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4 RESULTADOS 

 
 
4.1 Procedimento cirúrgico 

A duração média do procedimento anestésico-cirúrgico foi de 80 minutos, com 

variação entre 40 e 105 minutos. 

  

Todos os pacientes receberam alta hospitalar no primeiro dia após o 

procedimento cirúrgico e o período de internação não excedeu 24 horas. 

 

A tabela 5 lista a incidência de eventos clínicos e possíveis complicações 

relacionadas ao procedimento cirúrgico. O edema pós-operatório foi considerado 

clinicamente discreto, resolvendo-se espontaneamente durante as duas primeiras 

semanas de pós-operatório. Com relação ao surgimento de intercorrências intra-

operatórias e pós-operatórias, não foi observado nenhum caso de complicação 

hemorrágica durante ou após o procedimento. Não foi verificado nenhum caso em 

que ocorreram intercorrências infecciosas. Com relação ao comprometimento 

dentário, não se verificou comprometimento da vitalidade dentária em nenhum dos 

15 pacientes estudados até o término do período de contenção. Em dois pacientes 

(13,3%), observou-se mobilidade dentária temporária, acometendo os incisivos 

centrais e laterais superiores, com melhora observada após o primeiro mês.  
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Tabela 5. Sinais e Sintomas pós-operatórios 

Sinais e Sintomas Número de Pacientes 

Edema prolongado - 
Complicações hemorrágicas - 
Infecção - 
Comprometimento da vitalidade dentária - 
Mobilidade dentária 2 
 

 

Com relação à dor no pós-operatório, a sintomatologia avaliada por método 

quantitativo da escala de dor de Wong-Baker (Wong-Baker Faces Pain Rating 

Scale), que considera nível mínimo valor igual a zero e máximo igual a cinco revelou 

valores médios no primeiro pós-operatório de 1 + 1,13 (variando de nível zero a 3), 

no terceiro pós-operatório de 1,27 + 1,58 (variando de nível zero a 5) e após sete 

dias com média de 1,60 + 1,88, variando de nível zero a 5 (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Avaliação quantitativa da dor pós-operatória conforme a escala de 
dor de Wong-Baker (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale)  

Dor (0-5) Mínima Máxima Média + DP 

1º pós-operatório 0 3 1,00 + 1,13 

3º pós-operatório 0 5 1,27 + 1,58 

7º pós-operatório 0 5 1,60 + 1,88 
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4.2 Avaliação clínica da Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente 

 Considerando-se os parâmetros ortodônticos planejados no pré-operatório, a 

expansão transversal da maxila atingiu seus objetivos clínicos na totalidade dos 

casos (Figuras 29 a 34). 

 

 
 
Figura 29. Aspecto clínico durante o tratamento. Fotografias da face, frente em repouso, frente ao 
sorrir, lateral em repouso e lateral ao sorrir, nos períodos pré-operatório, 2 dias e 28 dias de pós-
operatório, 4 meses e 6 meses de pós-operatório.  
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Figura 30. Aspecto clínico da oclusão durante o tratamento da paciente ilustrada na Figura 29. 
Fotografias oclusais, frente e perfis direito e esquerdo, nos períodos pré-operatório, 28 dias de pós-
operatório, 4 meses e 6 meses de pós-operatório. 
 
 

 

Figura 31. Aspecto clínico do arco maxilar durante o tratamento da paciente ilustrada na Figura 29. 
Fotografias do arco maxilar nos períodos pré-operatório, 28 dias de pós-operatório, 4 meses e 6 
meses de pós-operatório 
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Figura 32. Aspecto clínico durante o tratamento. Fotografias da face, frente em repouso, frente ao 
sorrir, lateral em repouso e lateral ao sorrir, nos períodos pré-operatório, 28 dias de pós-operatório, 4 
meses e 6 meses de pós-operatório.  
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Figura 33. Aspecto clínico da oclusão durante o tratamento do paciente ilustrado na Figura 32. 
Fotografias oclusais, frente e perfis direito e esquerdo, nos períodos pré-operatório, 28 dias de pós-
operatório, 4 meses e 6 meses de pós-operatório. 
 

 

 
Figura 34. Aspecto clínico do arco maxilar durante o tratamento do paciente ilustrado na Figura 32. 
Fotografias do arco maxilar nos períodos pré-operatório, 28 dias de pós-operatório, 4 meses e 6 
meses de pós-operatório 
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4.3 Avaliação da Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente por 

Tomografia Computadorizada 

 

4.3.1 Avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade do método 

 

A reprodutibilidade do método de avaliação da expansão transversa da maxila 

por Tomografia Computadorizada e a confiabilidade da amostra avaliada foram 

confirmados através da realização dos cálculos do coeficiente de correlação 

intraclasse (CCI) e do respectivo intervalo de confiança (95% de confiança), 

considerando-se o método reprodutível, do ponto de vista estatístico (Tabela 7) 

(Tabela 7 e Apêndices 1 a 4). 

