. 

- EVA de qualidade respiratória pelo nariz, COM vasoconstritor 

nasal. 
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- EVA apenas da narina Direita, SEM o uso de vasoconstritor nasal. 

- EVA apenas da narina Direita, COM o uso de vasoconstritor nasal. 

- EVA apenas da narina Esquerda, SEM o uso de vasoconstritor 

nasal. 

- EVA apenas da narina Esquerda, COM o uso de vasoconstritor 

nasal. 

Pela CFD: 

- Redução da resistência aerífera na respiração nasal (%) no pós, 6 

meses da ERMAC. 

- Resistência aerífera nasal: igual à pressão inlet (pressão do ar na 

entrada da narina) subtraindo a pressão da coana média e dividindo 

pela vazão do ar (a vazão do ar possui o valor fixo de 250 mL). 

4.4 Análise Estatística 

As características dos participantes do estudo foram apresentadas de 

acordo com o tipo de variável (qualitativa ou quantitativa). Frequências 

absolutas e relativas foram calculadas para as variáveis qualitativas. As 

variáveis quantitativas foram apresentadas pela média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo ou percentis 25 e 75. 

A comparação antes e após a cirurgia foi avaliada pelo teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para medidas dependentes. Foi calculado o 

coeficiente de correlação de Spearman entre as medidas quantitativas. Os 

valores de referência para tal coeficiente de correlação foram descritos na 

Figura 61, segundo Colton (1974).  
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Figura 61 - Valores de referência para o coeficiente de correlação de Spearman 
[Fonte: Colton (1974)] 

O gráfico de boxplot foi construído para cada uma das variáveis de 

interesse. O nível de significância adotado foi de 5% e as análises foram 

realizadas no software estatístico SPSS for Windows v.25. 
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Neste estudo, 41 pacientes adultos, com atresia maxilar foram 

convidados para realizar a expansão transversal de maxila por meio de 

cirurgia e para avaliar a função respiratória nasal, no pós-cirúrgico de 6 

meses. Durante o estudo foram computadas 12 perdas, totalizando 29,3% 

da amostra inicial. 

Foram incluídos na pesquisa 29 pacientes (n = 29), submetidos à 

ERMAC, totalizando 70,7% da amostra inicial.  

Dos 29 voluntários submetidos à ERMAC, 72,4% (n = 21) eram do 

sexo feminino e a idade média foi de 25,0±7,5 anos, variando de indivíduos 

com 16 a 41 anos de idade (Tabela 2).  

Tabela 2 - Características dos participantes do estudo 

Característica n = 29 n (%)  

Sexo 
Feminino 21 (72,4)  
Masculino 8 (27,6)  

Idade (anos) 
Média (DP)  25,0 (7,5) 

Mediana (mín-máx)  23 (16-41) 

DP: desvio padrão; mín: valor mínimo; máx: valor máximo. 

A endoscopia nasal rígida, realizada no pré-operatório, caracterizou 

as condições rinológicas da amostra (Tabelas 3, 4 e 5). Com relação à 

hipertrofia das conchas nasais, 100% da amostra apresenta hipertrofia das 

mucosas das conchas nasais. A maioria dos indivíduos apresentou grau 3 

de hipertrofia (três cruzes em quatro), sendo que 65,5% (n = 19), possuíam 
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o referido grau na narina direita e 62,1% (n = 18) na narina esquerda (Tabela 

3). Tais resultados demonstraram que a maioria dos indivíduos da amostra 

apresentava conchas nasais hipertróficas que prejudicavam a ideal 

respiração nasal. 

Tabela 3 - Características rinológicas dos participantes do estudo, 

avaliadas no pré-operatório, por endoscopia nasal rígida - 

avaliação de hipertrofia das conchas nasais 

Característica n = 29 n (%) 

Hipertrofia das conchas nasais na narina 
Direita 

2 8 (27,6) 
3 19 (65,5) 
4 2 (6,9) 

Hipertrofia das conchas nasais na narina 
Esquerda 

1 1 (3,4) 

2 10 (34,5) 

3 18 (62,1) 

Ainda com relação à caracterização rinológica dos voluntários 

participantes do estudo, quando se avaliou, por endoscopia nasal rígida, a 

presença ou não de desvio septal, a maioria apresentou algum tipo de 

desvio do septo nasal, sendo que apenas um paciente (3,45%) não possuía 

qualquer tipo do mesmo. Na avaliação da narina direita, 55,2% dos 

participantes apresentaram desvio septal (n = 16), sendo o Grau II e III de 

deformidade os mais prevalentes, ambos acometendo 20,7% da amostra. Já 

na narina esquerda, 82,8% dos participantes apresentavam desvio septal (n 

= 24), e a maior prevalência envolveu a deformidade Grau I de desvio do 

septo nasal (Tabela 4). Os desvios septais II e III são aos mais obstrutivos. 
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Tabela 4 - Características rinológicas dos participantes do estudo, 

avaliadas no pré-operatório, por endoscopia nasal rígida - 

Presença de desvio do septo nasal e Grau da deformidade 

septal 

Característica n = 29 n (%) 

Presença de desvio do septo nasal e Grau de 
deformidade do desvio, na narina Direita 

Sem desvio 13 (44,8) 
Grau I 4 (13,8) 
Grau II 6 (20,7) 
Grau III 6 (20,7) 

Presença de desvio do septo nasal e Grau de 
deformidade do desvio, na narina Esquerda 

Sem desvio 5 (17,2) 

Grau I 11 (37,9) 

Grau II 7 (24,1) 

Grau III 6 (20,7) 

Já, sobre a localização do desvio septal estar presente nas áreas 1, 2, 

3, 4 e 5 de Cottle, nas narinas direita e esquerda, a maior prevalência foi de 

existência de desvio septal na área 3 da narina direita e 2 na narina 

esquerda. Nove indivíduos (31%) apresentaram desvio septal acometendo 

mais de uma área nasal, em narina direita e sete indivíduos (24,1%) em 

narina esquerda. Apenas a área 5 de ambas as narinas não foi acometida 

por desvios septais (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Características rinológicas dos participantes do estudo, 

avaliadas no pré-operatório, por endoscopia nasal rígida - 

áreas de Cottle dos desvios septais encontrados nas 

narinas 

Característica n = 29 n (%) 

Regiões da narina Direita com desvio do septo nasal – área 1 
Sim 2 (6,9) 
Não 27 (93,1) 

Regiões da narina Direita com desvio do septo nasal – área 2 
Sim 11 (37,9) 
Não 18 (62,1) 

Regiões da narina Direita com desvio do septo nasal – área 3 
Sim 12 (41,4) 
Não 17 (58,6) 

Regiões da narina Direita com desvio do septo nasal – área 4 
Sim 6 (20,7) 
Não 23 (79,3) 

Regiões da narina Direita com desvio do septo nasal – área 5 
Sim 0 (0) 
Não 0(0) 

Regiões da narina Esquerda com desvio do septo nasal – área 1 
Sim 1 (3,4) 
Não 28 (96,6) 

Regiões da narina Esquerda com desvio do septo nasal – área 2 
Sim 16 (55,2) 
Não 13 (44,8) 

Regiões da narina Esquerda com desvio do septo nasal – área 3 
Sim 12 (41,4) 
Não 17 (58,6) 

Regiões da narina Esquerda com desvio do septo nasal – área 4 
Sim 5 (17,2) 
Não 24 (82,8) 

Regiões da narina Esquerda com desvio do septo nasal – área 5 
Sim 0 (0) 

Não 0(0) 

Algumas características relacionadas à ERMAC foram avaliadas 

como o número de ativações do aparelho Hyrax e o número de dias de 

ativações, para se obter a expansão maxilar necessária, bem como o 

número de complicações trans e pós-operatórias. Foram realizadas uma 

média de 43,1±9,0 ativações do aparelho expansor, em uma média de 

12,0±3,8 dias para se atingir a expansão maxilar necessária, após a cirurgia. 

Complicações ocorreram em seis pacientes (20,7%) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Características relacionadas à ERMAC 

Característica  Pós-operatório 

Número de ativações do aparelho ortodôntico 
Hyrax após a ERMAC 

Média (DP) 43,1 (9,0) 
Mediana (P25-P75) 44 (38-46) 

Dias necessários de ativações do aparelho 
ortodôntico Hyrax após a ERMAC 

Média (DP) 12,0 (3,8) 
Mediana (P25-P75) 12 (9-14) 

Complicações trans ou pós-operatórias 
Sim [n (%)] 6 (20,7) 

Não [n (%)] 23 (79,3) 

As características antes da cirurgia e posterior a ela, bem como as 

significâncias estatísticas das medidas lineares maxilares, são apresentadas 

na Tabela 7 e nos Gráficos 1 e 2. As medidas transversas entre os caninos 

superiores, pré-molares superiores e molares superiores apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas após a cirurgia. Os valores no pós-

operatório foram superiores comparados aos valores iniciais. Em relação ao 

comprimento anteroposterior do arco maxilar, também foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre o pré e pós-operatório. O 

perímetro/comprimento do arco maxilar também foi estatisticamente 

diferente entre os tempos pré e pós-operatório (p < 0,001) (Tabela 7; 

Gráficos 1 e 2). 

