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5.DISCUSSÃO 
 
 
5.1 O diagnóstico da deficiência transversa 

A etiologia da deficiência transversa de maxila é múltipla. Incluem-se as 

deformidades congênitas e do desenvolvimento, as seqüelas pós-traumáticas e as 

deficiências transversas de origem iatrogênica, como nos casos secundários ao 

reparo de fissuras palatinas.  

Um exemplo comum da etiologia do desenvolvimento é o quadro clínico 

resultante do hábito vicioso de sugar o dedo na infância. Mordida aberta anterior, 

mordida cruzada posterior e palato ogival são observados. Cessado o hábito bucal 

vicioso, a mordida aberta anterior tende a se resolver, porém a deficiência transversa 

costuma permanecer, requerendo eventualmente tratamento ortopédico ou cirúrgico 

(Betts et al, 1995). 

O diagnóstico da deficiência transversa é objetivo, quando baseado em 

análises radiológicas e cefalométricas. Entretanto o impacto clínico nas partes moles 

da face ou na relação oclusal pode não ser tão intenso, podendo também ser 

mascarado por outras alterações craniofaciais mais relevantes.  

Além das indicações básicas de tratamento das mordidas cruzadas 

posteriores e da obtenção de aumento do espaço para alinhamento de apinhamento 

dentário na maxila, a indicação da expansão maxilar tem sido incrementada com 

outras indicações. Kraut (1984) afirma que a expansão maxilar é necessária para a 

correção das deficiências transversas maxilares absolutas e relativas, para a 

correção do colapso maxilar, da estenose nasal e para o tratamento da má-oclusão 

de Classe III. 
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A indicação da expansão transversa da maxila na ausência de mordida 

cruzada, para o incremento de espaços na arcada maxilar, com o objetivo de se 

evitar extrações dentárias é sugerida por Gianelly (2003).  

A utilização dos critérios propostos por Betts et al. (1995) permitiu uma 

padronização de condutas, fundamentalmente em relação à decisão de tratar 

cirurgicamente ou não um paciente esqueleticamente maduro.  

Corroborando esta assertiva, Silverstein et al. (1997) referem que as 

indicações para ERMAC incluem qualquer caso em que houve falha na expansão 

ortopédica ou quando a deficiência transversa é maior que 5 milímetros em um 

paciente adulto. 

No presente estudo, com o objetivo de tornar a amostra o mais homogênea 

possível em termos do diagnóstico estabelecido e da conduta proposta, critérios 

clínicos e radiológicos foram utilizados para a inclusão dos pacientes na amostra a 

ser submetida ao tratamento proposto. Estes foram os motivos da escolha de 

pacientes esqueleticamente maduros, sem história prévia de tratamento, não 

portadores de síndromes craniofaciais que pudessem alterar a resposta ao 

tratamento, com fenótipo típico e com alterações quantitativas significativas, 

segundo os critérios propostos por Betts et al (1995).  

 

5.2 A evolução da Expansão Rápida da Maxila  

Dentro da vasta literatura referente à expansão lateral da maxila através da 

abertura da sutura palatina mediana, mormente denominada expansão rápida da 

maxila ou expansão rápida do palato, a publicação realizada por Emerson Colon 

Angell em 1860 é considerada a mais remota. Sua publicação original no San 
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Francisco Medical Press foi ligeiramente editada e publicada no periódico Dental 

Cosmos, em 1860.  Em sua publicação no primeiro volume do periódico Dental 

Cosmos (suas iniciais foram erroneamente impressas como E. H. Angell), o dentista, 

que atuava em sua clínica privada desde 1846, realizou o tratamento com sucesso 

de uma jovem com 14 anos de idade que apresentava mordida cruzada, através da 

colocação de um aparelho expansor apoiado sobre os pré-molares. O autor 

considerou alguns pontos relevantes em seu método, como a verificação da 

separação óssea mediana, a utilização de um parafuso com rosca anti-rotante, a 

importância dos molares permanentes no desenvolvimento da dentição e a 

necessidade do uso de uma placa de contenção. Entretanto, para os críticos 

editores de Dental Cosmos, a eficácia do método foi considerada “excessivamente 

duvidosa”. 

O método permaneceu abandonado até a publicação de Goddard em 1893, 

no mesmo Dental Cosmos. Goddard (1893), também tratando de uma jovem 

paciente com 15 anos de idade com atresia maxilar, realizou a expansão transversa 

da maxila por meio da utilização de um aparelho expansor fixo aos pré-molares e 

molares da maxila, adaptado a um parafuso expansor. O autor comprovou o 

mecanismo de expansão transversa da maxila ao observar a formação do diastema 

e a ampliação do arco dentário. O autor acreditava, porém, que o mecanismo de 

expansão se dava por abertura das linhas de suturas intermaxilares, correlacionando 

o mecanismo à formação das fissuras lábio-palatinas, ou seja, abertura mediana do 

palato ao nível do processo palatino da maxila e das suturas intermaxilares direita ou 

esquerda ao nível do processo alveolar. Considerava mais improvável a abertura 

mediana alveolar, da mesma maneira em que eram raras as fissuras faciais 
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medianas da pré-maxila. Interessantemente, comenta o artigo de Angell (1860) em 

que o autor refere a abertura mediana da maxila. Muito similar ao que ocorre em 

procedimentos propostos na atualidade, Goddard (1893) ainda comenta sobre a 

ausência de dor durante a fase de expansão, acerca do protocolo de expansão 

utilizado e a necessidade de um período de contenção.  

Timms (1999), comentando os achados de Goddard (1893), observa que o 

estudo, concebido dentro de um ambiente universitário, foi mais aceito pela 

coletividade local. 

Várias experiências subseqüentes foram relatadas por outros autores, como 

Monson (1898), Brown (1903), Landsberger (1910), Willis (1991) e Pullen (1912), 

trazendo maior credibilidade à proposição deste novo método.  

Entretanto, a técnica permaneceu praticamente abandonada até o final da 

primeira metade do século 20, quando readquiriu forças após as publicações de 

Haas (1961, 1965, 1970), transformando-se atualmente, em procedimento rotineiro 

(Northway e Meade, 1997).  

Ao realizar estudo experimental em porcos e estudo clínico para avaliar a 

efetividade da expansão transversa da maxila, Haas (1961) observou a efetiva 

expansão do arco maxilar em função da separação da sutura palatina mediana. Nos 

estudo clínicos isto se tornou mais evidente, com ampla expansão da porção 

anterior, que chegou a cerca de 50% da expansão verificada no parafuso expansor, 

tornando-se clara a eficácia do método de expansão rápida da maxila. 

De acordo com Haas (1970) a expansão rápida da maxila tem sido 

rotineiramente utilizada em crianças com o objetivo de expandir a maxila e corrigir 

discrepâncias transversas entre os arcos superior e inferior. As forças ortopédicas 
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exercidas pelo aparelho expansor acarretam a abertura da sutura palatina mediana, 

que é geralmente patente em crianças, causando assim a expansão maxilar (Alpern 

e Yurosko, 1987; Silverstein et al., 1997; Cameron et al., 2002, Chung e Goldman, 

2003; Lamparski et al., 2003; Chung e Font, 2004). 