Para todas as variáveis transversais da maxila e para a variável AREA o CCI foi 

maior que 0,75 e o nível descritivo p foi menor que 0.05. Para as variáveis ântero-

posteriores, os valores descritivos de p também foram menores que 0,05 

(estatisticamente significativo). A estimativa do coeficiente de correlação intraclasse 

(CCI) manteve-se maior que 0,65, porém intervalo de confiança foi (IC95%) foi mais 

amplo para as variáveis BC e BF no período pré-operatório. 
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Tabela 7. Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) entre as avaliações 
originais e repetidas.  

 CCI - confiabilidade entre 
avaliações iniciais e repetidas 

Variável Estimativa IC95% p 

Pré-Operatório    

Região anterior da maxila    
L1 pré 0.97 [ 0.85;0.99] <0.0001
L2 pré 0.98 [ 0.93;1.00] <0.0001
L3 pré 0.99 [ 0.95;1.00] <0.0001
AEsA pré 0.99 [ 0.95;1.00] <0.0001

Região media da maxila    
GH pré 0.98 [ 0.88;1.00] <0.0001

Região posterior da maxila    
AC pré 0.97 [ 0.87;0.99] <0.0001
DE pré 0.96 [ 0.79;0.99] <0.0001
ABC pré 0.86 [ 0.46;0.97] 0.0014 

Medidas ântero-posteriores    
AB pré 0.74 [ 0.14;0.94] 0.0119 
BC pré 0.66 [ -0.01;0.92] 0.0265 
BF pré 0.70 [0.05;0.93] 0.0187 

Avaliação global da maxila    
AREA pré 0.99 [ 0.94;1.00] <0.0001

    
Pós-operatório    

Região anterior da maxila    
L1 pós 0.96 [ 0.82;0.99] <0.0001
L2 pós 1.00 [ 0.99;1.00] <0.0001
L3 pós 0.98 [ 0.92;1.00] <0.0001
AEsA pós 0.98 [ 0.91;1.00] <0.0001

Região media da maxila    
GH pós 0.96 [ 0.80;0.99] <0.0001

  Região posterior da maxila    
AC pós 0.95 [ 0.78;0.99] <0.0001
DE pós 0.89 [ 0.55;0.98] 0.0007 
ABC pós 0.90 [ 0.60;0.98] 0.0004 

Medidas ântero-posteriores    
AB pós 0.98 [ 0.92;1] <0.0001
BC pós 0.97 [ 0.87;0.99] <0.0001
BF pós 0.99 [ 0.94;1.00] <0.0001

Avaliação global da maxila    
AREA pós 

 
0.99 

 
[ 0.96;1.00] 

 
<0.0001

 
IC95%: intervalo de 95% de confiança para o CCI; p: nível descritivo do teste da 
hipótese de o CCI ser igual a zero. 
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4.3.2 Avaliação das variáveis estudadas 

 

4.3.2.1 Mensurações por região maxilar 

 

Os resultados da análise individual das alterações observadas nas 

mensurações das variáveis de estudo serão a seguir apresentados (Apêndices 1 e 

2). Para facilitação da interpretação dos resultados, as variáveis lineares e angulares 

foram agrupadas conforme a região da maxila analisada, em região anterior, média e 

posterior. A avaliação global da maxila, realizada através da mensuração da área de 

secção transversa da maxila e a correlação entre variáveis é apresentada em 

seqüência.  

 

 

4.3.2.1.1 Avaliação da expansão transversa da região anterior da maxila 

 

As medidas realizadas para avaliação das alterações da região anterior da 

maxila (variáveis L1, L2, L3 e ângulo AEsA) entre os períodos pré-operatório e pós-

operatório, mostraram aumento transverso estatisticamente significativo para esta 

região. O incremento nas dimensões transversas foi estatisticamente significativo 

tanto para as diferenças absolutas quanto para as diferenças relativas (Figuras 35 e 

36). 
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Figura 35 . Imagens tomográficas referentes aos períodos pré-operatório e pós-operatório, nas 
reconstruções coronais do paciente ilustrado na figura 29 . 
 
 

 

Figura 36 . Imagens tomográficas referentes aos períodos pré-operatório e pós-operatório, nas 
reconstruções coronais do paciente ilustrado na figura 32 . 
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Variável Distância L1 

A variável distância L1 (Figura 37) medida ao nível do assoalho nasal 

apresentou um ganho transverso absoluto médio entre as medidas pré-operatórias e 

pós-operatórias de 2,45mm + 1,56mm (p<0,0001), correspondente a um aumento 

relativo transverso da maxila de 11,52% + 8,97%. (p=0,0002) (Tabela 8 e Gráfico 1).  

 

 

 

 

 
Figura 37. Variável distância L1, medida linear transversa realizada ao nível do assoalho nasal.  
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Tabela 8. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância L1, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório.  

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 14,60 29,20 22,80 22,99 3,28  

L1 pós 19,70 31,10 25,40 25,45 2,81  

 dif. abs. -0,40 5,10 2,60 2,45 1,56 <0,0001

 dif. % -1,75 34,93 11,50 11,52 8,97 0,0002 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 1 - Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância L1 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável L1 no pré-operatório; POS – 
valores da variável L1 no pós-operatório.  
 

 

  
Dov Charles Goldenberg                                            4-RESULTADOS 



69 
 

Variável Distância L2 

A variável distância L2 (figura 38), medida ao nível da porção mais cranial do 

processo palatino da maxila apresentou um ganho transverso absoluto médio entre 

as medidas pré-operatórias e pós-operatórias de 5,16mm + 1,40mm (p<0,0001), 

correspondente a um aumento relativo transverso da maxila de 28,28% + 8,72%. 