Os resultados desta pesquisa demonstraram necessidade de grandes 

expansões transversais da maxila, sendo nas regiões de caninos, em média 

de 5,7 mm, nas regiões de pré-molares, em média de 8,3 mm e nas regiões 

de molares, em média de 8 mm (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Média, mediana, desvio padrão e comparação das medidas 

lineares da maxila, no pré e pós-operatório 
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Gráfico 1 - Análise dos dados obtidos para as medidas lineares 

transversas entre caninos superiores, dentes primeiros pré-

molares superiores e molares superiores, nos momentos 

pré e pós-operatório 

 

Gráfico 2 - Análise das medidas lineares maxilares do comprimento 

anteroposterior do arco maxilar e do 

perímetro/comprimento do arco maxilar por meio da 

somatória de medidas lineares entre os dentes superiores, 

nos momentos pré e pós-operatório 
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Houve uma diminuição estatisticamente significante na resistência 

aerífera nasal, no pós-operatório de ERMAC (p = 0,002), sendo uma 

redução de 21% ao impedimento do fluxo aerífero transnasal, considerando 

a mediana analisada (Tabela 8; Gráficos 3 e 4). Os valores reduziram de 

maneira estatisticamente significante e em média de 0,01 Pa/mL/s. 

Tabela 8 - Avaliação da redução da resistência aerífera na respiração 

nasal e comparação das medidas do pré-operatório e pós-

operatório, para a resistência aerífera nasal 

Característica  Pré-operatório Pós-operatório Valor de p1 

Redução da resistência 
aerífera na respiração 
nasal (%) 

Média (DP)  0,18 (0,34) 
NA 

Mediana (P25-P75)  0,21 (0,08-038) 

Resistência aerifera 
nasal (Pa/cm3/s) 

Média (DP) 0,04 (0,01) 0,03 (0,01) 
0,002 

Mediana (P25-P75) 0,04 (0,03-0,05) 0,03 (0,02-0,03) 

DP: desvio padrão; P25: percentil 25%; P75: percentil 75%. 1 Teste de Wilcoxon. 

Gráfico 3 - Distribuição dos dados pré e pós-operatórios, referentes à 

Resistência aerífera nasal que é a pressão INLET menos a 

pressão das coanas dividido pela vazão do ar 
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Gráfico 4 - Redução da resistência aerífera na respiração nasal, após a 

cirurgia 

 

As evidências amostrais permitiram concluir que as medidas do 

NOSE foram diferentes antes e após a cirurgia (p < 0,001), com melhora nas 

respostas referentes aos sintomas de obstrução nasal (Tabela 9; Gráfico 5). 

Os valores variaram em média de 48,4±26,7 no pré-operatório, para 6,4±8,8 

no pós-operatório.  

Os valores da escala visual analógica de qualidade respiratória pelo 

nariz apresentaram melhora após a cirurgia, com e sem o uso de 

vasoconstritor nasal, em ambas as narinas (p < 0,001) (Tabela 9; Gráfico 6). 
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Tabela 9 - Média, mediana, desvio padrão e comparação das medidas 

do pré-operatório e pós-operatório para os questionários 

NOSE e EVA 
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Gráfico 5 - Análise dos dados obtidos com o questionário de 

obstrução respiratória - NOSE nos momentos pré-

operatório e pós-operatório 

 

Gráfico 6 - Análise dos dados obtidos com a EVA de qualidade 

respiratória pelo nariz como um todo, apenas pela narina 

direita ou pela esquerda - todas as avaliações foram 

realizadas sem e com o uso de vasoconstritor nasal 
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Encontrou-se correlação estatisticamente significante e inversamente 

proporcional, no pós-ERMAC. entre as medidas subjetivas 

otorrinolaringológicas escala NOSE e todas as escalas visuais analógicas da 

respiração nasal apenas pelo nariz como um todo, sem e com uso de 

vasoconstritor nasal, e também nas narinas direita e esquerda, ambas sem e 

com vasoconstritor nasal (Tabela 10). Tais resultados demonstram a 

correlação existente entre a melhora dos sintomas de respiração apenas 

pelo nariz (EVA), como um todo ou em cada narina, independente do uso do 

vasoconstritor nasal, e a diminuição dos sintomas de obstrução nasal, 

avaliados no pós-operatório de ERMAC. 

Tabela 10 - Correlação das medidas otorrinolaringológicas no pós-

operatório da ERMAC: escalas NOSE e EVA com e sem 

vasoconstritor nasal 

Variável 
NOSE 

r Valor de p N 

EVA de qualidade respiratória pelo nariz, SEM o 
uso de vasoconstritor nasal pós 

-0.696** 0,001 29 

EVA pelo nariz, COM o uso de vasoconstritor 
nasal pós 

-0.564** 0,001 29 

EVA pela narina Direita, SEM o uso de 
vasoconstritor nasal pós 

-0.601** 0,001 29 

EVA pela narina Direita, COM o uso de 
vasoconstritor nasal pós 

-0.503** 0,005 29 

EVA pela narina Esquerda, SEM o uso de 
vasoconstritor nasal pós 

-0.605** 0,001 29 

EVA pela narina Esquerda, COM o uso de 
vasoconstritor nasal pós 

-0.535** 0,003 29 

EVA: escala visual analógica. 
* p < 0,05; ** p < 0,01. r: coeficiente de correlação de Spearman. 

Encontrou-se correlação negativa regular (inversamente proporcional) 

entre a medida linear transversa entre os dentes primeiros pré-molares 

superiores (PM) e a resistência aerífera nasal, após a cirurgia (r = -0,395; p = 
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0,034). Também, encontrou-se correlação negativa regular (inversamente 

proporcional) entre os valores da medida linear transversa entre os dentes 

primeiros molares superiores (M) e resistência ao fluxo aéreo transnasal, 

após a cirurgia (r = -0,383; p = 0,040). Tais resultados demonstram que 

expandir as regiões transversas mais posteriores da maxila resultam em 

diminuição da resistência ao fluxo aéreo, no interior das cavidades nasais 

(Tabela 11).  

Tabela 11 - Correlação das medidas odontológicas e 

otorrinolaringológicas no pós-operatório da ERMAC 

Variável 
Resistência aerífera nasal 

r Valor de p n 

Medida linear transversa entre caninos superiores (C) pós -0,286 0,140 28 

Medida linear transversa entre os dentes primeiros pré-
molares superiores (PM) pós 

-0,395* 0,034 29 

Medida linear transversa entre os dentes primeiros Molares 
superiores (M) pós 

-0,383* 0,040 29 

Comprimento anteroposterior do arco maxilar pós -0,201 0,296 29 

Perímetro do arco maxilar pós -0,342 0,069 29 

Número de ativações do aparelho ortodôntico Hyrax após a 
ERMAC 

0,135 0,485 29 

Dias necessários de ativações do aparelho ortodôntico Hyrax 
após a ERMAC 

0,082 0,674 29 

Questionário de obstrução respiratória (NOSE) pós 0,131 0,498 29 

EVA de qualidade respiratória pelo nariz, SEM o uso de 
vasoconstritor nasal pós 

-0,151 0,434 29 

EVA pelo nariz, COM o uso de vasoconstritor nasal pós -0,155 0,422 29 

EVA pela narina Direita, SEM o uso de vasoconstritor nasal 
pós 

-0,020 0,920 29 

EVA pela narina Direita, COM o uso de vasoconstritor nasal 
pós 

-0,053 0,783 29 

EVA pela narina Esquerda, SEM o uso de vasoconstritor 
nasal pós 

-0,129 0,505 29 

EVA pela narina Esquerda, COM o uso de vasoconstritor 
nasal pós 

0,170 0,377 29 

* p<0,05; ** p<0,01. r: coeficiente de correlação de Spearman. 
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5.1 Limitações do Estudo 

O presente estudo apresentou algumas limitações que influenciaram 

no alongamento da realização da pesquisa, e na impossibilidade de aumento 

da amostragem. Foram elas: 

- Por se tratar de uma pesquisa realizada em um grande hospital 

público de atenção terciária, mesmo sendo universitário, há um 

número escasso de salas operatórias destinadas à pesquisa tanto 

na área de otorrinolaringologia, quanto na área de cirurgia e 

traumatologia bucomaxilofacial. 

- O período do estudo envolveu uma época muito atípica, que foi a 

pandemia relacionada ao coronavírus - Sars-CoV-2. Assim, 

seguindo os protocolos de biossegurança contra a 

transmissibilidade da COVID-19, os centros cirúrgicos e os 

ambulatórios do HCFMUSP, foram temporariamente bloqueados 

para casos eletivos e, tal situação, atrasou a conclusão da coleta 

de dados e impediu o maior número da amostragem. 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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O presente trabalho trata-se da continuidade dos estudos dos 

pesquisadores na linha de pesquisa sobre as alterações rinológicas 

advindas da expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, uma vez 

que quando se realizava a ERMAC, em indivíduos adultos portadores de 

atresia maxilar, observava-se o relato clínico da melhora na respiração 

nasal. Assim, em 2010, os pesquisadores concluíram uma dissertação sobre 

as variações de medidas ortodônticas e da função respiratória nasal, por 

meio da rinometria acústica e da rinomanometria, em pacientes adultos 

submetidos à ERMAC. Os achados de tal estudo demonstraram que a 

ERMAC promoveu alterações importantes nas cavidades nasais e orais que, 

associadas, geraram melhor qualidade respiratória ao paciente e 

demonstraram a relevância clínica otorrinolaringológica de tal procedimento 

bucomaxilofacial (Zambon, 2010; Zambon et al., 2012; Zambon e Pinna, 

2020).  