Baccetti et al. (2001) comprovaram este fato ao avaliarem o momento de 

indicação da ERM não cirúrgica em pacientes jovens. Segundo os autores, 

pacientes tratados em momento anterior ao pico de crescimento puberal 

apresentaram alterações esqueléticas transversais da maxila mais efetivas e mais 

duradouras do que pacientes tratados posteriormente ao pico de crescimento, os 

quais apresentaram adaptações maxilares predominantemente em nível 

dentoalveolar. 

À medida que estudos foram surgindo, maiores indicações para a ERM foram 

adicionadas, inclusive em pacientes adultos. 

Nos dias atuais, o número de paciente adultos que procuram tratamento ortodôntico 

vem aumentando significativamente (Profitt et al. 1990; Banning et al., 1996; Chung 

et al., 2001; Chung e Goldman, 2003; Ozturk et al., 2003; Antilla et al., 2004). 

Pogrel et al. (1992) refere que em 1970, aproximadamente 5% dos pacientes 

ortodônticos eram adultos. Em 1980 estes representavam 15% e em 1983, 24% da 

totalidade de pacientes ortodônticos nos Estados Unidos.  

Em indivíduos esqueleticamente maduros, quando já ocorreu a fusão da 

sutura palatina, há resistência adicional de todas as suturas maxilares (Kennedy et 

al., 1976; Bell, 1982; Betts et. Al, 1995, Stromberg et al., 1995; Gilon et al., 2000). 

A utilização da técnica de expansão transversal da maxila através do uso 

exclusivo de aparelhos expansores em indivíduos esqueleticamente maduros, sem a 
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liberação cirúrgica das suturas maxilares, é freqüentemente demonstrada como não 

eficaz na literatura médica. 

Segundo Byloff e Mossaz (2004), com o uso da ERM não cirúrgica, a 

tendência à recidiva tende a aumentar com a progressão da maturidade esquelética, 

uma vez que ocorre menor movimento esquelético e maiores movimentos dento-

alveolares. 

Para alguns autores, entretanto, (Capelozza, 1996; Northway e Meade, 1997; 

Handelman, 2000) a ERM não cirúrgica em adultos apresenta resultados 

satisfatórios, quando adequadamente indicada e apesar dos efeitos adversos e 

complicações já mencionadas.  

Capelozza et al (1996) realizaram expansão rápida não cirúrgica da maxila 

em 38 pacientes esqueleticamente maduros com resultados variados. Falha na 

expansão, dor, edema e ulceração na mucosa palatina por isquemia foram 

complicações relatadas.  

Segundo Berger et al. (1998), ao comparar a estabilidade da ERM não 

cirúrgica e cirúrgica, os autores obtiveram resultados similares, havendo diferenças 

somente na magnitude da expansão obtida pelos métodos cirúrgicos e não 

cirúrgicos.  

Conforme os estudos de Wertz (1970) e Wertz e Dreskin (1977) a tendência à 

recidiva após a expansão não cirúrgica tende a aumentar com a maturidade 

esquelética, pois observa-se muito mais movimentação dento-alveolar do que 

expansão esquelética propriamente dita. Esta movimentação dentoalveolar 

excessiva é em parte responsável pelos efeitos adversos da expansão não cirúrgica, 

observados em pacientes adultos, tais como dor à ativação do aparelho, extrusão de 
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elementos dentários e complicações periodontais (Betts et al, 1995; Northway e 

Meade, 1997; Gilon et al., 2000; Handelman et al., 2000; Byllof e Mossaz, 2004). 

Os estudos de Turvey (1985), Pogrel (1992), Handelman et al. (2000) e Gilon 

et al. (2000) enumeram as potenciais limitações do método de ERM não cirúrgica em 

adultos, nos seguintes pontos principais: limitação da magnitude da expansão e sua 

característica preponderantemente dentária; instabilidade dos resultados e freqüente 

recidiva; dor durante a fase de expansão, como conseqüência da isquemia tecidual; 

ulceração e edema por compressão do tecido mole palatino pelo aparelho expansor; 

instablidade oclusal dos dentes posteriores; rotação horária da mandíbula, com 

mordida aberta e aumento da altura facial pela inclinação dentária ou recidiva 

dentária da expansão; comprometimento periodontal, extrusão dentária e 

reabsorção óssea alveolar e radicular (Kraut, 1984; Shetty et al., 1994; Silverstein at 

al., 1997; Cureton e Cuenin, 1999; Chung et al., 2001; Sfondrini et al., 2003; Byloff e 

Mossaz, 2004). Hesse et al. (1997) e Lagravere et al. (2005) ainda adicionam aos 

riscos, as possíveis alterações de posicionamento e a chance de traumatismos à 

articulação têmporo-mandibular.  

Em relação à dor durante a expansão, Shetty et al. (1994) e Needleman et al. 

(2000) observam que a força exercida durante a expansão de maxila se transmite ao 

longo das zonas de resistência. Portanto, durante a ativação, a referência de dor na 

região maxilofacial é real e não deve ser minimizada ou ignorada. Quanto maior a 

tensão sobre as articulações, maiores são as chances do surgimento de sintomas 

álgicos. 

A reduzida eficácia da expansão rápida não cirúrgica da maxila foi estudada 

com base nos achados anatômicos da face em maturação, que demonstraram maior 
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rigidez das suturas palatinas e das articulações adjacentes. A sutura palatina, os 

pilares zigomáticos, a abertura piriforme e a junção ptérigo-maxilar são considerados 

os sítios primários de resistência à expansão maxilar (Cureton e Cuenin, 1999).  

Com o aumento da interdigitação da sutura palatina e a maturação do 

esqueleto facial, a necessidade de liberação destas zonas de resistência e a secção 

dos pilares laterais e posteriores se tornam necessários para a expansão transversal 

da maxila (Betts et al., 1995; Banning et al., 1996; Braun et al, 2000; Matteini e 

Mommaerts, 2001). Passa a existir, desta forma, a idéia da liberação cirúrgica das 

áreas de resistência da maxila, nascendo o conceito da Expansão Rápida da Maxila 

Assistida Cirurgicamente (ERMAC).  

A ERMAC foi descrita primeiramente por Brown, em 1938, realizando uma 

osteotomia mediana do palato. A seguir, inúmeros autores advogaram a realização 

de diferentes osteotomias, baseados nas possíveis zonas de resistência maxilar. 

Técnicas distintas de ERMAC foram relatadas, entre outros, por Steinhauser (1972), 

Lines (1975), Bell e Epker (1976); Timms e Vero (1981), Bays e Greco (1992), 

Phillips et al. (1992) e Pogrel et al. (1992). 

 

5.3 Opções cirúrgicas de tratamento 

A expansão maxilar cirúrgica em pacientes esqueleticamente maduros pode 

ser obtida através da Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente 

(ERMAC) ou também através da segmentação sagital da maxila durante a 

realização de osteotomia maxilar do tipo LeFort I e expansão imediata com fixação 

rígida, mais frequentemente realizada em conjunto às osteotomias maxilares para 
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reposicionamento ântero-posterior (Turvey, 1985; Bailey et al., 1997; Silverstein et 

al., 1997). 