(p<0,0001) (Tabela 9 e gráfico 2) . 

 

Figura 38. Variável distância L2, medida linear transversa realizada ao nível cranial do processo 
palatino da maxila 
 

Tabela 9. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância L2, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 12,60 22,80 19,40 18,67 3,12  

L2 pós 16,60 27,90 25,20 23,83 3,60  

 dif. abs. 2,40 7,40 5,60 5,16 1,40 <0,0001

 dif. % 14,63 45,24 28,87 28,28 8,72 <0,0001

  
Dov Charles Goldenberg                                            4-RESULTADOS 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 2. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância L2 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável L2 no pré-operatório; POS – 
valores da variável L2 no pós-operatório.  
 

Variável Distância L3 

  Variável distância L3 (Figura 39), medida  ao nível da porção mais caudal da 

face lingual do processo alveolar da maxila, apresentou um ganho transverso 

absoluto médio entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias de 5,41mm + 

2,23mm (p<0,0001), correspondente a um aumento relativo transverso da maxila de 

19,10% + 8,35% (p<0,0001) (Tabela 10 e Gráfico 3).  

 

Figura 39. Variável distância L3, medida linear transversa realizada ao nível da porção caudal do 
processo alveolar da maxila 
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Tabela 10. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável L3, nos 
períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 22,60 32,90 28,80 28,45 3,24  

L3 pós 25,10 39,00 35,10 33,86 4,30  

 dif. abs. 1,70 9,20 5,40 5,41 2,23 <0,0001

 dif. % 6,09 39,15 19,25 19,10 8,35 <0,0001

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
 

 

 

 

 

VARIÁVEL L3

20

25

30

35

40

PRÉ PÓS

mm

 

Gráfico 3. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância L3 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável L3 no pré-operatório; POS – 
valores da variável L3 no pós-operatório.  
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Variável ângulo AEsA 

 

A Variável ângulo AEsA (Figura 40) representando o ângulo formado pela 

espinha nasal anterior e as porções mais caudais das faces linguais do processo 

alveolar da maxila apresentou um aumento absoluto médio entre as medidas pré-

operatórias e pós-operatórias de 9,67 graus + 4,53 graus  (p<0,0001), 

correspondente a um aumento relativo transverso da maxila de 13,54% + 6,48% 

(p<0,0001) (Tabela 11 e Gráfico 4). 

 

 

Figura 40. Variável ângulo AEsA, medida do ângulo formado pela espinha nasal anterior e as porções 
mais caudais das faces linguais do processo alveolar da maxila  
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 Tabela 11. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável ângulo AEsA, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP P 

 pré 55,00 94,00 70,00 72,93 12,13  

AEsA pós 64,00 101,00 84,00 82,60 13,16  

 dif. abs. -2,00 16,00 10,00 9,67 4,53 <0,0001

 dif. % -2,90 21,74 13,48 13,54 6,48 <0,0001

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 4. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável ângulo AESa 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável ângulo AEsA no pré-
operatório; POS – valores da variável ângulo AEsA no pós-operatório.  
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4.3.2.1.2 Avaliação da expansão transversa da região média da maxila 

 

As mensurações na região média da maxila foram avaliadas através dos 

cortes axiais.  

A região média da maxila foi avaliada pela medida linear da Distância GH, 

tomada entre as paredes mediais do seio maxilar, ao nível da distância média entre 

a espinha nasal anterior (ponto B) e o segmento AC (Figuras 41 a 43). 

 

 
 
Figura 41. Imagens tomográficas referentes aos períodos pré-operatório e pós-operatório, nas 
aquisições axiais do paciente ilustrado na figura 29 . 
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Figura 42 . Imagens tomográficas referentes aos períodos pré-operatório e pós-operatório, nas 
aquisições axiais do paciente ilustrado na figura 32. 
 

Foi observado aumento estatisticamente significativo da variável distância GH 

(Figura 43) ao comparar as médias obtidas nos períodos pré-operatório e pós-

operatório. Este ganho transverso foi observado para as diferenças absolutas e 

relativas. 

A Variável distância GH, apresentou um aumento absoluto médio entre as 

medidas e pós-operatórias de 4,05mm + 1,97mm (p<0,0001), correspondente a um 

aumento relativo transverso da maxila, nesta região, de 16,08% + 9,38% (p<0,0001) 

(Tabela 12 e Gráfico 5). 
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Figura 43. Variável distância GH, tomada entre as paredes mediais do seio maxilar, ao nível da 
distância média entre a espinha nasal anterior (ponto B) e o segmento AC. 
 

Tabela 12. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância GH, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 21,75 32,61 26,60 26,67 3,27  

GH pós 27,50 34,99 30,73 30,73 2,14  

 dif. abs. 1,03 8,11 3,70 4,05 1,97 <0,0001

 dif. % 3,16 35,92 13,65 16,08 9,38 <0,0001

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 5. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância GH 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável GH no pré-operatório; POS – 
valores da variável GH no pós-operatório.  
 