Um dos exames metodológicos utilizados na dissertação descrita 

acima foi a rinomanometria. Tal método trata-se de um exame 

otorrinolaringológico que avalia de forma objetiva o fluxo e a pressão das 

cavidades nasais, necessitando da presença física do paciente, no momento 

da avaliação (Cole 2000; Nigro, 2004; Voegels e Lessa, 2006; Zambon et al., 

2012; Cherobin et al., 2021).  
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Recentemente, a rinomanometria foi comparada a uma nova 

metodologia que avalia a resistência ao fluxo aéreo nas cavidades nasais, 

sem a necessidade física do paciente, uma vez que utiliza exames de 

imagens para análises computacionais virtuais e para a simulação das 

correntes aeríferas, no interior das cavidades nasais. Esta nova metodologia, 

chamada de fluidodinâmica computacional, foi validade experimentalmente 

para cálculos da resistência ao fluxo aéreo nasal, nos estudos de Cherobin 

et al. (2017; 2018; 2021) que demonstraram alta correlação entre os 

achados da CFD e da rinomanometria anterior ativa.  

Os achados de Cherobin et al. (2017, 2018 e 2020) aguçaram o 

interesse dos pesquisadores deste trabalho em avaliar a resistência ao fluxo 

aéreo transnasal, por meio da CFD e comparar tais achados com as 

medidas lineares transversais da maxila, em pacientes submetidos à 

ERMAC, utilizando os exames pré e pós-operatórios de tomografias 

computadorizadas e de modelos de estudo em gesso, das arcadas 

maxilares. Assim, em 2017 iniciou-se o presente trabalho. 

Para o presente trabalho ser iniciado, realizou-se o cálculo amostral 

necessário para resultados fidedignos ao objetivo primário, que era 

determinar a variação da resistência aerífera nasal em pacientes adultos, 

portadores da atresia maxilar, após a ERMAC, com o uso da fluidodinâmica 

computacional. Tal cálculo resultou na necessidade de estudarmos 27 

voluntários elegíveis aos critérios de inclusão. Ao final da pesquisa foi 

possível analisar os resultados em 29 voluntários, submetidos à pesquisa. 
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A amostragem inicial do estudo era de 41 voluntários, portadores de 

atresia maxilar, com necessidade de tratamento cirúrgico, porém ao longo do 

estudo, ocorreram doze perdas (29,3%). Considerou-se esse valor alto, 

contudo, o mesmo relacionou-se às limitações do estudo. Desses, seis 

pacientes desistiram da realização da cirurgia, devido ao longo tempo de 

espera para a oportunidade de sala cirúrgica hospitalar, necessária para que 

o ato operatório fosse realizado sob anestesia geral. Dois pacientes 

obtiveram tomografias computadorizadas fora do padrão necessário à 

aplicação da fluidodinâmica computacional e quatro pacientes foram 

operados e avaliados no pré e transoperatório, porém a pandemia da 

COVID-19 impossibilitou a aplicação metodológica pós-operatória. 

Os pacientes submetidos à ERMAC são em sua maioria adultos 

jovens, e apresentam idade média entre 19 e 29 anos (Hino et al., 2008; 

Kayalar et al., 2016). A amostra deste estudo corrobora com este achado, 

uma vez que foi composta por pacientes com idade média de 25,0±7,5 anos. 

De modo semelhante, Zambon et al. (2012) e Salgueiro et al. (2015) 

relataram uma média de idade de 25,3 e 25,33 anos, respectivamente.   

Com relação ao sexo, a amostra foi composta em 72,4% por 

pacientes do sexo feminino. No entanto, a literatura é controversa neste 

aspecto, uma vez que alguns autores não encontraram predileção entre os 

sexos (Hino et al., 2008; Koudstaal et al., 2009), enquanto outros 

observaram leve tendência ao sexo feminino (Zambon et al., 2012; Gürler et 

al., 2018) ou pelo sexo masculino (Kunz et al., 2016). 
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A ERMAC é uma técnica cirúrgica bem estabelecida para correção da 

discrepância maxilar transversa em adolescentes e adultos. No entanto, não 

há um consenso bem estabelecido ou diretrizes de tratamento baseados em 

evidência sobre o protocolo cirúrgico, período de latência, índice de 

distração e período ideal de consolidação (Landes et al., 2009; Laudemann 

et al., 2010; Seeberger et al., 2015; Kunz et al., 2016).  

No que diz respeito ao período de latência, ou seja, ao intervalo de 

tempo entre a cirurgia e o início das ativações do aparelho expansor, assim 

como realizado neste estudo, a literatura recomenda um período entre 5 a 7 

dias para início das ativações, porém períodos entre 1 e 2 dias também 

foram relatados (Scolozzi et al., 2007; Tausche et al., 2007). Este período é 

necessário para a reparação dos capilares intraósseos, uma vez que a 

restauração do suprimento sanguíneo favorece a ossificação completa da 

área (Koudstaal et al., 2009; Zandi et al., 2014).  

O índice de distração também é um fator controverso na literatura e 

pode variar entre 0,5 mm a 1 mm por dia (Koudstaal et al., 2009; Zandi et al., 

2014; Blaehr et al., 2019). O protocolo utilizado neste estudo preconiza 1 

mm de expansão ao dia, conforme proposto por Ilizarov (1990), que afirma 

que a formação de osso de melhor qualidade e melhores resultados para 

tecidos moles (periósteo, vasos, nervos e músculos), se dão por meio de 

quatro ativações diárias de 0,25 mm cada. No entanto, se necessário, este 

valor pode ser alterado durante o acompanhamento pós-operatório do 

paciente. 
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Um período de consolidação entre 2 a 12 meses é relatado na maioria 

dos estudos prévios (Chung e Goldman, 2003; Nada et al., 2012; Zandi et 

al., 2014; Seeberger et al., 2015). Dessa forma o período de consolidação 

adotado no presente estudo foi de 6 meses, e a ossificação da sutura 

palatina mediana foi confirmada antes da remoção do aparelho, por uma 

radiografia oclusal (Zambon et al., 2012).  

Neste estudo, foi observado um aumento estatisticamente significativo 

de todas as medidas lineares maxilares avaliadas (p < 0,001). A região de 

pré-molares foi a que apresentou em média o maior aumento, com 8,3 mm, 

seguido pela região de molares com 8,0 mm e a região de caninos foi a que 

apresentou menor aumento da largura com 5,7 mm. Kilic et al. (2013) também 

relataram resultados semelhantes no grupo em que foi realizado disjunção 

pterigomaxilar, ou seja, uma maior expansão na região de pré-molares (8,53 

mm), seguido pela região de molares (8,10 mm) e caninos (4,52 mm). 

Chamberland e Proffit (2011) também optaram por uma técnica com disjunção 

pterigomaxilar e observaram quantidade e padrão de expansão similares. 

No intuito de minimizar a influência da inclinação dentária nos 

resultados e de mensurar regiões lineares transversas que estão mais 

relacionadas ao soalho das cavidades nasais, a metodologia adotada neste 

estudo preconizou a realização das mensurações da largura maxilar nas 

cúspides palatinas dos primeiros pré-molares e cúspides mesiopalatinas dos 

primeiros molares, pois é relatado em estudos anteriores que a inclinação é 

maior nas cúspides vestibulares (Hino et al., 2008; Landes et al., 2009). Em 

contraste, no estudo de Zambon et al. (2012), a largura maxilar posterior foi 

mensurada na cúspide mesiovestibular do primeiro molar.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kilic+E&cauthor_id=22921439
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O maior ganho numérico na região dos pré-molares em relação à 

região dos molares, observado nessa pesquisa, provavelmente, se deve à 

maior ancoragem óssea dos molares, ou seja, é um dente de três raízes, 

enquanto o primeiro pré-molar pode ter uma ou duas raízes. Assim, a 

expansão promovida pelo aparelho Hyrax na região dos pré-molares é maior 

que na região dos molares. Esses resultados corroboram com os relatos de 

Chamberland e Proffit (2011), Zambon et al. (2012), Kilic et al. (2013) e 

Guler et al. (2018), que observaram maior aumento da largura maxilar na 

região de pré-molares do que na de molares.   

Para se avaliar a expansão maxilar, os métodos ainda mais utilizados 

na prática diária são os modelos de estudo em gesso e as radiografias 

posteroanteriores da face, porém, devido à limitação dessa última, causada 

pela sobreposição de estruturas anatômicas, as mesmas foram substituídas 

pela avaliação por meio de tomografias computadorizadas, que são mais 

precisas e de maior acurácia, quando comparadas às radiografias 

(Laudemann et al. 2010; Magnusson et al. 2012). No entanto, objetivando 

criar uma ferramenta prática que auxiliasse o ortodontista e o cirurgião 

bucomaxilofacial na avaliação da quantidade de expansão, optou-se pela 

utilização dos modelos de gesso por serem um recurso de baixo custo e 

disponível nos consultórios odontológicos. A tomografia computadorizada foi 

utilizada para avaliação apenas da medida otorrinolaringológica de 

resistência ao fluxo aéreo das cavidades nasais, uma vez que os programas 

computacionais utilizados para a CFD foram os mesmos utilizados por 

Cherobin (2017), que avaliou e validou apenas simulações virtuais referentes 

à rinomanometria anterior ativa e não à rinometria acústica. 
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A utilização de modelos de estudo, para a obtenção de medidas 

lineares, e de equipamentos otorrinolaringológicos, para a avaliação da 

fisiologia respiratória nasal, é comumente descrita na literatura em trabalhos 

que associam a otorrinolaringologia, a ortodontia e a cirurgia 

bucomaxilofacial. Wriedt et al. (2001), analisaram 10 pacientes submetidos a 

ERMAC por meio de rinometria acústica, modelos de gesso e sonografia. Os 

autores concluíram que a ERMAC influenciou o aumento do volume das 

estruturas nasais e esqueléticas do terço médio da face. Da mesma forma, 

Zambon et al. (2012), avaliaram os resultados rinológicos da ERMAC em 27 

pacientes, por meio da rinometria acústica e de modelos em gesso. Os 

autores concluíram que houve correlação estatística entre o aumento do 

perímetro do arco maxilar (medida geométrica linear) e a redução na 

pressão do fluxo aéreo nasal (dado fisiológico). Este fato sugere que a 

ERMAC promove alterações significativas nas cavidades nasal e oral. Além 

disso, todas as medidas ortodônticas aumentaram após a ERMAC e quase 

todas as mensurações rinológicas aumentaram no pós-operatório. Seguindo 

essa mesma linha de pesquisa, o presente trabalho traz os resultados 

comparativos da fluidodinâmica computacional (dado fisiológico) com os 

achados em modelos de estudo da maxila, em gesso (medidas lineares). 