Os principais aspectos relacionados à controvérsias entre as indicações de 

ERMAC e osteotomias segmentadas são o tipo de expansão desejada, a 

estabilidade dos procedimentos, a morbidade, o risco cirúrgico, os custos e o 

impacto psicológico da realização de procedimento único ou dois procedimentos 

isolados (Basdra et al., 1995; Bayley et al. 1997). 

Segundo Bailey et al. (1997), antes de se iniciar o plano de tratamento é 

fundamental decidir qual alteração transversa é desejável de modo a obter uma 

oclusão satisfatória, principalmente quando alterações dentárias e esqueléticas são 

planejadas simultaneamente na maxila e na mandíbula. 

Os padrões de expansão obtidos pela ERMAC e pelas osteotomias 

segmentadas são diferentes. Na ERMAC, a força de expansão é utilizada para a 

separação da sutura palatina mediana e a maxila se abre como uma dobradiça, 

tendo como base a sua porção posterior. Nas osteotomias maxilares segmentadas, 

o padrão de expansão pode variar dependendo da área de deficiência transversa e 

do número de segmentações. Geralmente, o ponto de menor expansão é a região 

anterior (Phillips et al., 1992; Bailey et al., 1997; Silverstein et al., 1997).  

Segundo estes autores e também corroborado pelos estudos de Silverstein et 

al. (1997), há pouca razão para se indicar a ERMAC quando existe necessidade de 

outros movimentos maxilares, optando-se, desta forma, pela indicação das 

osteotomias maxilares segmentadas.  
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Kennedy et al. (1976) e Bailey et al. (1997) acreditam que a ERMAC tem suas 

principais indicações quando somente existem problemas transversos e quando a 

mordida cruzada é unilateral ou assimétrica.  

Entretanto, de acordo com Phillips et al. (1992), a indicação de ERMAC como 

primeira etapa em pacientes que serão submetidos a cirurgia para reposição sagital 

ou vertical maxilo-mandibular tem como objetivo evitar as possíveis complicações 

das osteotomias segmentadas da maxila. Os autores realizaram estudo com o 

objetivo de documentar a estabilidade transversal das osteotomias segmentadas da 

maxila para expansão transversal. Com uma casuística de 39 pacientes, observaram 

que 75% dos pacientes apresentaram algum grau de recidiva em molares e 40% em 

pré-molares. Entretanto, 71% dos pacientes obtiveram correção da mordida cruzada. 

Pacientes submetidos a procedimentos bimaxilares apresentaram as maiores taxas 

de recidiva. 

Segundo os estudos de Byllof e Mossaz (2004), inúmeros autores referem 

resultados desapontadores após as osteotomias maxilares segmentadas para a 

correção da deficiência maxilar transversa, quando há necessidade de grandes 

movimentos. Alta taxa de recidiva e risco de comprometimento da mucosa palatina 

por lesão do suprimento vascular podem ocorrer quando grandes expansões são 

necessárias. 

Os efeitos negativos das osteotomias maxilares segmentadas foram 

resumidos por Pogrel et al. (1992) e Cureton e Cuenin (1999) e incluíram os riscos 

de mobilidade dos dentes adjacentes às osteotomias, perda de elementos dentários, 

mobilidade permanente de segmentos maxilares, sangramento de grandes 
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proporções, infecção pós-operatória, deiscência dos retalhos de mucosa, recidiva 

dos segmentos osteotomizados e desenvolvimento de fístulas oro-maxilares. 

Contrariando experiências de vários autores, Turvey (1985) não refere 

complicações vasculares isquêmicas em sua experiência com osteotomias 

segmentadas da maxila, indicando-as sempre que há necessidade simultânea de 

movimentações transversas e ântero-posteriores.. 

O risco de complicações hemorrágicas também existe nas ERMAC e está 

relacionado à osteotomia da região ptérigo-maxilar. Os vasos palatinos, entretanto, 

não estão sob risco de lesão, uma vez que não se realiza de rotina a tração e 

mobilização inferior da maxila para a separação da região ptérigo-maxilar (Silverstein 

et al., 1997). 

Ozturk et al. (2003) avaliaram, em pacientes submetidos e ERMAC, as 

possíveis influências das osteotomias maxilares no fluxo sanguíneo pulpar. Em treze 

pacientes avaliados, o fluxo sanguíneo dos incisivos centrais superiores, dos caninos 

e dos primeiros molares foram avaliados. O fluxo sanguíneo pulpar mostrou-se 

reduzido no primeiro dia após o procedimento cirúrgico, retornando aos valores 

normais durante os quatro dias subseqüentes. A maior redução foi observada nos 

incisivos centrais e atribuída ao trauma cirúrgico, sendo que em nenhum momento 

houve ausência de fluxo sanguíneo pulpar. Em conclusão, a corticotomia sagital 

mediana realizada não apresentou efeitos deletérios definitivos no fluxo sanguíneo 

pulpar. 

Ainda como vantagem da ERMAC está o fato de não haver necessidade de 

distalização ortodôntica dos elementos dentários para a realização de osteotomias, 

minimizando os riscos de lesões dentárias e periodontais (Silverstein et al., 1997). 
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5.4 Os aspectos técnicos da Expansão Rápida da Maxila Assistida 

Cirurgicamente  

A ERMAC é considerada um método simples, eficaz e estável para a correção 

das deficiências transversais da maxila (Bays e Greco, 1992, Pogrel et al., 1992, 

Betts et al., 1995, Berger et al., 1998, Cureton e Cuenin, 1999, Antilla et al., 2004, 

Byloff e Mossaz, 2004) 

Na ERMAC, um processo similar ao alongamento ósseo gradual, realizado 

em ossos longos e também no esqueleto craniofacial, é obtido a partir do momento 

em que osteotomias são realizadas para a liberação de suturas maxilares e uma 

força externa é aplicada com o intuito de se obter separação óssea gradual.  

O período de latência após as osteotomias permite a formação do calo ósseo 

precoce, que será alongado em conseqüência dos fenômenos de angiogênese e 

osteogênese, o que permitirá a neoformação óssea nos sítios de osteotomia (Chang 

et al., 1997). 

O alongamento ósseo gradual, também denominado “distração osteogênica”, 

permite não somente a formação previsível de tecido ósseo como favorece a 

regeneração de partes moles, minimizando ao menos teoricamente, a resistência 

das partes moles à expansão óssea obtida (Woods et al., 1997; Gilon et al., 2000; 

Mateinni e Mommaerts, 2001).  

O resultado advindo da ERMAC inclui, além da expansão transversa, a 

melhora da saúde periodontal, melhoria no fluxo aéreo nasal, eliminação da falta de 

exposição gengival ao sorrir, melhoria estética da projeção da região malar, além de 

evitar extrações dentárias em muitos casos (Silverstein et al., 1997).  
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Estudos realizados no início do século 20 por Brown (1903) já referiam a 

observação de melhoria na respiração nasal após a expansão maxilar.  