4.3.2.1.3 Avaliação da expansão transversa da região posterior da maxila 

 

As medidas realizadas para avaliação das alterações da região posterior da 

maxila não apresentaram aumento transverso maxilar estatisticamente significativo. 

A seguir, serão descritos os dados obtidos nas medidas individualizadas. 

 

Variável distância AC 

A variável distância AC (Figura 44), correspondente à distância entre os 

forames palatinos maiores, tomada entre os pontos mais laterais e posteriores da 

face interna de cada forame apresentou um aumento absoluto médio entre as 

medidas pré-operatórias e pós-operatórias de 0,34mm + 0,96 (p=0,1898), 

correspondente a um aumento relativo transverso da maxila, nesta região, de 1,10% 

+ 2,82 (p=0,1522) (Tabela 13 e Gráfico 6). 
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Figura 44. Variável distância AC, correspondente à distância entre os forames palatinos maiores, 
tomada entre os pontos mais laterais e posteriores da face interna de cada forame 
 
 
 
Tabela 13. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância AC, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 29,83 40,43 34,00 34,07 3,24  

AC pós 29,35 38,74 34,27 34,41 3,01  

 dif. abs. -1,69 1,69 0,46 0,34 0,96 0,1898 

 dif. % -4,18 5,45 1,34 1,10 2,82 0,1522 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
 

 

  
Dov Charles Goldenberg                                            4-RESULTADOS 



79 
 

VARIÁVEL AC

25

30

35

40

45

PRÉ PÓS

mm

 

Gráfico 6. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância AC 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável AC no pré-operatório; POS – 
valores da variável AC no pós-operatório.  
 

Variável distância DE 

A variável distância DE (Figura 45), correspondente à distância entre os 

pontos médios dos segmentos AB e BC e que apresenta paralelismo com a medida 

do segmento AC apresentou um aumento absoluto médio entre as medidas pré-

operatórias e pós-operatórias de 0,29mm + 0,97mm (p=0,2692), correspondente a 

um aumento relativo transverso da maxila, nesta região, de 1,92% + 5,39%. 

(p=0,1899) (Tabela 14 e Gráfico 7). 

 

Figura 45. Variável distância DE, correspondente à distância entre os pontos médios dos segmentos 
AB e BC e que apresenta paralelismo com a medida do segmento AC 
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Tabela 14. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância DE, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 15,40 21,60 16,10 17,36 2,14  

DE pós 15,10 21,80 17,60 17,65 1,91  

 dif. abs. -2,20 1,90 0,20 0,29 0,97 0,2692 

 dif. % -10,19 11,80 0,93 1,92 5,39 0,1899 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 7. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância DE 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável DE no pré-operatório; POS – 
valores da variável DE no pós-operatório.  
 
 

 

Variável ângulo ABC 

A variável ângulo ABC (Figura 46), que reflete a medida do ângulo formado 

pela espinha nasal anterior e os forames palatinos maiores apresentou um aumento 
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absoluto médio entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias de 0,13 graus + 

2,10 graus (p=0,8093), correspondente a um aumento relativo de 0,53% + 5,07% 

(p=0,6907) (Tabela 15 e Gráfico 8). 

 

 

Figura 46. Variável ângulo ABC, que reflete a medida do ângulo formado pela espinha nasal anterior 
e os forames palatinos maiores 
 

Tabela 15. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável ângulo ABC, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 34,00 51,00 41,00 41,80 4,23  

ABC pós 36,00 48,00 42,00 41,93 3,73  

 dif. abs. -3,00 3,00 0,00 0,13 2,10 0,8093 

 dif. % -7,32 7,50 0,00 0,53 5,07 0,6907 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 8. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância 
ângulo ABC nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável ângulo ABC no 
pré-operatório; POS – valores da variável ângulo ABC no pós-operatório.  
 

4.3.2.1.4. Avaliação das alterações ântero-posteriores da maxila 

As medidas realizadas para avaliação das alterações ântero-posteriores da 

maxila não apresentaram alterações estatisticamente significativas (Figuras 41 e 42). 

A seguir, serão descritos os dados obtidos nas medidas individualizadas. 

 

Variável distância AB 

A variável distância AB (Figura 47), que traduz a medida linear entre a 

espinha nasal anterior e o forame palatino maior esquerdo apresentou uma 

alteração de aumento médio absoluto de 0,74mm + 1,80mm (p=0,1330) entre as 

medidas pré-operatórias e pós-operatórias, correspondendo a uma alteração relativa 

de 1,52% + 3,69% de ganho antero-posterior (p=0,1336), sem significância 

estatística de acordo coma metodologia utilizada (Tabela 16 e Gráfico 9). 
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Figura 47. Variável distância AB, que traduz a medida linear entre a espinha nasal anterior e o forame 
palatino maior esquerdo 
 

Tabela 16. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância AB, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 45,90 56,90 49,40 49,95 3,18  

AB pós 44,40 55,70 51,20 50,69 3,38  

 dif. abs. -1,50 3,80 0,80 0,74 1,80 0,1330 

 dif. % -3,27 7,69 1,46 1,52 3,69 0,1336 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível de significância estatística. 
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Gráfico 9. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância AB 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável AB no pré-operatório; POS – 
valores da variável AB no pós-operatório.  
 