Neste trabalho, a abertura transversa da maxila foi uma abertura 

paralela da arcada no sentido transverso. Para tal expansão foram 

realizadas em média 43,1±9,0 ativações do aparelho Hyrax, em uma média 

de 12,0±3,8 dias. Seeberger et al. (2015) relataram uma expansão paralela 

da crista alveolar após ERMAC utilizando aparelhos dentossuportados. 
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Resultados similares foram encontrados por Koudstaal et al. (2009), 

Chamberland e Proffit (2011) e Zandi et al. (2014). Zambon et al. (2012) 

obtiveram a expansão maxilar desejada após uma média de 14,3±7,56, com 

a média de 49,33±9,91 de ativações do aparelho Hyrax.  

Em contrapartida, Zambon et al. (2012) e Gurler et al. (2018) avaliaram 

as alterações transversais da ERMAC obtidas com aparelho de ancoragem 

dentária e relataram um formato triangular de expansão, com a maior 

expansão ocorrendo na região anterior da maxila e em menor proporção na 

região posterior. Padrão semelhante de abertura também foi relatado por 

Aloise et al. (2007), Goldenberg et al. (2008), Han et al. (2009) e Kilic et al. 

(2013), os quais demonstraram uma maior quantidade de expansão na área 

do primeiro pré-molar do que na região molar após ERMAC com ancoragem 

dentária. 

Essa disparidade nos padrões de expansão pode ser justificada, 

dentre outros fatores, pela técnica cirúrgica. Neste estudo todos os pacientes 

foram submetidos à técnica proposta por Bell e Epker (1976), que preconiza 

a realização da disjunção pterigomaxilar, uma maior quantidade de 

expansão foi encontrada na região transversa linear dos pré-molares (Média 

de 8,3 mm de aumento linear; p < 0,001), seguida da região transversa 

linear dos molares (Média de 8,0 mm de aumento linear; p < 0,001). Postula-

se que a soltura da sutura pterigomaxilar proporciona maior abertura na 

região de molares, caracterizando uma abertura paralela das regiões 

anterior e posterior. Entretanto, em revisão sistemática com metanálise, 

Hamedi-Sangsari et al. (2017) apontaram que a literatura é inconclusiva a 
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respeito dos efeitos da disjunção pterigomaxilar. Os estudos incluídos nessa 

revisão sistemática foram estudos que analisaram as medidas transversas 

lineares da maxila, por meio de exames tomográficos, antes e após as 

expansões rápidas maxilares assistidas cirurgicamente consideradas mais 

conservadoras, pois não soltam as suturas pterigomaxilares, quanto as 

menos conservadoras, que realizam tais osteotomais. Os autores 

encontraram uma expansão transversa paralela, tanto nos casos em que a 

disjunção pterigomaxilar foi relizada, quanto nos que não foi realizada.  

Zambon et al. (2012), realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a função respiratória nasal em pacientes submetidos à ERMAC sem 

disjunção pterigómaxilar. Foram realizadas as análises otorrinológicas de 

rinometria acústica, rinomanometria e mensurações ortodônticas em 

modelos de estudo que demonstraram aumento estatisticamente significante 

da área geométrica nasal e função respiratória nasal, avaliado por meio das 

variáveis de fluxo, pressão e resistência nasal, além de aumento das 

medidas ortodônticas avaliadas. Os resultados deste estudo comprovam que 

a expansão transversa da maxila promove benefícios à respiração dos 

pacientes submetidos à ERMAC com técnica cirúrgica conservadora.  

A ERMAC é considerada um procedimento cirúrgico com pouca 

morbidade e risco limitado de complicações severas, no entanto epistaxe 

com risco de vida, fístula carotidocavernosa, e síndrome do compartimento 

orbital têm sido relatadas. As complicações mais comuns incluem 

hemorragia, dor, sinusite, ulceração do palato, expansão assimétrica, desvio 

do septo nasal, perda dentária, dano periodontal e recidiva (Matteini e 
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Mommaerts, 2001; Lanigan et al., 2002; Gauthier et al., 2011; Williams et al., 

2012; Ramieri et al., 2015; Jensen e Rodrigo-Domingo, 2017). O índice de 

complicações deste estudo foi de 20,7% (n = 6), e todas estavam 

relacionadas à soltura do aparelho ortodôntico, uma complicação de fácil 

resolução e que oferece poucos riscos aos pacientes.  

A deficiência transversal da maxila e os procedimentos necessários para 

a sua correção são amplamente discutidos na literatura, uma vez que, além de 

alterações estéticas faciais, tal deformidade dentofacial traz, ao paciente, 

alterações significativas funcionais, que envolvem o sistema mastigatório, 

mediante à existência de maloclusões dentárias, e também comprometem o 

ideal funcionamento do sistema respiratório, devido ao fato de que, na maioria 

das vezes, o paciente é portador de respiração bucal e de cavidades nasais 

mais estreitas, as quais são mais susceptíveis à fatores obstrutivos (Cureton e 

Cuenin, 1999; Baccetti et al., 2001; Bretos et al., 2007; Hino et al., 2008; Rossi 

et al., 2009; Zambon et al., 2012; Zambon e Pinna, 2020).  

A obstrução nasal é um achado comum em pacientes portadores de 

deficiência maxilar transversa, embora possa ser encontrada em pacientes 

portadores de outras alterações. É caracterizada pela sensação de bloqueio 

ou passagem de ar insuficiente através do nariz e pode impactar de forma 

significativa a qualidade de vida das pessoas. Os sintomas de obstrução 

nasal podem ter diversas etiologias, como congestão mucosa, hipertrofia de 

conchas nasais, hipertrofia de adenoides, tumefações nasais, desvios de 

septo nasal, entre outras (Jessen e Malm, 1997; Stewart et al., 2004; 

Bezerra et al., 2012; Menegat, 2014). 
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As hipertrofias das conchas nasais e os desvios do septo nasal são 

considerados grandes fatores etiológicos da sensação de obstrução nasal. 

No presente estudo, a amostra foi caracterizada com relação à presença de 

tais fatores etiológicos somatórios à atresia maxilar. Todos os indivíduos da 

pesquisa apresentaram, no pré-operatório, hipertrofia de conchas nasais e 

96,55% apresentaram algum tipo de desvio septal. A presença de desvio 

septal na maioria da amostra corrobora com os achados de Andrade et al. 

(2002), que avaliaram por videofibroscopia nasal, as cavidades nasais de 

pacientes adultos com atresia transversal de maxila e encontraram a 

presença de desvio septal em 100% da amostragem, sendo que houve a 

predominância de deformidades septais na área 3 de Cotle, seguidas das 

áreas 2 e 4, ambas com valores similares. 

Ainda com relação aos desvios septais encontrados neste estudo, no 

momento de avaliação pré-operatória por endoscopia nasal rígida, que 

objetivava inclusão ou exclusão do voluntário na pesquisa, referentes aos 

critérios rinológicos, observou-se que na narina direita 55,2% dos 

participantes apresentaram desvio septal (n = 16), sendo o Grau II e III de 

deformidade os mais prevalentes, ambos acometendo 20,7% da amostra. Já 

na narina esquerda, 82,8% dos participantes apresentavam desvio septal (n = 

24), e a maior prevalência envolveu a deformidade Grau I de desvio do septo 

nasal. Os desvios septais II e III são aos mais obstrutivos quando se avalia a 

respiração nasal. Já, sobre a localização do desvio septal estar presente nas 

áreas 1, 2, 3, 4 e 5 de Cottle, nas narinas direita e esquerda, a maior 

prevalência foi de existência de desvio septal na área 3 da narina direita e 2 
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na narina esquerda. Nove indivíduos (31%) apresentaram desvio septal 

acometendo mais de uma área nasal, em narina direita e sete indivíduos 

(24,1%) em narina esquerda. Apenas a área 5 de ambas as narinas não foi 

acometida por desvios septais. Esses achados são comparáveis ao estudo de 

Andrade et al. (2002), demonstrando que os indivíduos com atresia maxilar 

apresentam desvios septais que podem tornar-se mais obstrutivos devido ao 

perfil mais afilado e estreito das cavidades nasais. 

A hipertrofia das conchas nasais pode ocorrer devido a fatores 

diversos como durante o ciclo nasal, presença de traumas, tumores, pólipos 

nasais ou doenças alérgicas (Miranda et al., 2011; Voegels et al., 2002; 

Mocellin et al., 2000). Este trabalho detectou a presença de hipertrofia das 

conchas nasais no momento de avaliação pré-operatória, uma vez que a 

presença de tumores, traumas ou pólipos nasais eram avaliadas, por 

endoscopia nasal rígida, para fins de critérios de exclusão da pesquisa.  