A melhora respiratória é referida pela maioria dos pacientes em várias séries 

de casos, tanto para a ERM não cirúrgica quanto para a ERMAC (Alpern e Yurosko, 

1987; Lyle, 2000).  

De acordo com Byllof e Mossaz (2004) além dos benefícios diretos sobre o 

arco dental superior, a ERMAC causa melhorias na respiração nasal. Um aumento 

global da via aérea superior foi observdo em pacientes jovens e foi diretamente 

relacionado à expansão rápida da maxila. 

Interessantemente no presente estudo, a referência de melhora respiratória 

subjetiva foi referida espontaneamente por todos os pacientes.  

Reduções na morbidade cirúrgica e no índice de complicações são objetivos 

do tratamento cirúrgico. Entretanto, até o presente momento não há unanimidade na 

literatura acerca da melhor tática cirúrgica e de quais seriam as mínimas 

osteotomias necessárias para a efetiva expansão maxilar em todos os casos. Para 

situações clínicas similares, é possível se verificar estudos que advogam 

osteotomias limitadas sob anestesia local e outros que indicam a realização de 

osteotomias maxilares do tipo Lefort I com separação da sutura ptérigo-maxilar 

associada a osteotomias sagitais do palato, sob anestesia geral. 

A escolha da técnica anestésica é controversa na literatura. Inúmeros estudos 

relatam a realização dos procedimentos sob anestesia loco-regional e sedação 

(Bays e Greco, 1992; Robiony et al., 1998; Antilla et al., 2004) ou sob anestesia 

geral (Kraut, 1984; Pogrel et al., 1992; Stromberg e Holm, 1995; Woods et al., 1997; 

Matteini et al., 201; Byllof e Mossaz, 2004). Defensores da utilização da anestesia 
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local defendem a realização dos procedimentos em ambientes não hospitalares, 

considerando este fato vantajoso principalmente do ponto de vista econômico. Sob 

anestesia local e sedação, a abordagem tende a ser mais conservadora, as 

osteotomias menores e, portanto, sujeitas a maior dificuldade de liberação de todas 

as áreas de resistência óssea. Coincidentemente, os mesmos autores que defendem 

os procedimentos sob anestesia local acreditam na hipótese da realização de 

osteotomias menos extensas para a expansão maxilar (Glassman et al., 1984; Bays 

e Greco, 1992).  

O procedimento em ambiente hospitalar e sob anestesia geral garante ao 

paciente segurança e conforto. Favorece a realização da abordagem cirúrgica 

desejada, sem que esta seja restrita pelo fato do paciente não ter a via aérea 

protegida ou eventualmente apresentar dor consciente. Ademais, em uma eventual 

complicação hemorrágica permite o controle da situação crítica com maior facilidade, 

reduzindo os riscos ao paciente. Oferece ao cirurgião a liberdade de manipulação 

das estruturas e realização de osteotomias amplas e liberação de todas as zonas de 

resistência desejadas.  

Independentemente das preferências individuais, as técnicas utilizadas 

objetivam promover a separação física das duas metades da maxila, reduzindo os 

efeitos dento-alveolares. A escolha das osteotomias maxilares tem importância 

crítica sobre a natureza ortopédica ou ortodôntica da expansão maxilar (Shetty et al., 

1994) 

Todas as áreas de suturas ósseas da maxila, nas articulações com o zigoma, 

com o osso frontal, o pterigóide e a base do crânio são implicadas, em maior ou 

menor intensidade, na resistência maxilar à expansão transversa. Resta definir, 
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quais destas necessitam realmente ser liberadas para uma expansão transversa 

uniforme e efetiva. 

Segundo Shetty et al. (1994) e Antilla et al. (2004) é evidente que não há 

consenso sobre a mínima osteotomia necessária. Várias modificações técnicas têm 

sido recomendadas e utilizadas. A escolha de uma técnica em particular é baseada 

da definição de quais estruturas oferecem resistência à expansão maxilar. Desta 

forma, para os que consideram a sutura intermaxilar (palatina mediana) a zona 

essencial de resistência, a recomendação de osteotomia palatina mediana é 

indicada. Entretanto, para os autores que acreditam na maior resistência dos pilares 

laterais de sustentação, as osteotomias zigomático-maxilares são fundamentais. 

Ainda para outros autores, a associação de osteotomias medianas e transversas e 

particularmente da sutura ptérigo-maxilar deve ser utilizada para a obtenção do 

resultado desejado.  

Destarte, procedimentos cirúrgicos que variam de osteotomias maxilares 

limitadas às paredes laterais do seio maxilar até osteotomias maxilares completas, 

do tipo Lefort I com a separação das suturas ptérigo-maxilares e osteotomia palatina 

mediana têm sido utilizados juntamente à aplicação de um aparelho expansor (Bell e 

Epker, 1976; Winter, 1991; Shetty et al., 1994; Stromberg e Holm, 1995; Epker et al., 

1996; Woods et al., 1997; Gilon et al., 2000; Byllof e Mossaz, 2004). 

Kennedy et al. (1976) em estudos experimentais, avaliaram os efeitos da 

expansão maxilar em macacos. Ao avaliar os efeitos da ERM e da ERMAC observou 

que osteotomias seletivas podem ser úteis à ERM para a obtenção da expansão 

transversa desejada e que as osteotomias dos pilares zigomático-maxilares são as 

mais críticas para a expansão maxilar, não descartando a importância da região 
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ptérigo-maxilar. Bell (1976), Kraut (1984), Alpern e Yurosko (1987), Lehman et al. 

(1994), Bays e Greco (1992), Pogrel et al. (1992), Stromberg (1995), Betts et al 

(1995), Berger et al. (1998), Byllof e Mossaz (2004) são concordantes com a 

importância das múltiplas suturas maxilares na resistência à expansão, indicando a 

liberação cirúrgica das mesmas. 

Em termos técnicos atuais, a osteotomia mais controversa é aquela realizada 

para a liberação da sutura ptérigo-maxilar, por seu elevado risco de complicações 

hemorrágicas.   

Deste modo, se por um lado osteotomias localizadas nas paredes ântero-

laterais dos seios maxilares, como proposto por Glassman et al. (1984) mostram 

resultados duvidosos em relação à real expansão esquelética da maxila, nas 

técnicas que utilizam a separação da sutura ptérigo-maxilar há o risco de 

sangramento, que apesar de pouco freqüente pode ser de grandes proporções. 

Desta forma, a não liberação da sutura ptérigo-maxilar é proposta por 

Stromberg e Holm (1995) por reduzir os riscos de complicações hemorrágicas.  

Os estudos de Shetty et al. (1994) acerca da biomecânica da maxila 

submetida a expansão transversa mostram que, apesar de desestimulada por alguns 

cirurgiões, as osteotomias ptérigo-maxilares são necessárias para garantir um 

padrão previsível de expansão maxilar. Sem a realização desta osteotomia há uma 

tendência à maior expansão nas regiões anteriores da maxila. 

