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A expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC) é o procedimento 
de eleição para o tratamento da deficiência transversa de maxila em pacientes 
esqueleticamente maduros. Controvérsias em relação ao procedimento ainda 
persistem principalmente relacionadas aos métodos de avaliação, técnica cirúrgica 
utilizada, morbidade, eficácia clínica e estabilidade de resultados. A utilização da 
tomografia computadorizada para a avaliação da eficiência da ERMAC é uma opção 
atual e ainda pouco divulgada. Consequentemente, os parâmetros anatômicos para 
a utilização deste método ainda não foram totalmente estabelecidos. Os objetivos do 
presente estudo foram avaliar a confiabilidade da metodologia proposta e as 
alterações esqueléticas maxilares decorrentes da ERMAC com a utilização do 
método de avaliação por tomografia computadorizada. No período de junho de 2004 
a maio de 2005, 15 pacientes, sendo 10 do sexo feminino, foram submetidos a 
ERMAC. A técnica cirúrgica utilizada constou de osteotomia maxilar do tipo Le Fort I, 
sem osteotomia da sutura ptérigo-maxilar, associada a osteotomia sagital mediana 
do palato. O aparelho expansor utilizado foi do tipo Hyrax. Os pacientes foram 
submetidos a exames de tomografia computadorizada, em tomógrafos de múltiplos 
detectores, no pré-operatório e após 6 meses, utilizando-se metodologia idealizada 
para a avaliação específica deste procedimento cirúrgico. Para a determinação do 
padrão das alterações transversais e ântero-posteriores, medidas lineares e 
angulares foram realizadas diretamente na estação de trabalho dos aparelhos de 
tomografia. Através de imagens obtidas nas aquisições tomográficas axiais e em 
reconstruções coronais, as regiões anterior, média e posterior da maxila foram 
avaliadas separadamente. A área de secção transversa da maxila foi também 
calculada. Após a avaliação dos resultados observou-se que a confiabilidade do 
método foi estatisticamente comprovada. Um significativo aumento da área de 
secção transversa da maxila foi observado (p<0.05). Entretanto, o padrão de 
expansão transversa não se mostrou uniforme. O aumento das dimensões 
transversas nas regiões anterior e média foi estatisticamente comprovado. Não foi 
observada expansão transversa significativa na região posterior da maxila. Ao se 
avaliar a relação entre a abertura do parafuso expansor e a efetiva expansão 
esquelética da maxila, observou-se que esta foi menor que a abertura do parafuso, 
em termos absolutos. O aumento transverso relativo à expansão do parafuso foi 
estatisticamente maior nas regiões anterior e média da maxila do que em sua região 
posterior. Em conclusão, a avaliação por tomografia computadorizada para a análise 
das alterações esqueléticas da região maxilar, em pacientes submetidos à ERMAC é 
metodologia confiável e reprodutível. A expansão transversa da maxila decorrente 
do procedimento de ERMAC utilizado no presente estudo acarretou uma expansão 
não uniforme da maxila, com predomínio da expansão transversa nas regiões 
anterior e média. 
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