Os achados do presente trabalho, relacionados às hipertrofias das 

conchas nasais e aos desvios do septo nasal, não foram avaliados no pós-

operatório da ERMAC, pois tais análises não faziam parte do objetivo 

primário do estudo. Todavia, os presentes autores consideram interessante 

e relevante tal descrição rinológica da amostra, uma vez que serão 

discutidos, posteriormente, padrões de melhora respiratória nasal após a 

ERMAC, mesmo na presença dos fatores obstrutivos nasais citados.  

Atualmente, autores demonstram a correlação entre o aumento das 

dimensões da cavidade nasal e no alívio dos sintomas de obstrução nasal 

com o tratamento de expansão maxilar ortodôntica, chamada de ERM 
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(Basciftci et al., 2002; Doruk et al., 2004; Iwasaki et at., 2014) e expansão 

maxilar cirúrgica, conhecida como ERMAC (Mitsuda et al., 2010; Zambon et 

al., 2012; Pereira-Filho et al., 2014; Menegat et al., 2015; Medeiros et al., 

2017). Também há relatos na literatura sobre a influência de cirurgias 

maxilares corretivas das discrepâncias anteroposteriores e verticais, sendo 

que avanços maxilares e posicionamentos inferiores da maxila promovem 

melhorias na função respiratória nasal e o contrário ocorre em impactações 

e retrusões maxilares (Ghoreishian e Gheisari, 2009). O presente estudo, 

por meio da fluidodinâmica computacional, encontrou redução mediana de 

21% na resistência aerífera nasal, após a ERMAC, em pacientes adultos 

portadores de atresia maxilar. 

Zambon et al. (2012), utilizaram a técnica considerada conservadora 

(sem a soltura dos pilares pterigomaxilares), preconizada por Bell e Jacobs 

(1979) para avaliarem os efeitos da ERMAC na qualidade da respiração 

nasal, medida por rinometria acústica e rinomanometria e observaram 

correlação estatisticamente significante entre o aumento do perímetro do 

arco maxilar e redução da resistência nasal (r = -0,536; p = 0,004), além da 

correlação entre aumento da medida linear entre pré-molares e aumento do 

fluxo aerífero nasal (r = 0,437; p = 0,023). No presente estudo foi utilizada a 

técnica de ERMAC considerada não conservadora (com a soltura dos pilares 

pterigomaxilares), preconizada por Bell e Epker (1976), para estudarem as 

variações da resistência aerífera transnasal, por meio da fluidodinâmica 

computacional, e encontraram correlação estatísticamente significante entre 

o aumento da medida linear transversa entre os pré-molares e a diminuição 
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da resistência aerífera nasal, após a cirurgia (r = -0,395; p = 0,034), além da 

correlação estatística negativa regular (inversamente proporcional) entre os 

valores da medida linear transversa entre os molares (os valores 

aumentaram) e resistência ao fluxo aéreo transnasal (a resistência diminuiu), 

após a cirurgia (r = -0,383; p = 0,040). Tais resultados demonstram que 

expandir as regiões transversas mais posteriores da maxila resulta em 

diminuição da resistência ao fluxo aéreo, no interior das cavidades nasais, 

independente da técnica cirúrgica escolhida.  

Ambos estudos citados acima demonstraram que as regiões que mais 

afetam a respiração nasal após ERMAC são as regiões mais posteriores, 

uma vez que correlaciona as vias aéreas nasais com a região transversa da 

maxila entre os pré-molares, no estudo de Zambon et al. (2012), que 

realizam a ERMAC sem solturas pterigomaxilares, e com as regiões 

transversas da maxila entre pré-molares e molares, avaliadas no presente 

estudo, o qual realiza as osteotomias de tais suturas. Assim, o presente 

estudo demonstra fatores positivos relacionados a realizar a técnica de 

ERMAC com soltura das suturas pterigorigomaxilares, uma vez que as áreas 

de molares também contribuíram nas alterações rinológicas. Todavia, novos 

estudo são necessários para maiores comparações entre as técnicas 

cirúrgicas de ERMAC e a respiração nasal. 

Ainda referenciando a questão das osteotomias da região 

pterigomaxilar, Betts et al. (1995), Jafari et al. (2003) e Reyneke et al. (2020) 

concordam que devem ser realizadas, por se tratar de uma região de alta 

resistência à expansão. Zambon (2010) demonstrou que a técnica mais 
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conservadora, sem osteotomias nessa região, mostrou-se também eficaz 

para o ganho transversal, com valores significantemente aumentados (p < 

0,001), na análise estatística das medidas lineares transversas entre os 

dentes molares, medidas em modelos de gesso. No presente estudo optou-

se pela técnica menos conservadora, com osteotomia pterigomaxilar bilateral 

e os resultados das medidas lineares transversas nas regiões posteriores, 

também medidas em modelos de gesso, foram igualmente aumentadas no 

pós-operatório, com valores estatisticamente significantes (p < 0,001). 

Ambos os estudos demonstraram, também, aumento estatisticamente 

significante (p < 0,001) nas medidas lineares transversas entre caninos, pré-

molares, perímetro e comprimento anteroposterior do arco maxilar. Assim, 

pode-se concluir que ambas as técnicas são efetivas para a expansão 

cirúrgica maxilar, desde que sejam bem realizadas, por cirurgião 

bucomaxilofacial. Desta forma a escolha é opcional do cirurgião, porém na 

presença de queixas respiratórias nasais importantes, a ERMAC com soltura 

das suturas pterigomaxilares pode promover melhores resultados 

respiratórios, conforme descrito nos parágrafos acima.   

A escala NOSE é um importante instrumento na avaliação subjetiva 

dos sintomas de obstrução nasal, pois a responsividade deste instrumento 

às alterações do estado clínico demonstrou ser muito significante nos 

trabalhos realizados por Stewart et al. (2004) e por Bezerra et al. (2011). 

Embora originalmente concebida para a avaliação dos sintomas de 

obstrução nasal após o procedimento de septoplastia (Stewart et al., 2004), 

a escala NOSE mostrou-se útil também para a avaliação sintomática da 
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obstrução nasal em outras situações clínicas, como no estudo de patologias 

nasosinusais (Alves et al., 2010) e no estudo dos sintomas de obstrução 

nasal após ERMAC em pacientes adultos, portadores de atresia maxilar 

(Menegat et al., 2015).  

Os escores obtidos pela escala NOSE, sempre em múltiplos de 5, 

podem ser relacionados à gravidade da obstrução nasal, segundo a 

classificação proposta por Lipan e Most (2013), que considera os escores 

entre 5 a 25 como um sintoma leve de obstrução nasal; entre 30 a 55 como 

sintomas moderados; entre 55 a 75 como grave e entre 80 a 100 com uma 

extrema obstrução nasal. 

Posnick et al. (2007), avaliaram 43 pacientes submetidos a 

osteotomia Le Fort I associado a septoplastia e turbinectomia inferior por 

meio da escala NOSE para verificação da queixa de obstrução nasal. Os 

autores concluíram que o tratamento simultâneo de alterações intranasais e 

o procedimento de osteotomia Le Fort I são efetivos no alívio dos sintomas 

de obstrução nasal. No estudo, a média dos escores NOSE antes da cirurgia 

foi 63,7, considerado como um sintoma grave de obstrução, e no pós-

operatório de 6 meses, 5,5, que é considerado um sintoma leve. Dados 

similares foram obtidos no Menegat et al. (2015), muito embora a 

abordagem tenha sido diferente. Os autores desse último estudo avaliaram 

os sintomas de obstrução nasal antes e após ERMAC, em 16 pacientes 

adultos e a escala NOSE variou em média de 41,6 no pré-operatório, 

considerado sintoma moderado de obstrução, para o escore 10, considerado 

leve, no pós-operatório de 6 meses. 
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O presente trabalho obteve melhora estatisticamente significante (p < 

0,001) nos escores de avaliação do questionário NOSE referentes aos 

sintomas de obstrução nasal, no pós-operatório da ERMAC. Os valores 

variaram em média de 48,4±26,7 no pré-operatório, considerado como um 

sintoma moderado de obstrução, para 6,4±8,8 após 6 meses da ERMAC, 

que é considerado um sintoma leve. Tais achados demonstram a melhora do 

padrão respiratório, referida pelo paciente, após a expansão cirúrgica 

maxilar, corroborando com os achados de Menegat et al. (2015). 

Zambon et al. (2012) realizaram a análise subjetiva da qualidade 

respiratória apenas pelo nariz, por meio da EVA, antes e após a ERMAC e 

encontraram melhora estatisticamente (p < 0,001) após a cirurgia, sem e 

com o uso do vasoconstritor nasal. Este estudo também utilizou tal 

ferramenta metodológica para análise subjetiva da respiração nasal e 

encontrou resultados semelhantes, com a mesma relevância estatística (p < 

0,001), com e sem o uso do vasoconstritor nasal. 