Segundo Chung et al. (2001) a liberação da placa pterigóide é necessária 

pois diferentemente da maxila que é composta por dois ossos, o esfenóide é um 

osso único, com os dois processos pterigóides associados. Desta forma. O processo 
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pterigóide precisa ser separado da maxila para permitir a expansão transversa da 

região posterior. 

Segundo a impressão de Cuenin e Cureton (1999), entretanto, a osteotomia 

da sutura ptérigo-maxilar deve ser realizada somente quando se deseja expansão 

máxima na região posterior da maxila.  

 

5.5. Os métodos de avaliação de resultados 

De acordo com Handelman et al. a literatura a respeito da ERMAC concentra-

se nas descrições das variantes técnicas, porém encontram como problemas as  

casuísticas reduzidas, a quantificação objetiva discutível dos resultados, a ausência 

de grupos controle e a falta de avaliações a longo prazo. 

Considerando que a ERMAC é tecnicamente bem embasada e demonstra 

claramente resultados adequados, a necessidade de quantificar precisamente a 

efetiva expansão esquelética da maxila parece interessante. 

A cefalometria convencional, introduzida por Broadbent em 1931 foi 

considerada a ferramenta essencial para a realização de análises quantitativas em 

ortodontia e cirurgia craniomaxilofacial durante as últimas décadas. Entretanto, este 

método é sujeito à variabilidade de análise uma vez que muitos pontos de referência 

são de difícil determinação devido a sobreposição de estruturas anatômicas 

(Swennen et al., 2006), objetivando muitos estudiosos a procurarem alternativas 

para a obtenção de métodos de análise bidimensionais e tridimensionais (Grayson et 

al. 1983). 

Broadbent (1931), nos primórdios da utilização da cefalometria em ortodontia 

já se preocupava com os possíveis erros e imprecisões de método cefalométrico 
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decorrentes da divergência dos raios e da magnificação das imagens nos filmes 

radiográficos. O autor buscava em suas pesquisas encontrar maneiras de realizar 

medidas em pacientes, com a mesma exatidão às que realizava em crânios secos. 

Em seu artigo original sobre a aplicação da técnica cefalométrica em ortodontia, o 

autor refere que “o problema foi, inicialmente, desenvolver um aparato para fixação 

da cabeça e após encontrar maneiras de registrar precisamente as medidas 

craniométricas bem como os parâmetros cefalométricos da face e da base do crânio 

em pacientes vivos”.  

Chung e Goldman (2003) observam também ser difícil a localização e traçado 

dos primeiros molares e primeiros pré-molares nas cefalometrias ântero-posteriores 

devido à sobreposição de estruturas anatômicas. 

No passado, uma das metodologias utilizadas para a avaliação quantitativa de 

alterações craniofaciais era a utilização de implantes metálicos fixos ao esqueleto 

craniofacial. Entretanto, nos dias atuais o método caiu em desuso fundamentalmente 

em função de questões éticas (Podesser et al., 2004, Garib et al., 2005). 

A busca por métodos precisos de avaliação foi ressaltada por Phillips et al. 

(1992) ao estudar os efeitos das osteotomias maxilares segmentadas e suas taxas 

de recidiva. De acordo com os Phillips et al. (1992), 

“sem a utilização de implantes metálicos para marcação das estruturas e 

a realização de radiografias seriadas no pós-operatório (não possíveis 

atualmente devido a questões éticas) não há maneira de saber quanto 

da alteração pós-cirúrgica é causada por reposicionamento dos 

segmentos e quanto do resultado é decorrente de movimentos 

dentários”.  
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A utilização dos métodos de tomografia computadorizada surge como 

alternativa à metodologia rotineiramente utilizada, com a vantagem da baixa 

morbidade e a possibilidade de realização de um grande número de análises e 

avaliações nos três planos do espaço.  

Segundo Swennen et al (2006), a avaliação da morfologia craniofacial é influenciada 

de modo inerente pela experiência e percepção do examinador. 

A possibilidade oferecida pela tomografia computadorizada de se realizar 

medidas esqueléticas diretas e em se reconstruir as imagens em diferentes planos 

espaciais favorece sua utilização. A redução dos efeitos de artefatos de imagem e 

sobreposição de estruturas anatômicas, que seguramente tornam a realização de 

mensurações mais difícil e sujeitas a um maior índice de erros de medidas, também 

são pontos relevantes e favoráveis ao uso da tomografia computadorizada como 

método de avaliação quantitativa. 

A utilização da tomografia computadorizada para realização de mensurações 

e quantificações de variáveis anatômicas em cirurgia craniomaxilofacial já é 

realizada em várias situações clínicas e cirúrgicas. Especificamente em relação à 

ERMAC, no entanto, são poucos os estudos já publicados. A maioria das avaliações 

quantitativas realizadas para avaliação da ERMAC ainda se utiliza de cefalometrias 

convencionais e estudos em modelos dentários (Kuo e Will, 1990; Asanza et al., 

1996; Berger et al, 1998; Berger et al., 1999; Chung et al., 2001; Mateinni e 

Mommaerts, 2001, Cameron et al., 2002, Chung e Goldman, 2003, Antilla et al., 

2004; Byloff e Mossaz, 2004, Chung e Font, 2004).  

Objetivando-se precisamente a quantificação dos resultados e considerando-

se a tomografia computadorizada como um método diagnóstico moderno, rápido e 
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preciso, ainda se faz necessário a definição de parâmetros reprodutíveis para a 

realização de medidas quantitativas. A avaliação dos efeitos da ERMAC pela 

tomografia computadorizada ainda não atingiu um número considerável de 

publicações ao ponto de haver parâmetros estabelecidos para sua utilização. Desta 

forma, os estudos publicados recentemente incluem dentre seus objetivos a 

avaliação da metodologia utilizada juntamente à avaliação dos próprios efeitos do 

procedimento cirúrgico. 

Timms (1982) em estudo sobre a ERM não cirúrgica utilizou pela primeira vez 

a tomografia computadorizada como método de avaliação, inferindo achados 

bastante promissores. 

Sfondrini et al. (1989) avaliaram os efeitos da ERM em 10 pacientes utilizando 

a tomografia computadorizada. Segundo os autores, a técnica forneceu visão direta 

e precisa da disjunção palatina, permitindo comprovar pela primeira vez a separação 

dos processos pterigóides.  

Novos programas computadorizados adicionados às estações de trabalho dos 

aparelhos de tomografia computadorizada têm sido muito úteis em oferecer imagens 

com alto grau de precisão e por permitirem a obtenção de imagens comparáveis ao 

longo do tempo. A grande vantagem da possibilidade de comparação de cortes 

semelhantes em diferentes momentos é um dos diferenciais que valorizam o 

método.  

Mais recentemente, Swennen et. al (2006) propuseram um novo método de 

avaliação cefalométrica tridimensional, utilizando-se da tomografia computadorizada 

em associação aos métodos de cefalometria digital. Da mesma forma que no 
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presente estudo, utiliza-se de estruturas anatômicas pareadas para a avaliação da 

posição da cabeça em termos de simetria. 