 

 

Variável distância BC 

A variável distância BC (Figura 48), que traduz a medida linear entre a 

espinha nasal anterior e o forame palatino maior direito apresentou uma alteração de 

aumento médio absoluto de 0,10mm + 2,05mm (p=0,8532) entre as medidas pré-

operatórias e pós-operatórias, correspondendo a uma alteração relativa de 0,28% + 

4,00% de ganho antero-posterior (p=0,7871), sem significância estatística de acordo 

coma metodologia utilizada (Tabela 17 e Gráfico 10). 
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Figura 48. Variável distância BC, que traduz a medida linear entre a espinha nasal anterior e o forame 
palatino maior direito 
 

 

 

Tabela 17. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância BC, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 46,10 56,40 49,90 50,15 2,81  

BC pós 45,40 54,70 50,80 50,25 2,65  

 dif. abs. -4,60 3,40 0,60 0,10 2,05 0,8532 

 dif. % -8,16 6,81 1,19 0,28 4,00 0,7871 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível de significância estatística. 
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Gráfico 10. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância BC 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável BC no pré-operatório; POS – 
valores da variável BC no pós-operatório.  
 

Variável distância BF 

A variável distância BF (Figura 49), medida entre a espinha nasal anterior 

(ponto B) e o ponto médio do segmento AC (ponto F) apresentou uma alteração de 

aumento médio absoluto de 1,01mm + 3,28mm (p=0,2510) entre as medidas pré-

operatórias e pós-operatórias, correspondendo a uma alteração relativa de 2,17% + 

7,00% de ganho antero-posterior (p=0,2505), sem significância estatística de acordo 

coma metodologia utilizada (Tabela 18 e Gráfico 11). 

 

Figura 49. Variável distância BF, que traduz a medida linear entre a espinha nasal anterior (ponto B) e 
o ponto médio do segmento AC (ponto F) 
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Tabela 18. Tabela descritiva dos valores obtidos para a variável distância BF, 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

 pré 43,10 50,70 47,20 46,66 2,45  

BF pós 42,10 58,70 48,10 47,67 4,13  

 dif. abs. -2,90 11,30 0,20 1,01 3,28 0,2510 

 dif. % -6,44 23,84 0,40 2,17 7,00 0,2505 

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível de significância estatística. 
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Gráfico 11.  Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável distância BF 
nos períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável BF no pré-operatório; POS – 
valores da variável BF no pós-operatório. 
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4.3.2.2. Avaliação global da maxila 

 

4.3.2.2.1 Avaliação da área de secção transversa da maxila 

O cálculo da área de secção transversa da maxila, obtido a partir do corte 

tomográfico imediatamente caudal à última imagem com visualização do seio maxilar 

(Figuras 41 e 42) e realizado através da utilização de ferramentas de computação 

gráfica na estação de trabalho do tomógrafo, revelou um aumento estatisticamente 

significativo ao se comparar as medidas tomadas nos períodos pré-operatório e pós-

operatório (Figura 50). O aumento absoluto médio da área de secção transversa da 

maxila ao nível do corte estudado foi de 287,07 mm2 + 119,96mm2 (p<0,0001), 

correspondendo a um aumento relativo de 13,18% + 5,54% (p<0,0001) (Tabela 19 e 

Gráfico 12). 

 

 

Figura 50. Área de secção transversa da maxila, em milímetros quadrados, obtida a partir do corte 
tomográfico imediatamente caudal à última imagem com visualização do seio maxilar. 
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Tabela 19. Tabela descritiva dos valores obtidos para o cálculo da área de 
secção transversa da maxila, nos períodos pré-operatório e pós-operatório 

Variável  Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

 pré 1835,50 2534,10 2224,40 2208,32 241,32  

ÁREA pós 2066,40 2981,40 2481,70 2495,39 262,58  

 dif. abs. 53,60 520,30 281,10 287,07 119,96 <0,0001

 dif. % 2,21 24,01 12,58 13,18 5,54 <0,0001

pré, medidas pré-operatórias (em milímetros); pós, medidas pós-operatórias (em milímetros); dif.abs., 
diferença absoluta entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (em milímetros); dif. %, 
diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-operatórias (valores percentuais); Mínimo, 
valor mínimo obtido para a medida; Máximo, valor máximo obtido para a medida; Mediana, valor da 
mediana obtida para a variável; Média, valor médio da variável; DP, desvio-padrão da média da 
variável; p, nível descritivo para avaliação da significância estatística. 
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Gráfico 12. Representação gráfica das médias e desvios-padrão da medida da variável ÁREA nos 
períodos pré-operatório e pós-operatório. PRE, valores da variável ÁREA no pré-operatório; POS – 
valores da variável ÁREA no pós-operatório.  
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4.3.2.2.2 Avaliação conjunta dos resultados 

 

O gráfico tipo “boxplot” (Gráfico 13) das diferenças relativas (%) das variáveis 

de estudo sumariza os resultados observados. A figura 51 ilustra o modo de 

interpretação do gráfico tipo “boxplot”. Neste tipo de gráfico os limites inferiores e 

superiores da caixa representam o primeiro e terceiro quartil. A linha central da caixa 

representa a mediana e os prolongamentos superior e inferior representam os limites 

máximos e mínimos de valores não aberrantes. As imagens circulares representam 

possíveis valores aberrantes e os asteriscos os prováveis valores aberrantes 

(Gráfico 13): 

Observa-se no Gráfico 13 que os maiores incrementos nas medidas 

transversas ocorreram nas regiões anterior e média (variáveis GH, L1, L2, L3 e 

AEsA). As variáveis utilizadas para as mensurações da região posterior da maxila 

mostraram menor variação, bem como as variáveis utilizadas para as avaliações 

ântero-posteriores. 