A importância do uso do vasoconstritor nasal é descrita em pesquisas 

que envolvam as cavidades nasais, uma vez que reduzem o fator de viés 

relacionado ao edema de mucosas ou ao ciclo nasal (Roithmann et al., 1994; 

Mitsuda et al., 2010; Braun et al., 2013; Cherobin et al., 2018; Zambon e 

Pinna, 2020). Esta pesquisa utilizou a vasoconstrição nasal objetivando os 

intuitos citados acima, tanto para a realização da tomografia 

computadorizada utilizada na análise CFD, quanto para avaliações da EVA 

apenas pelo nariz, as quais eram realizadas em condição basal (sem o uso 

do medicamento) e após o mínimo de 30 a 60 minutos do uso do mesmo.  
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Com relação aos achados de melhora significativa na qualidade 

respiratória nasal, avaliada neste estudo por meio da EVA nasal, tanto sem o 

uso do vasoconstritor nasal, quanto utilizando o mesmo, e sabendo que a 

maioria dos pesquisados apresentava desvios septais e hipertrofias de 

conchas nasais, sugere-se que a ERMAC promove, em conjunto à expansão 

maxilar, ampliação do soalho das cavidades nasais ao ponto de melhorar os 

sintomas da percepção ao fluxo nasal, e diminui as queixas relacionadas aos 

fatores obstrutivos nasais, avaliadas neste trabalho pela escala NOSE. 

Apesar desse pensamento, este trabalho não avaliou alterações geométricas 

das cavidades nasais. Porém no estudo de Zambon (2010), foi possível 

avaliar aumento estatisticamente significante das áreas nasais relacionadas 

ao vestíbulo nasal (ostium internus) e à válvula nasal (istmus nasis), quando 

se utilizou a rinometria acústica na avaliação das alterações nasais pós-

ERMAC. Da mesma forma, Mitsuda et al. (2010), que avaliaram os efeitos 

da ERMAC sobre as dimensões da via aérea nasal de 27 pacientes adultos, 

por meio da rinometria acústica, verificaram que estenoses no nível das 

válvulas nasais podem ser melhoradas pelo procedimento de ERMAC. 

Kahveci et al. (2012) estudaram 27 pacientes, antes e após o 

procedimento de septoplastia isolado, nos quais foram avaliados os 

sintomas de obstrução nasal por meio de rinometria acústica, imagens de 

tomografia computadorizada de seios paranasais, em corte coronal, uma 

escala analógica visual e escala NOSE. Na discussão do estudo, os autores 

comentam que a percepção da obstrução nasal pelo paciente é um evento 

complexo, que pode ser afetado por diversos fatores, fisiológicos e 
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psicológicos e, por isso, a aplicação dos questionários deve ser realizada 

sempre por um único avaliador. Como conclusões do estudo foi possível 

verificar que a escala NOSE teve correlação com a escala analógica visual e 

com as imagens tomográficas após a correção do desvio do septo nasal, 

não existindo uma correlação entre a rinometria acústica e a escala NOSE. 

Esse fato corrobora com proposição de se utilizar a escala NOSE como 

ferramenta adicional aos métodos objetivos de avaliação da obstrução nasal, 

em procedimentos cirúrgicos maxilares isolados, como a ERMAC (Menegat, 

2014). Zambon (2010) também não encontrou correlação entre os achados 

da rinometria acústica, após a ERMAC, e os resultados da EVA de 

respiração apenas pelo nariz, apesar de todas as variáveis 

otorrinolaringológicas, tanto objetivas quanto subjetivas, terem melhorado 

em média, do pré ao pós-operatório de 4 meses.  

O presente trabalho, embora tenha utilizado a fluidodinâmica 

computacional, como ferramenta metodológica objetiva de avalição da 

resistência ao fluxo aéreo transnasal, também correlacionou uma medida 

objetiva com medidas subjetivas (NOSE e EVA), que foram aplicadas aos 

voluntários pelo pesquisador responsável e, da mesma forma que Zambon 

(2010) e Kahveci et al. (2012), não houve correlação entre os resultados dos 

métodos avaliados. Assim, conclui-se que a resistência nasal ao fluxo aéreo 

e a sensação nasal de fluxo aéreo são entidades distintas e indiretamente 

relacionadas, porém a realização de ambas medidas deve acontecer para 

melhor entendimento da fisiologia nasorrespiratória. 
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Reitera-se, assim, com o presente estudo, a afirmação de que os 

métodos objetivos e subjetivos devem ser utilizados de forma a se 

complementarem, com relação aos estudos da função respiratória nasal 

(André et al., 2009; Kahveci et al., 2012). 

Com relação às metodologias científicas otorrinolaringológicas 

objetivas, a rinometria acústica e a rinomanometria, são amplamente 

utilizadas, respectivamente, para o estudo estático, de volume e geometria, 

e dinâmico, de fluxo e pressão das cavidades nasais, bem como para 

comparar os efeitos das expansões maxilares ortodônticas (ERM) e das 

cirurgias ortognáticas, como a ERMAC, na permeabilidade nasal (Kim et al., 

1998; Cole, 2000; Nigro et al., 2003; Doruk et al., 2004; Zambon al., 2012; 

Kahveci et al., 2012; Sakai et al., 2018). 

A fluidodinâmica computacional trata-se de uma metodologia objetiva 

amplamente utilizada na área da Física, uma vez que, por meio de 

programas computacionais, analisam a mecânica dos fluídos com precisão e 

acurácia. Assim, diversos assuntos são encontrados na literatura envolvendo 

estudos com a CFD, como na área automobilística e aeroespacial, com 

estudos da influência e resistência aérea, na área da biologia marinha, com 

estudos da mecânica da água em corais marinhos, por exemplo, e na área 

da medicina, diversos trabalhos são encontrados em estudos vasculares e 

cardiológicos sobre a mecânica do sangue nas artérias e veias, além de 

estudos oncológicos, que avaliam o comportamento dos medicamentos 

quimioterápicos intravenosos. Já na área otorrinolaringológica, vários 

estudos são encontrados envolvendo a mecânica aerífera nasal, sinusal, oro 
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e nasofaríngea (Ong et al., 2012; Gharahi et al., 2016; Kitajima et al., 2017; 

Cherobin et al., 2018; Casey et al., 2017; Cherobin et al., 2021). 

Cherobin et al. (2021) validaram a metodologia de CFD na aferição da 

resistência nasal, por medidas experimentais em réplicas de plástico do 

nariz humano, para a faixa de pressão operacional da rinomanometria, 

sendo encontrada correlação muito alta entre as medidas experimentais e as 

calculadas por CFD, utilizando o modelo computacional de fluxo aéreo 

lamilar com turbulência k omega e vazão contínua de 250 mL/s. A 

metodologia de CFD da presente pesquisa foi realizada pelos mesmos 

softwares utilizados nos estudos de Cherobin et al. (2017, 2018 e 2021). 

Na área odontológica, a CFD vem sendo atualmente utilizada como 

metodologia objetiva no estudo da influência de tratamentos ortodônticos e 

cirúrgicos maxilares, na função respiratória nasal (Iwasaki et al., 2012; 

Ghoneima et al., 2015; Hur et al., 2017; Yajima et al., 2017; Iwasaki et al., 

2017; Iwasaki et al., 2019). Os autores do presente trabalho percebem a 

mesma linha evolutiva de pesquisas que utilizam metodologias objetivas nas 

avaliações dos benefícios otorrinolaringológicos advindos de tratamentos 

odontológicos, uma vez que, em meados de 2006, quando os referidos 

autores iniciaram seus estudos entre os benefícios rinológicos da ERMAC, 

avaliados por rinometria acústica e rinomanometria, os trabalhos encontrados 

para essa temática, nesse período, eram os de tratamentos ortodônticos da 

atresia maxilar, por meio da ERM (Basciftci et al., 2002; Doruk et al., 2004; 

Goldenberg et al., 2008), sendo que os trabalhos com tratamentos cirúrgicos 

maxilares estavam se iniciando (Zambon et al., 2012; Nada et al., 2012; 
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Pereira-Filho et al., 2014). Dessa mesma forma, estão surgindo os estudos 

entre a odontologia associada à otorrinolaringologia, por meio da metodologia 

CFD, que “substituiriam” metodologias ativas de rinomamonetria e rinometria 

acústica. Isso porque, é possível observar, na literatura, que tais estudos 

iniciaram com avaliações rinológicas após tratamentos ortodônticos (Iwasaki 

et al., 2012; Iwasaki et al., 2014; Ghoneima et al., 2015; Iwasaki et al., 2017; 

Hur et al., 2017; Iwasaki et al., 2019), passando para algumas modalidades 

cirúrgicas, como para as alterações das vias aéreas superiores em cirurgias 

corretivas de prognatismo mandibular (Yajima et al., 2017), quanto para 

cirurgia bimaxilar no tratamento da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (Yu 

et al., 2009; Sittitavornwong et al., 2013), sendo que tratamentos para 

ERMAC, associando CFD a comparações com medidas subjetivas e objetivas 

lineares transversas maxilares, como é o propósito deste estudo, ainda não 

foram relatadas na literatura. Provavelmente, tais pesquisas estão em 

andamento, no mundo científico e, em breve poder-se-á compará-las aos 

presentes achados.  

Iwasaki et al. (2012, 2014, 2017, 2019) são estudiosos da CFD 

aplicada às questões otorrinolaringológicas em tratamentos ortodônticos de 

crianças. Em 2014, os autores utilizaram a CFD no estudo das vias aéreas 

nasais e faríngeas de crianças com SAHOS, tratadas por ERM ortodôntica. 

Os autores concluíram que a CFD é considerada a técnica mais adequada 

para avaliação dos referidos objetivos, uma vez que os exames presenciais 

em crianças são mais difíceis de serem realizados. A metodologia foi capaz 

de avaliar a melhora no fluxo de ar e diminuição estatisticamente significante 
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na resistência aerífera da região nasal, na nasofaringe e na orofaringe, após 

a ERM. Já em 2019, os referidos autores aplicaram a CFD antes e após a 

ERM em crianças com fissura labiopalatina unilateral. Os autores 

observaram melhorias na patência das vias aéreas nasais, sendo que o lado 

da fenda era um lado mais conscrito e por isso o aumento nesse lado da 

cavidade nasal era menor. Os autores consideraram a CFD um instrumento 

preciso de avaliação das vias aéreas superiores, mesmo existindo 

complicações anatômicas, como as relacionadas às fendas labiopalatinas. 