Garib et al. (2005) observam que o uso da tomografia computadorizada 

permite a realização de medidas em qualquer área da maxila, avaliando tanto as 

alterações esqueléticas quanto as alterações dentárias, por permitir a reprodução de 

uma secção maxilar nos três planos do espaço.  

Em estudo para a avaliação comparativa dos efeitos da ERM não cirúrgica 

utilizando-se de aparelhos dento-suportados e dento-muco-suportados, Garib et al. 

(2005) utilizaram a tomografia computadorizada como instrumento para a análise 

comparativa. A definição da posição da cabeça durante os exames por meio de 

linhas luminosas e a utilização da reconstrução coronal a partir das aquisições axiais 

também foram preconizadas. As mensurações foram realizadas na estação de 

trabalho do tomógrafo. Os autores enfatizam a grande precisão e confiabilidade do 

método de mensuração por tomografia, tornando possível a utilização de pequenas 

casuísticas com alto grau de precisão e confiabilidade metodológica.  

 

5.6. Avaliação dos resultados 

 

5.6.1 Confiabilidade e reprodutibilidade do método 

A confiabilidade de um método de mensuração é obtida quando o mesmo 

atinge resultados reprodutíveis para medidas realizadas duplamente pelo mesmo 

pesquisador ou por pesquisadores independentes (Swennen, 2006). 

A avaliação da reprodutibilidade do método é fundamental para a aplicação 

prática do mesmo. Como preconizado em nosso estudo, a repetição de todos os 
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passos realizados e não somente a repetição das mensurações foi de suma 

importância para a avaliação global do método utilizado.  

O estudo da concordância entre os valores medidos nas avaliações originais 

e medidos nas avaliações repetidas para cada variável foi feito, no presente estudo, 

através do cálculo do coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e do respectivo 

intervalo de confiança (95% de confiança). Quanto mais próximo de 1 estiver o CCI, 

maior a confiabilidade das medidas. Apesar de não haver um valor mínimo do CCI 

que determine confiabilidades adequadas na prática, esperam-se encontrar valores 

acima de 0,75. Este fato foi observado no presente estudo, fundamentalmente para 

as mensurações das variáveis transversas e da área de secção transversa. O CCI 

maior que 0,65 nas medidas ântero-posteriores pode ser considerado como 

adequado em termos de correlação e confiabilidade, se considerarmos que quanto 

menos subjetivo for o método de obtenção dos valores, maior deverá ser a 

confiabilidade. 

Podesser et al. (2004) realizaram estudo clínico para avaliar a metodologia e 

reprodutibilidade do método de avaliação das dimensões transversas da maxila por 

meio da tomografia computadorizada. Em seu estudo, os autores comentam sobre a 

dificuldade da avaliação transversa da face através das radiografias em norma 

frontal, principalmente em função da sobreposição de imagens das estruturas 

anatômicas, sugerindo o método tomográfico como alternativa. Os autores utilizaram 

uma série de parâmetros anatômicos dentários e esqueléticos em dez pacientes, de 

modo a avaliar a variação devido ao processo de digitalização das imagens, as 

variações nas medidas intra-observador e inter-observador. Realizaram a análise em 

cortes coronais obtidos diretamente no tomógrafo e realizaram as medidas nos 
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filmes impressos, através da utilização de técnica com papel de acetato para 

análises cefalométricas em negatoscópio e digitalização dos pontos em programa de 

computador. Os resultados mostraram que as diferenças das medidas não foram 

estatisticamente significativas, comprovando-se a reprodutibilidade do método. 

Diferentemente dos estudos de Podesser (2004) as imagens obtidas no 

presente estudo foram realizadas e analisadas diretamente na estação de trabalho, 

permitindo assim a eliminação do erro de transferência das medidas dos filmes 

impressos ao papel de acetato e posteriormente ao digitalizador.  

Além disso, a possibilidade da avaliação direta na tela do computador permitiu 

a avaliação da mesma imagem por mais de um observador simultaneamente, 

permitindo a escolha precisa das imagens para mensurações e diminuindo desta 

forma, a necessidade de uma análise das variações de medidas entre os 

observadores.  

A utilização de tomógrafos com múltiplos detectores permitiu a realização de 

imagens com cortes bastante finos e a reconstrução das imagens no plano coronal 

ao invés da realização direta dos cortes tomográficos em posição específica para 

análise coronal, como realizado nos tomográfos de gerações anteriores, o que 

impedia totalmente a manipulação destas imagens de modo a corrigir distorções 

angulares, principalmente em relação à angulação dos cortes coronais, que foram 

definidos em posição perpendicular ao plano palatino. 

No presente estudo os parâmetros anatômicos utilizados foram selecionados 

por um painel de especialistas, incluindo cirurgiões craniomaxilofaciais, radiologistas 

e ortodontistas. Visando a reprodutibilidade do método, que foi estatisticamente 

comprovada, os pontos escolhidos e as estruturas anatômicas eleitas para 
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mensurações foram selecionados conforme suas capacidades de fácil identificação, 

presença bilateral ou em linha média e não estarem sujeitas diretamente aos efeitos 

da manipulação cirúrgica. 

Para a avaliação da simetria e do posicionamento da cabeça, estruturas não 

sujeitas a alterações pelo procedimento cirúrgico foram obrigatoriamente 

selecionadas. Para a avaliação dos efeitos da ERMAC, as estruturas maxilares 

foram avaliadas nos planos axial e coronal.  

Uma vez que a posição da cabeça e a posição das arcadas dentárias foram 

semelhantes nos exames realizados nos períodos pré-operatório e pós-operatório, a 

forma e simetria das vértebras cervicais, da cavidade glenóide e do forame 

mandibular foram eficientes em definir o corte preciso para a realização das 

medidas, nas aquisições axiais. Quando as posições da cabeça não eram 

absolutamente semelhantes nas aquisições dos cortes axiais, a utilização dos 

programas de computador da estação de trabalho permitiu a rotação do segmento 

cefálico, no sentido desejado, obtendo-se assim a simetria necessária para a 

realização das mensurações.  

Ainda em referência ao plano axial, para as mensurações propriamente ditas, 

a escolha dos forames palatinos maiores como parâmetro para as medidas 

posteriores seguiu o princípio de que esta estrutura não seria afetada diretamente 

pelo procedimento cirúrgico, uma vez que não foi realizada separação da sutura 

ptérigo-maxilar.  

Neste sentido, crítica pertinente pode ser aplicada à escolha da espinha nasal 

anterior como um dos pontos para mensurações. Após a ERMAC há o alargamento 

da região anterior da maxila e ocorreu eventual desvio da espinha nasal, em relação 
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à linha média em alguns casos. Com o objetivo de se resolver este problema nas 

mensurações, a linha BF, perpendicular ao segmento AC foi utilizada. A intersecção 

do segmento BF com a porção mais anterior da maxila foi considerada como o ponto 

original da espinha nasal anterior para a realização das mensurações, uma vez que 

não foi constatada alteração ântero-posterior da maxila. Considerando também a 

ausência de alterações ântero-posteriores, as mensurações da região média da 

maxila se mostraram bastante precisas e confiáveis em relação aos pontos 

escolhidos. A medida do segmento GH, que correspondeu à distância entre as 

paredes mediais do seio maxilar em cada lado, foi assim tomada em mesmo nível 

vertical e na mesma posição no sentido ântero-posterior, considerando-se as 

relações geométricas entre o ponto médio do segmento BF, suas projeções 

ortogonais sobre os segmentos AB e BC e sua relação com os pontos G e H como 

ilustrado nas Figuras 19 e 20.  