 

 

Figura 51. Ilustração esquemática para interpretação do gráfico tipo “boxplot”. 
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Gráfico 13. Gráfico tipo “boxplots” das diferenças percentuais das variáveis do estudo. 
Eixo das ordenadas, diferença relativa (%) entre pré-operatório e pós-operatório; eixo das abcissas, 
variáveis estudadas. 
 

4.3.3. Correlação entre variáveis de estudo 

4.3.3.1 Correlação entre variáveis lineares e regiões da maxila 

 

As regiões anterior, média e posterior da maxila foram comparadas entre si, 

quanto às diferenças observadas na expansão transversa, entre os períodos pré-

operatório e pós-operatório, baseando-se nas diferenças observadas nas medidas 

das variáveis em cada região (Tabela 20 e Gráfico 14). 

As comparações entre as diferenças absolutas mostraram que a expansão 

verificada na região posterior (representada pela medida da diferença da variável 

AC) foi menor e estatisticamente diferente da expansão observada nas regiões 

média (representada pela medida da diferença da variável GH) e anterior 

(representada pela medida das diferenças das variáveis L1, L2 e L3) da maxila. 
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Ao se comparar as regiões média e anterior, observou-se que a medida da 

diferença absoluta da variável GH foi estatisticamente superior à diferença absoluta 

da variável L1. Porém, a comparação das diferenças entre a variável GH e as 

variáveis L2 e L3 não se mostraram estatisticamente diferentes. 

 

 

 

Tabela 20. Medidas descritivas das diferenças entre as medidas pré e pós-
operatórias (diferença absoluta) e níveis descritivos (p) das comparações entre 
as regiões maxilares. 
 Variável Mínimo Máximo Mediana Média DP p1 p2

 AC -1,69 1,69 0,46 0,34 0,96   

Diferença GH 1,03 8,11 3,70 4,05 1,97 <0,0001  

Absoluta L1 -0,40 5,10 2,60 2,45 1,56 0,0030 0,0186

 L2 2,40 7,40 5,60 5,16 1,40 <0,0001 0,0829

 L3 1,70 9,20 5,40 5,41 2,23 <0,0001 0.0830

diferença absoluta: (pós-pré) 
DP: desvio padrão 
p1: nível descritivo da comparação com AC na análise de variância para medidas repetidas 
p2: nível descritivo da comparação com GH na análise de variância para medidas repetidas 
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Gráfico 14. Gráfico de barras ilustrativo da correlação entre as variáveis lineares conforme a região da 
maxila 
 

 

 

4.3.3.2 Avaliação das variações regionais da maxila em relação ao aumento da 

área de secção transversa da maxila 

A diferença relativa entre as mensurações pré-operatórias e pós-operatórias 

mostrou aumento da área de secção transversa da maxila em 13,18%, sendo este 

aumento estatisticamente significativo. Considerando que a expansão transversa foi 

maior nas regiões anterior e média, estas regiões apresentaram maior contribuição 

para o incremento da área de secção transversa (tabela 21).  
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Tabela 21 Comparação entre as diferenças relativas das regiões anterior, 
média e posterior da maxila e o aumento da área de secção transversa da 
maxila. 

Região/Variável Diferença Relativa Média 

(Dif%) 

Desvio-padrão p 

AREA 13,18 5,54 <0,0001* 

Região Anterior    

L1 11,52 8,97 0,0002* 

L2 28,28 8,72 <0,0001* 

L3 19,10 8,35 <0,0001* 

AEsA 13,54 6,48 <0,0001* 

Região Média    

GH 16,08 9,38 <0,0001* 

Região Posterior    

AC 1,10 2,82 0,1522 

DE 1,92 5,39 0,1899 

ABC 0,53 5,07 0,6907 

Dif% diferença relativa média em percentagem; p, nível nível descritivo para avaliação da significância 
estatística; *, estatisticamente significante 
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Os Gráficos 15 e16 ilustram as relações entre todas variáveis lineares transversas e 

o aumento da área de secção transversa da maxila. 
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Gráfico 15.  Gráfico de barras, com valores de médias e desvios-padrão, mostrando a relação entre 
as alterações das variáveis lineares das regiões anterior (L1, L2 e L3), média (GH) e posterior da 
maxila (AC e DE), e o aumento da área de secção transversa da maxila (AREA). Eixo das abcissas, 
variáveis de estudo; eixo das coordenadas,diferença relativa entre as medidas pré-operatórias e pós-
operatórias, em valores percentuais (Dif%). 
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Gráfico 16. Gráfico de área ilustrativo da relação entre as médias das diferenças relativas das 
medidas lineares das regiões anterior(L1, L2 e L3), média (GH) e posterior da maxila (AC e DE), e o 
aumento da área de secção transversa da maxila (AREA). 
 