Cheng et al. (2014) consideraram a CFD uma metodologia eficaz na 

avaliação das vias aéreas nasofaríngeas, após procedimentos cirúrgicos 

maxilares para a sinfrome da apneia e hipopneia do sono, porém referem ser 

importante que as análises sejam realizadas por profissional experiente e 

familiarezado com as regiões anatômicas envolvidas, uma vez o trabalho de 

segmetação das áreas a serem estudadas é minucioso, além de todo 

processo da realização da CFD ser demorado e factível de erros, caso o 

profissional não seja calibrado. Todas as análises da CFD da presente 

pesquisa foram realizadas por um único profissional, médico 

otorrinolaringologista, doutor na prática da fluidodinâmica computacional. 

Iwasaki et al. (2012) em estudo que avaliou a melhora da patência 

nasal, após a expansão maxilar ortodôntica, em pacientes jovens (média de 

idade de 9,74 anos) obtiveram diminuição na pressão aérea transnasal que 

foi de 147,70 para 80,55 Pa, do pré ao pós-ERM. Os autores referem que, 

recentemente, a dinâmica de fluídos calculada de forma computacional 

(CFD) tem sido utilizada para avaliação da ventilação das vias aéreas de 
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forma segura e, muitas vezes, mais precisas, principalmente na avalição de 

crianças e de vias aéreas mais complicadas aos exames presenciais, isso 

porque utiliza exames de imagens dos pacientes para as análises, como as 

tomografias computadorizadas e as ressonâncias magnéticas. Relatam, 

ainda, que independentemente do formato das vias aéreas superiores, a 

CFD reproduz o fluxo de ar e pode avaliar as correntes aeríferas apenas nas 

vias aéreas nasais. O presente trabalho aplicou a CFD em pacientes 

adultos, portadores de atresia maxilar e de fatores obstrutivos rinológicos 

importantes aos pacientes e, mesmo assim, foi efetivo nas simulações do 

fluxo aéreo das cavidades nasais e nas avaliações de alterações na 

resistencia ao fluxo aéreo transnasal, que diminuiu de forma estatisticamente 

eno voluntários do estudo (p < 0,002), sendo encontrada uma 21% na 

resisntência aerífera nasal, após a ERMAC.  

Ghoneima et al. (2015) estudaram, por meio da CFD, as vias aéreas 

superiores de crianças submetidas à ERM ortodôntica e observaram efeitos 

positivos em termos de redução da pressão e da resistência das vias aéreas 

nas crianças com atresia maxilar. Os autores relatam que tais efeitos ajudam 

a entender os principais mecanismos por trás do alívio nos sintomas 

respiratórios, referido pelos pacientes como resultado adicional ao 

tratamento da ERM. No atual estudo, apesar da amostragem ser diferente 

com relação à idade e ao tratamento, os objetivos foram os mesmos dos 

autores citados acima. Os achados do presente trabalho corroboram com os 

de Ghoneima et al. (2015), uma vez que o paciente referia a melhora 

respiratória após a ERMAC e tais referências foram avaliadas e 
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comprovadas objetivamente e com relevância estatística (p < 0,001) tanto 

para a escala NOSE, quanto para EVA da respiração apenas nasal.  

A resistência aerífera transnasal avaliada pelo presente trabalho, em 

pacientes adultos, portadores de atresia maxilar e tratados pela ERMAC com 

técnica de soltura dos pilares caninos, pterigomaxilares e da sutura palatina 

mediana, reduziu em média de 0,01 Pa/mL/s, variando em média de 

0,04±0,01 no pré-operatório, para 0,03±0,01 após a ERMAC. Tal variação, 

apesar de parecer pequena, foi estatisticamente significante. Para esses 

achados, os autores desta pesquisa corroboram com o pensamento de 

alguns autores sobre a expansão da maxila, cirúrgica ou ortodôntica, 

produzir uma cavidade nasal mais ampla, o que teoricamente reduz a 

resistência à passagem do fluxo aéreo nasal. Se a via aérea for considerada 

como um simples tubo, na medida que o raio da seção transversal do tubo 

aumenta, a resistência ao fluxo diminui exponencialmente à quarta potência. 

Portanto, mesmo pequenos aumentos no diâmetro do tubo (cavidade nasal), 

podem diminuir dramaticamente a resistência à passagem do fluxo aéreo 

nasal (Conley e Legan, 2006; Menegat, 2014). 

Mediante a todo o conteúdo exposto, os resultados do presente estudo 

somam-se ao crescente corpo de evidência de que a ERMAC proporciona 

efeitos benéficos à função respiratória nasal, uma vez que diminui a 

resistência à passagem do fluxo aéreo nas cavidades nasais, melhora a 

qualidade respiratória nasal e diminui os sintomas de obstrução nasal. Assim, 

independente da técnica utilizada para a ERMAC, os autores reiteram a 

relevância clínica otorrinolaringológica desta cirurgia bucomaxilofacial. 
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O presente estudo obteve as seguintes conclusões: 

1. Houve redução estatisticamente significante na resistência 

aerífera nasal (p = 0,002) de pacientes adultos, portadores de 

atresia maxilar, após a ERMAC, avaliada pela CFD, sendo uma 

redução de 21% ao impedimento do fluxo aerífero transnasal, 

considerando a mediana calculada. 

2. As evidências amostrais permitiram concluir que as medidas do 

NOSE foram diferentes antes e após a cirurgia (p < 0,001), com 

melhora nas respostas referentes aos sintomas de obstrução 

nasal. Os valores da escala visual analógica de qualidade 

respiratória pelo nariz apresentaram melhora após a cirurgia, com 

e sem o uso de vasoconstritor nasal, em ambas as narinas (p < 

0,001). Assim, conclui-se que a ERMAC, com relação à 

parâmetros subjetivos da respiração nasal, diminui sintomas 

obstrutivos e melhora qualidade respiratória nasal, no dia a dia do 

paciente.  
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3. As medidas transversas entre os caninos superiores, pré-molares 

superiores e molares superiores apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas após a cirurgia. Os valores no pós-

operatório foram superiores comparados aos valores iniciais (p < 

0,001). Em relação ao comprimento anteroposterior e o perímetro 

do arco maxilar, também foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre o pré e pós-operatório, com 

relevância estatística para valores maiores no pós-operatório (p < 

0,001). 

4. Encontrou-se correlação inversamente proporcional entre a 

medida linear transversa entre os dentes primeiros pré-molares 

superiores e a resistência aerífera nasal, após a cirurgia (r = -

0,395; p = 0,034). Também, encontrou-se correlação 

inversamente proporcional entre os valores da medida linear 

transversa entre os dentes primeiros molares superiores e 

resistência ao fluxo aéreo transnasal, após a cirurgia (r = -0,383; p 

= 0,040). Tais resultados demonstram que expandir as regiões 

transversas mais posteriores da maxila resultam em diminuição 

da resistência ao fluxo aéreo, no interior das cavidades nasais. 
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Anexo A - Instrumento para avaliação dos sintomas da obstrução nasal 

(NOSE) 
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Anexo B - Instrumento para avaliação da qualidade da repiração nasal 

(EVA) 

 

Projeto: Uso da fluidodinâmica computacional e da escala NOSE na avaliação da função 

respiratória nasal e correlação com medidas lineares da maxila, após a expansão rápida da 

maxila assistida cirurgicamente. 

 Pesquisador: Camila Eduarda Zambon 

Grupo de Rinologia do HC- USP- SP 

Avaliação da Respiração Nasal Bilateral - VAS 

Voluntário Nº______________    

Data: 

Aplicação vasoconstritor às ________horas e reavaliação às__________ 

   

1) Como está a sua respiração apenas pelo nariz, nesse momento?  

Faça uma marca na reta abaixo. 

 

0 
_________________________________________________ 

10 
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Anexo C - Instrumento para avaliação da qualidade da repiração (EVA) 

em cada narina 

 

Projeto: Uso da fluidodinâmica computacional e da escala NOSE na avaliação da função 

respiratória nasal e correlação com medidas lineares da maxila, após a expansão rápida da 

maxila assistida cirurgicamente.                   Pesquisador: Camila Eduarda Zambon 

Grupo de Rinologia do HC- USP- SP 

Avaliação da obstrução nasal unilateral Pós Vasoconstritor - VAS 

Voluntário Nº______________    

Data: 

Aplicação vasoconstritor às ________horas e reavaliação às__________ 

1) Como está a sua respiração apenas pelo nariz, nesse momento, do lado 

ESQUERDO do seu nariz?                  Faça uma marca na reta abaixo. 

 

0 
_________________________________________________ 

10 

 

2) Como está a sua respiração apenas pelo nariz, nesse momento, do lado DIREITO 

do seu nariz?                      Faça uma marca na reta abaixo. 

 

0 
_________________________________________________ 

10 
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Anexo D - Parecer da Comissão de Ética em Pesquisa do HCFMUSP 
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Anexo E - Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa – Uso da fluidodinâmica computacional e da escala NOSE na 

avaliação da função respiratória nasal e correlação com medidas lineares da maxila, após a 

expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. 

Pesquisador principal – Dr. Fabio de Rezende Pinna 

Departamento/Instituto - Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, 

Disciplina de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

São Paulo (HC-FMUSP) e Divisão de Odontologia  do HCFMUSP 

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar desta pesquisa clínica. Entretanto, se você 

decidir participar, antes de dar seu consentimento, você deve ler as informações seguintes. 