As imagens no plano coronal foram obtidas por reconstrução das imagens 

adquiridas no plano axial. Consequentemente, o posicionamento da cabeça foi mais 

facilmente corrigido pelo computador nas imagens pós-operatórias.  

Nos cortes coronais é possível a visualização de um número maior de 

estruturas anatômicas não envolvidas no procedimento cirúrgico, que foram 

utilizadas como parâmetros para simetria em relação ao posicionamento da cabeça. 

A simetria entre as vias lacrimais direita e esquerda foi o principal parâmetro para a 

simetria, mostrando-se bastante eficaz. As imagens comparativas dos seios frontais 

e do corpo mandibular foram essenciais como adjuvantes para a obtenção de 

imagens comparáveis no pré-operatório e pós-operatório. As medidas da região 

anterior da maxila foram facilmente avaliadas nos cortes coronais, mesmo na 
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presença de artefatos. Restaurações metálicas frequentemente observadas não 

causaram artefatos na porção superior da maxila, favorecendo a idéia do uso da 

tomografia computadorizada como instrumento de avaliação dos efeitos esqueléticos 

da ERMAC.  

A obtenção de uma informação global a respeito dos efeitos da ERMAC foi 

obtida por meio do cálculo da área de secção transversa da maxila. As alterações 

maxilares após a ERMAC ocorrem em posição inferior às linhas de osteotomia. 

Portanto, houve preocupação especial na escolha do corte axial para o cálculo da 

área de secção transversa. A imagem escolhida, caudal à ultima imagem de 

visualização do seio maxilar sempre se localizou inferiormente à linha de osteotomia, 

garantindo desta forma, um posicionamento adequado para avaliação.  

 

5.6.2 A expansão esquelética da maxila 

Clinicamente a expansão maxilar foi confirmada pela formação do diastema e 

pela expansão do arco dentário. O diastema, formado durante a expansão 

transversa é observado durante a fase inicial. A atividade bioelástica do periodonto e 

dos tecidos palatinos restauram o alinhamento dos incisivos através de movimentos 

de mesialização e verticalização. O efeito de retração do tecido periodontal e 

palatino e a ação da musculatura perioral são considerados fatores relevantes (Bell, 

1982).  

A obtenção da relação oclusal desejada com a expansão foi obtida 

clinicamente nos casos estudados, permitindo o prosseguimento do tratamento 

proposto. Em nenhum paciente foi necessária reoperação em função de ineficácia 

do tratamento. 
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A hipercorreção realizada durante a fase de expansão rápida visou a maior 

facilidade, por parte do ortodontista, em promover o ajuste oclusal, sem o risco de 

recidivas. 

Para Asanza et al. (1996) a tendência para o retorno às posições originais dos 

dentes e segmentos esqueléticos tem sido atribuída a vários fatores, dentre estes, 

as forças das articulações perimaxilares, as forças oclusais, a musculatura perioral e 

as fibras estiradas da mucosa palatina. Com o objetivo de neutralização destas 

forças a utilização de aparelhos móveis de contenção palatina, barras transpalatinas 

ou aparelhos fixos com fios de expansão devem ser considerados. 

Não somente na ERMAC, mas também após a realização de osteotomias 

segmentadas, a hipercorreção é defendida (Phillips et al., 1992). Sob este prisma, 

parece mais lógica a hipercorreção na ERMAC, por se tratar de procedimento que 

inclui e depende da movimentação dentária subseqüente. Em oposição, nas 

osteotomias segmentadas, espera-se uma relação oclusal estável já no pós-

operatório imediato, como chave do sucesso em termos de estabilidade dos outros 

movimentos eventualmente realizados. Desta forma, a hipercorreção poderia causar 

uma situação de instabilidade oclusal de maior significado clínico, aumentando as 

chances de recidiva dos movimentos cirúrgicos realizados.  

Do ponto de vista esquelético, foi possível observar no presente estudo, o 

aumento efetivo nas dimensões da maxila, comprovado pelo aumento de 13,18% na 

área de secção transversa da maxila. Este aumento na área da maxila, foi causado 

por uma expansão nas dimensões transversas da maxila, como mostraram os 

resultados comparativos entre os períodos pré-operatório e pós-operatório. 
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5.6.3 A expansão transversa 

A expansão esquelética da maxila não foi uniforme, mostrando-se 

diferenciada em relação às regiões anterior, média e posterior. 

Todas as mensurações que avaliaram as regiões anterior e média da maxila, 

nos cortes axiais e coronais mostraram expansão efetiva, com significância 

estatística, ao passo que as medidas realizadas para avaliação da região posterior 

mostraram pequenas alterações, sem diferenças estatisticamente constatáveis. Ou 

seja, a expansão transversal da maxila foi consistentemente mais intensa nos dois 

terços anteriores da maxila. 

Haas (1961) observou que quando o parafuso é ativado, a reação inicial 

ocorre por arqueamento lateral dos processos alveolares, então seguido por uma 

abertura gradual da sutura palatina mediana. O processo palatino da maxila move-se 

inferiormente, causando um aspecto em cunha da expansão maxilar, sendo o ápice 

localizado na cavidade nasal e a base localizada no mesmo plano do processo 

palatino da maxila. 

Concordante às observações de Braun et al (2000), os estudos de Antilla et 

al. (2004), também mostraram maior expansão na região anterior da maxila em 

relação à região posterior, com taxas de recidiva de cerca de 9 a 30% na região de 

caninos e de 8 a 23% na região de molares. Por outro lado, Antilla et al. (2004) ao 

analisarem os resultados da ERMAC sem a realização da osteotomia sagital 

mediana, observaram que a expansão na região de caninos foi menor que a 

expansão das outras regiões maxilares. 

Bell (1982) observa que após a separação da sutura palatina mediana, a 

expansão na região anterior da maxila é mais intensa na porção dento-alveolar, em 
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comparação à região do processo palatino. O movimento de expansão apresenta 

uma característica triangular, com a base nos processos alveolares. Sob uma visão 

oclusal, a maior expansão ocorre anteriormente, com menor separação em sentido 

posterior. 

A expansão não uniforme da maxila pode ser o resultado da preservação da 

sutura ptérigo-maxilar, como foi proposto no protocolo cirúrgico utilizado no presente 

estudo.  

Sob o prisma da obtenção do padrão de expansão transversal, a liberação da 

zona de resistência ptérigo-maxilar se mostrou importante, uma vez que a região 

não abordada cirurgicamente foi aquela que apresentou comparativamente a menor 

expansão transversa. 