 

 

 
  
Dov Charles Goldenberg                                            4-RESULTADOS 



 
 

  
Dov Charles Goldenberg                                            4-RESULTADOS 

96

4.3.3.3 Avaliação comparativa entre a ativação do parafuso expansor e a 

efetiva expansão esquelética da maxila 

 

A abertura realizada no parafuso expansor causou uma expansão esquelética 

não uniforme na maxila. A expansão obtida no aparelho, pela rotação do parafuso 

expansor atingiu um valor médio de 11,47mm + 1,65mm. A expansão do aparelho, 

entretanto, não refletiu a verdadeira expansão óssea transversa da maxila, conforme 

observado na análise das variáveis lineares.  

 

Como ilustra a Tabela 22, todas as variáveis lineares analisadas 

apresentaram expansão transversa menor que a expansão mensurada diretamente 

no parafuso do aparelho expansor, denotando uma menor expansão esquelética da 

maxila em relação ao aumento transverso obtido no parafuso expansor. 

 

Ao se analisar a razão entre a expansão esquelética em determinada região 

maxilar e a abertura do parafuso (“razão parafuso”) (Tabela 23), também foi 

comprovada a expansão esquelética não uniforme da maxila em relação à abertura 

do parafuso. 
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Tabela 22. Dados individuais e média dos valores de expansão do parafuso 
(em milímetros) e das diferenças absolutas das medidas lineares (em 
milímetros)  

  Diferenças Absolutas 

Caso Parafuso Dif_AC Dif_GH Dif_L1 Dif_L2 Dif_L3 

1 11.50 1.08 5.13 3.1 6.30 5.40 

2 9.25 -1.39 8.11 5.1 3.80 9.20 

3 12.25 0.46 2.99 3.7 6.40 4.40 

4 13.00 0.79 6.63 0.8 5.70 2.50 

5 9.75 0.41 3.69 1.3 4.20 7.00 

6 11.25 -1.69 1.03 4.2 5.70 6.20 

7 11.25 1.63 4.63 -0.4 3.50 6.30 

8 12.75 0.57 4.92 1.7 7.40 3.30 

9 12.50 -0.09 6.45 3.8 5.60 3.60 

10 9.50 0.09 2.60 3.5 6.40 8.90 

11 11.75 0.38 2.19 1.9 4.70 1.70 

12 10.00 0.59 1.80 0.1 2.40 3.50 

13 13.50 1.10 4.24 2.2 6.60 6.90 

14 9.25 -0.48 2.70 2.6 3.80 5.30 

15 14.50 1.69 3.70 3.2 4.90 7.00 

Media 11,47 0,34 4,05 2,45 4,96 5,41 

DP 1,65 0,96 1,97 1,56 1,66 2,23 

Parafuso, expansão do parafuso (em milímetros); Dif_AC, diferenças absolutas 
da variável AC; Dif_GH, diferenças absolutas da variável GH; Dif_L1 diferenças 
absolutas da variável L1; Dif_L2 diferenças absolutas da variável L2; Dif_L3, 
diferenças absolutas da variável L3; DP, desvio-padrão. 
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Tabela 23. . Dados individuais das relações percentuais entre as medidas 
lineares e a expansão do parafuso (“Razão Parafuso”). 
 Razão Parafuso 

Caso DifAC_Paraf DifGH_Paraf DifL1_Paraf DifL2_Paraf DifL3_Paraf

1 9,39 44,61 26,96 54,78 46,96 

2 -15,03 87,68 55,14 41,08 99,46 

3 3,76 24,41 30,20 52,24 35,92 

4 6,08 51,00 6,15 43,85 19,23 

5 4,21 37,85 13,33 43,08 71,79 

6 -15,02 9,16 37,33 50,67 55,11 

7 14,49 41,16 -3,56 31,11 56,00 

8 4,47 38,59 13,33 58,04 25,88 

9 -0,72 51,60 30,40 44,80 28,80 

10 0,95 27,37 36,84 67,37 93,68 

11 3,23 18,64 16,17 40,00 14,47 

12 5,90 18,00 1,00 24,00 35,00 

13 8,15 31,41 16,30 48,89 51,11 

14 -5,19 29,19 28,11 41,08 57,30 

15 11,66 25,52 22,07 33,79 48,28 

Média 2,42 35,74 21,99 44,99 49,27 

DP 8,56 18,86 15,39 10,97 24,80 

DifAC_Paraf, razão entre a variação dos valores pré-operatórios e pós-operatórios da variável 
AC e a abertura do parafuso expansor; DifGH_Paraf, razão entre a variação dos valores pré-
operatórios e pós-operatórios da variável GH e a abertura do parafuso expansor; DifL1_Paraf, 
razão entre a variação dos valores pré-operatórios e pós-operatórios da variável L1 e a abertura 
do parafuso expansor; DifL2_Paraf, razão entre a variação dos valores pré-operatórios e pós-
operatórios da variável L2 e a abertura do parafuso expansor; DifL3_Paraf, razão entre a 
variação dos valores pré-operatórios e pós-operatórios da variável L3 e a abertura do parafuso 
expansor; DP, desvio-padrão. 
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As comparações da “razão parafuso” das variáveis representativas de cada 

região maxilar estudada mostraram que as regiões anterior e média da maxila 

tiveram maior expansão do que a região posterior da maxila (Tabela 24 e Figura 52). 