Depois de ter lido atentamente as informações, você terá a oportunidade de fazer perguntas 

e de discutir o estudo com seu dentista, seu médico, sua família ou amigos. Se você estiver 

envolvido em um estudo de pesquisa, você não poderá participar deste. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO ESTUDO 

Sr.(a), os pacientes que necessitam ser submetidos à cirurgia ortognática de 

expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, encaminhados por ortodontistas, como 

é o seu caso, geralmente após este procedimento, experimentam melhora da respiração 

nasal. Este estudo objetiva quantificar tal melhora e avaliar, através de um programa 

computacional que trabalhará nas imagens obtidas nos exames de rotina que o (a) Sr (a) 

realizará (tomografia computadorizada). Com tal programa visualizaremos as alterações das 

cavidades nasais e das medidas ortodônticas após a cirurgia.  

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS E MÉTODOS QUE SERÃO 

EMPREGADOS  

Esta pesquisa, que trata-se de um estudo clínico, envolve a avaliação de exames de 

rotina que o (a) Sr. (a) irá ser submetido nos momentos pré e pós-operatório à cirurgia de 

expansão maxilar, indicada previamente por seu ortodontista. 

Por se tratar de uma cirurgia ortognática, solicitamos, para todos os nossos 

pacientes, exame de Tomografia Computadorizada, sem a utilização de contraste, no pré-

operatório, para o planejamento cirúrgico, e no pós-operatório de 6 meses, para 

comparação de medidas imaginológicas com as medidas clínicas obtidas após a cirurgia, e 

para planejarmos o próximo passo do tratamento. Para a realização desta pesquisa, a 

diferença na realização deste exame, tanto no pré-operatório, quanto no pós-operatório, 

será a utilização, trinta minutos previamente à realização da Tomografia Computadorizada, 

de um vasoconstritor em spray nasal, o Cloridrato de Oximetazolina 0,5%, que será aplicado 

dois jatos em cada narina, para que não haja interferências relacionadas às condições 

climáticas e ao ciclo nasal individual, que podem geram inchaços nas mucosas nasais. 

Também será realizado, trinta minutos préviamente à realização da Tomografia 

Computadorizada, dois questionários sobre a sua respiração nasal. Alterações das medidas 

ortodônticas, após a cirurgia, também serão avaliadas, por meio da análise dos modelos de 

gesso de suas arcadas maxilares, os quais são rotineiramente realizados pelo seu 

ortodontista, com a finalidade de planejamento pré e pós-cirúrgico.  
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O (A) Sr (a) será avaliado por um médico otorrinolaringologista indicado pelo 

orientador, para avaliação otorrinolaringológica previamente à cirurgia e nos 4 meses de 

pós-operatório. Todos os demais procedimentos serão aqueles necessário para a realização 

da cirurgia ortognática que o (a) Sr (a) foi encaminhado (a) para realizar neste hospital, 

sendo eles, avaliação clínica periódica, avaliação de exames laboratoriais e exames 

necessários para realização de cirurgia sob anestesia geral, uma vez que a cirurgia que o 

(a) Sr (a) necessitará é uma cirurgia que necessita ser realizada com o uso de anestesia 

geral por ser mais confortável e seguro ao paciente, já que trata-se de uma cirurgia de 

aproximadamente 2 horas de duração. 

A cirurgia de expansão palatina cirurgicamente assistida é uma cirurgia para a 

separação cirúrgica das maxilas (ossos da parte mediana da face, que participam da 

formação do nariz), em pacientes adultos, ou seja, em pacientes que não possuem mais 

crescimento ósseo e que, portanto, o ortodontista não consegue eficaz movimentação 

ortodôntica sem a cirurgia.  

Realizaremos fotos dos maxilares, dos dentes e da sua mordida no pré-operatório, 

no ato cirúrgico e no pós-operatório, porém manteremos sigilo com relação aos dados 

pessoais e cobriremos os olhos na manipulação dessas fotos, quando formos apresentá-las 

em algum trabalho pertinente ao estudo. 

DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 

Os riscos dos exames odontológicos ou das tomografias computadorizadas são 

mínimos e são habituais desses procedimentos, ou seja: radiação pelos exames 

tomográficos que o Sr.(a) necessitará realizar para os planejamentos cirúrgicos. 

A cirurgia de expansão palatina compreende a separação cirúrgica das maxilas 

(ossos da parte mediana da face, que participam da formação do nariz). Tal cirurgia 

necessita ser realizada sob anestesia geral, fato o qual traz riscos inerentes ao 

procedimento anestésico, porém o Sr.(a) passará por exames e avaliações pré-anestésicas 

para a liberação cirúrgica com riscos mínimos. Durante a cirurgia pode ocorrer sangramento 

na região operada, porém o risco é mínimo e temos medidas e medicamentos eficazes para 

controle de eventuais sangramentos. Caso haja sangramento durante a cirurgia, pode haver 

após a cirurgia, o aparecimento de hematomas (acúmulo de sangue no interior dos tecidos) 

dentro da boca ou na face. Esses hematomas, caso ocorram, são tratados com 

medicamentos e medidas locais como, por exemplo, aplicando gelo local, e permanecem 

por um período em torno de sete a dez dias. O procedimento cirúrgico provavelmente 

gerará um pouco de desconforto relacionado ao pós-operatório, ou seja, inchaço do rosto e 

um pouco de dor local devido à manipulação cirúrgica, porém tais sintomas serão 

controlados com as medicações pós-operatórias (antibiótico, anti-inflamatório e analgésico). 

Também é importante ressaltar que o procedimento cirúrgico é realizado dentro da boca, 

não havendo cicatrizes ou comprometimento estético e que o Sr.(a) será acompanhado(a) 

pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial em todo período pós-operatório. 

BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS 

Além da realização da cirurgia de expansão palatina cirurgicamente assistida, para 

a qual o (a) Sr (a) veio encaminhado, será melhor avaliado os efeitos dessa cirurgia sobre a 

respiração nasal, fornecendo dados a mais para a compreensão dessa cirurgia na fisiologia 

nasal. 

DESPESAS E COMPENSAÇÕES 

Não haverá despesas pessoais para você, em qualquer momento do estudo. 

Também não haverá compensação financeira relacionada a sua participação. 
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DIREITOS DO PACIENTE E RETIRADA DO ESTUDO 

A participação neste estudo é totalmente voluntária e você não é obrigado (a) a 

fazer parte. Seu tratamento e a atitude do seu dentista do estudo não serão afetados se 

você decidir não fazer parte deste estudo. A recusa em participar não afetará qualquer 

benefício que você tenha direito. Se você deciidir fazer parte, você precisará assinar este 

documento para comprovar que você deu seu consentimento para participar. Uma via deste 

documento será dado a você. Mesmo se você concordar em participar da pesquisa, você 

pode retirar-se do estudo a qualquer momento, embora, para a sua própria segurança, seja 

aconselhável dizer ao dentista do estudo que você pretende fazer isto e, então, você 

retornará apenas para visitas de rotinas ambulatoriais. Sua participação poderá ser 

encerrada a qualquer momento pelo investigador caso aconteça alguma complicação não 

prevista no estudo, caso você não de sequência no programa do estudo ou se houver uma 

alteração de sua condição médica. Caso você desista, ou seja removido do estudo, você 

não perderá sua vaga de tratamento e não será penalizado em nada. As informações 

pessoais e seus registros médicos e odontológicos serão mantidos em confidencialidade. 

Representantes do Comitê de Ética, de autoridades locais ou internacionais podem 

requisitar um exame dos seus registros médicos ou odontológicos para verificar as 

informações coletados. Ao assinar este documento, você autorizará que estas autoridades 

examinem seus registros. Nas documentações do estudo seu nome permanecerá em sigilo 

e você será identificado apenas com um número e suas iniciais. Durante o período do 

estudo, você tem que informar ao seu dentista do estudo sobre qualquer outro tratamento 

médico ou odontológico que você precisou receber. 

INFORMAÇÕES FINAIS 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Camila Eduarda 

Zambon, que pode ser encontrado nos endereços Av.Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, 

sexto andar, sala 2, Prédio dos Ambulatórios, Divisão de Odontologia, telefones 2661-6393 

ou 2661-6483; Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, sexto andar, sala 6167, Divisão de 

Otorrinolaringologia, telefones 2661-0299 ou 2661-6286. Telefone(s) pessoais 2592-6013, 

98394-9015(cel e zap). E-mail camila.zambon@hc.fm.usp.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, Rua Ovídio Pires de Campos, 225, 5º andar, 

tels: (11) 2661.7585 - (11) 2661-1548 - (11)2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

CONSENTIMENTO 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Uso da fluidodinâmica 

computacional e da escala NOSE na avaliação da função respiratória nasal e correlação 

com medidas lineares da maxila, após a expansão rápida da maxila assistida 

cirurgicamente”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável Dra. Camila 

Eduarda Zambon  

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os 

objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo 

uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

Assinatura do participante /representante legal Data  / / 

Assinatura do responsável pelo estudo Data  / / 

 

mailto:camila.zambon@hc.fm.usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. NOME: ................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □  F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ......................................................................... Nº .................... APTO: .............. 

BAIRRO:  .................................................................. CIDADE ................................................. 

CEP:......................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □  F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ......................................................................... Nº .................... APTO: .............. 

BAIRRO:  .................................................................. CIDADE ................................................. 

CEP:......................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................... 
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