Nos estudos de Matteini et al. (2003) utilizando um aparelho expansor 

transpalatino osteossuportado, observou-se inicialmente maior expansão na porção 

anterior da maxila, numa razão de 3:2 em relação à porção mais posterior da maxila. 

Os autores alteraram parâmetros técnicos, incluindo a colocação mais posterior do 

aparelho disjuntor e incluindo a disjunção da sutura ptérigo-maxilar com o objetivo de 

obter uma expansão mais homogênea, fato este comprovado em seus estudos. 

5.6.4 Alterações ântero-posteriores 

 

Diferentemente dos achados em pacientes adultos do presente estudo, onde 

não foram observadas alterações ântero-posteriores, Chung et al (2001) avaliaram 

as alterações verticais e ântero-posteriores após ERMAC, observando que houve 

um movimento anterior significativo da maxila após o procedimento cirúrgico, com 
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retroinclinação significativa dos incisivos maxilares, sem entretanto observarem 

alterações verticais da maxila. 

Chung e Font (2004) analisaram os efeitos da ERM em crianças, observando 

aumento nas dimensões ântero-posterior e vertical, não podendo, entretanto inferir 

se este incremento nas dimensões foi influência exclusiva da ERM ou dependente 

do crescimento. 

 

5.6.5 A área de secção transversa da maxila 

Exatamente pelo fato de não ter havido alteração no sentido ântero-posterior, 

pode-se inferir que o aumento da área de secção transversa da maxila ocorreu pelo 

aumento das dimensões transversais.  

Uma vez que a expansão transversa foi diferente nas três regiões maxilares 

analisadas, a contribuição das regiões maxilares anterior e média da maxila foi 

seguramente superior à contribuição da região posterior para o aumento da área de 

secção transversa da maxila.  

O cálculo da área de secção transversa foi realizado em um único plano. Não 

é possível desta forma, analisar a expansão tridimensional da maxila de maneira 

objetiva. Entretanto, pelas características da expansão obtida, infere-se que a 

expansão adquire tridimensionalmente uma forma piramidal, com o vértice na porção 

mais superior e posterior e sua base na porção mais anterior e alveolar da maxila, 

como ilustraram as figuras 52 e 53.  
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5.6.6. A relação entre a expansão esquelética e a abertura do parafuso 
expansor 
 

A expansão do aparelho, através da abertura gradual do parafuso expansor, 

não refletiu a verdadeira expansão esquelética transversa da maxila, conforme 

observado na análise das variáveis lineares. A menor expansão esquelética da 

maxila em relação ao aumento transverso obtido no parafuso expansor é 

conseqüência da somatória de inúmeros fatores. Movimentação dento-alveolar, tipo 

e número de osteotomias realizadas, tipo facial e material utilizado no aparato 

expansor são variáveis que devem ser consideradas na perda de efetividade da 

expansão esquelética em relação à expansão mensurada no aparelho.  

Chung e Goldman (2003) estudaram as alterações de rotação e 

movimentação dentária nos dentes de suporte do aparelho expansor, utilizando-se 

para esta avaliação das comparações de moldes em gesso. Os resultados 

evidenciaram uma significativa vestibularização dos primeiros pré-molares e 

primeiros molares, imediatamente após a expansão rápida de maxila assistida 

cirurgicamente. 

De acordo com Chung e Font (2004), a expansão efetiva dos elementos 

maxilares em comparação à expansão do parafuso apresentou resultados 

diferenciados. Ao analisar pacientes submetidos a ERM não cirúrgica, observou que 

a média de aumento transverso entre os pré-molares, entre os molares, na porção 

esquelética da maxila e na largura nasal correspondeu a 110,7%, 104,5%, 30,1% e 

23,1% da expansão do parafuso. A expansão esquelética maxilar de 30,1% em 

relação à expansão do parafuso foi próxima à expansão observada na região média 

da maxila na presente tese. 
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Da mesma maneira que para a análise dos componentes que causaram o 

aumento da área de secção da maxila, as regiões anterior e média apresentaram 

uma relação de expansão próximas entre si e bastante distintas da região posterior 

da maxila, quando comparadas à expansão do parafuso. A maior resistência à 

expansão da região posterior pode ser assim interpretada como causadora desta 

diferença de comportamento.  

A associação entre a abertura do parafuso (expansão efetiva do parafuso 

expansor) e a expansão da maxila nas diferentes regiões, estudada através do 

cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, mostrou não haver uma correlação 

linear consistente, ou seja, uma relação de aumento estatisticamente proporcional 

da expansão esquelética em relação ao aumento da expansão do parafuso. A 

ausência desta correlação implica na busca dos fatores influentes na expansão 

maxilar, como citados anteriormente (movimentação dento-alveolar, tipo e número 

de osteotomias realizadas, tipo facial e material utilizado no aparato expansor) e que 

devem seguramente interferir na efetividade da expansão. 

O padrão de expansão maxilar, obtido através do protocolo de tratamento 

utilizado é previsível e constante. Entretanto não é possível o estabelecimento de 

uma relação linear entre abertura do parafuso e comportamento isolado dos 

segmentos maxilares. Deste modo, a avaliação e o acompanhamento clínico ainda 

são de fundamental importância durante o processo de expansão rápida da maxila 

assistida cirurgicamente. 
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5.6.7 Considerações finais 

A metodologia utilizada no presente estudo, ao se mostrar confiável e 

reprodutível, parece solucionar muito dos problemas críticos observados com os 

outros métodos convencionais de avaliação radiológica. 

Parece razoável considerar que a indicação da técnica empregada deve ser 

analisada no contexto do diagnóstico da deformidade clínica e de sua intensidade. A 

necessidade de maior expansão anterior ou posterior da maxila depende 

indubitavelmente do quadro clínico apresentado pelo paciente. Entretanto, o 

procedimento de escolha deve ser eficaz, pois a falha no resultado a ser obtido 

caminha paralelamente ao risco de complicações inerentes a procedimentos 

desnecessariamente agressivos.  

A necessidade de expansão das regiões anteriores da maxila não parece 

solicitar a realização incondicional das osteotomias da região ptérigo-maxilar. Desta 

forma, a utilização da associação entre osteotomia sagital mediana do palato e 

osteotomias transversas maxilares com liberação dos pilares naso-maxilares e 

zigomático-maxilares, parece fornecer a melhor relação eficácia-morbidade nos 

casos em que se deseja expansão nas regiões anterior e média da maxila. Autores 

que concordam com tal conceito reservam a separação do pilar ptérigo-maxilar para 

os casos em que a região posterior da maxila é significativamente afetada e deve ser 

expandida. 

Nas deficiências com componente posterior mais intenso, os achados obtidos 

neste estudo sugerem a liberação cirúrgica das suturas ptérigo-maxilares. No 

entanto, esta questão será respondida de maneira mais precisa após a realização de 
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estudos que comparem grupos de pacientes semelhantes, submetidos ou não a 

liberação da sutura ptérigo-maxilar, objetivo futuro precípuo desta linha de pesquisa. 
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