A “razão parafuso” média da variável AC (2,42 + 8,56) foi estatisticamente menor 

que os valores obtidos para as variáveis GH (35.74 + 18,86) , L1 (21,99 + 15,39), L2 

( 44,99 + 10,97) e L3 (49,27 + 24.80). 

Na comparação entre as regiões média e anterior, observou-se que a “razão 

parafuso” da variável GH foi estatisticamente superior à razão parafuso da variável 

L1. Porém, as comparações entre a variável GH e as variáveis L2 e L3 não se 

mostraram estatisticamente diferentes. Houve, porém, uma tendência de maior 

razão de expansão da variável L3 , medida ao nível da porção mais caudal da face 

lingual do processo alveolar da maxila em relação à variável GH, medida da 

distância entre as paredes mediais dos seios maxilares (p= 0.0592) (Tabela 24 e 

Gráfico 17). 

  

Tabela 24. Medidas das razões entre as diferenças das medidas pré e pós-
operatórias e a abertura do parafuso (“razão parafuso”) e níveis descritivos (p) 
das comparações entre as regiões maxilares. 

 Variável Mínimo Máximo Mediana Média DP p1 p2

 AC -15.03 14.49 4.21 2.42 8.56   

Razão GH 9.16 87.68 31.41 35.74 18.86 <.0001  

Parafuso L1 -3.56 55.14 22.07 21.99 15.39 0.0047 0.0192

 L2 24.00 67.37 43.85 44.99 10.97 <.0001 0.1242

 L3 14.47 99.46 48.28 49.27 24.80 <.0001 0.0592

DP: desvio padrão 
p1: nível descritivo da comparação com AC na análise de variância para medidas repetidas 
p2: nível descritivo da comparação com GH na análise de variância para medidas repetidas 
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Gráfico 17. Gráfico ilustrativo da relação entre a expansão do parafuso e a efetiva expansão 
esquelética observada nas regiões maxilares anterior (variável L2), média (variável GH) e posterior da 
maxila (variável AC). 
 

 

 

 

Figura 52. Ilustração representativa da correlação entre as alterações transversas das regiões 

anterior (variável L2), média (variável GH) e posterior (variável AC) da maxila, em termos de 

magnitude da expansão, proporcionalmente à expansão do aparelho expansor. 
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Na região anterior da maxila, foi realizada a comparação entre as variáveis 

lineares estudadas nas reconstruções coronais. Comparando-se as três variáveis, ou 

seja L1, L2 e L3, observou-se um aumento da expansão transversa no sentido 

crânio-caudal, como ilustram o Gráfico 19 e a Figura 53. A expansão transversa 

avaliada pela variável L1 evidenciou expansão de 21,99 % em relação à expansão 

obtida no parafuso expansor; para a variável L2, a “razão parafuso” foi de 44,99%, 

como já mencionado anteriormente. Ao analisar a variável L3, medida ao nível do 

processo alveolar da maxila, observou-se expansão de 49,27% em relação ao 

parafuso do aparelho expansor tipo Hyrax (Tabela 24, Gráfico 18 e Figura 53). 
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Gráfico 18. Gráfico ilustrativo da relação entre a expansão do parafuso e a efetiva expansão 
esquelética observada na região maxilar anterior, baseado nas variáveis lineares L1, L2 e L3. 
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Figura 53. Ilustração representativa da correlação entre as alterações transversas da região anterior 
da maxila (variáveis L1, L2 e L3) em termos de magnitude da expansão, proporcionalmente à 
expansão do aparelho expansor. 
 

 

Através do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson verificou-se que a 

expansão esquelética da maxila não mostrou correlação linear com a abertura do 

parafuso. Não foi observada a existência de correlação linear consistente para as 

variáveis representativas das regiões maxilares analisadas, tanto na análise das 

diferenças absolutas quanto na análise das diferenças relativas (Tabelas 25 e 26).  
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Tabela 25. Coeficientes de correlação de Pearson (r) da variável Parafuso com 
as diferenças absolutas das variáveis AC, GH, L1, L2 e L3 (p: nível descritivo 
do teste da hipótese de  r ser igual a zero). 
 

Variável r p 

Diferença AC 0.55 0.0352

Diferença GH 0.15 0.5912

Diferença L1 -0.06 0.8367

Diferença L2 0.52 0.0486

Diferença L3 -0.36 0.1927

      diferença: (pós-pré) 
 

 

 

 

Tabela 26. Coeficientes de correlação de Pearson (r) da variável Parafuso com 
as diferenças percentuais das variáveis AC, GH, L1, L2 e L3 (p: nível descritivo 
do teste da hipótese de  r ser igual a zero). 

Variável r p 

Diferença % AC 0.58 0.0234

Diferença % GH 0.14       0.6268  

Diferença % L1 -0.14       0.6299  

Diferença % L2 0.43       0.1091  

Diferença % L3 -0.42 0.1165

   diferença %: (100*(pós-pré)/pré) 
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