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RESUMO 
 

 

A mastigação e a respiração constituem duas ações básicas e fundamentais na 

manutenção da qualidade de vida do indivíduo. As relações anatômicas e funcionais 

entre os sistemas respiratórios e mastigatórios são muito próximas e em algumas 

situações poderão estar correlacionados a uma patologia de etiologia comum, 

portanto, o diagnóstico de uma deformidade facial deverá levar em consideração as 

alterações morfológicas e funcionais de ambos os sistemas. O objetivo deste estudo 

foi o de investigar as possíveis correlações entre os espaços naso e oro-faríngeos e 

alterações das dimensões verticais, bem como o posicionamento ântero-posterior da 

maxila e da mandíbula. Foi realizado um estudo retrospectivo em 161 radiografias 

cefalométricas laterais com análise de McNamara  de pacientes admitidos no 

Serviço de Ortopedia Facial da Universidade Federal de Pernambuco. Os dados 

foram avaliados  pelos métodos estatísticos de Person, Spearm e Kendal todos à 

níveis de significância de 0,05 %.  Os espaços naso e oro-faríngeos mostraram uma 

correlação positiva com posicionamento ântero-posterior da mandíbula e com 

posicionamento ântero-posterior da maxila e também com dimensão vertical da face, 

foi observado uma correlação negativa entre dimensão vertical da face e o 

posicionamento ântero-posterior da mandíbula. Concluiu-se que houve uma grande 

incidência de diminuição dos espaços naso-faríngeos na amostra estudada e as 

correlações foram estatisticamente significantes.  
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ABSTRACT 
 

 

Chewing and breathing constitutes two basic and fundamental actions in the 

maintenance of the quality of life of an individual. The anatomic and functional 

correlation between the respiratory and digestive systems are very similar, and in 

specific situations they can be together in a common pathology of etiology. 

Therefore, the diagnosis of a facial deformity must be taken into consideration for the 

morphological and functional alterations of both systems. The objective of this study 

was to investigate the possible correlation between the nasal and Oral-pharynges, 

the alterations of the vertical dimensions of the face, and also the positioning of the 

anterior-posterior of the maxilla and the mandible. We carried through a study in 161 

lateral cephalometric x-rays with the McNamara analysis in patients admitted at the 

facial orthopaedic department of the Federal University of Pernambuco. The data 

was analysed with the statistical methods of Person, Spearm, and Kendal. All at 

significant levels of 0.05% The nasal and oral-pharynges spaces showed a positive 

correlation with the anterior-posterior positioning of the mandible and maxilla. In a 

vertical dimension of the face, we observed that there was a negative correlation 

between the vertical dimension of the face and the anterior-posterior positioning of 

the mandible. We concluded that there was a great incidence of reduction in the 

nasal-pharynges spaces in the studied material, and the correlation mentioned above 

were statistically significant. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 

Profissionais e pesquisadores envolvidos com o tratamento das 

deformidades faciais, desde o século XIX, referiram a função respiratória como 

etiologia de alterações do desenvolvimento crânio-facial 

A mastigação e a respiração constituem duas ações básicas e 

fundamentais na manutenção da qualidade de vida do indivíduo, as relações 

anatômicas e funcionais entre os sistemas respiratórios e mastigatórios são muito 

próximas e em algumas situações poderão estar correlacionados a uma patologia de 

etiologia comum, portanto o disgnóstico de uma deformidade facial deverá levar em 

consideração as alterações morfológicas e funcionais inerentes aos dois sistemas 

Existem situações em que algumas deformidades faciais poderiam alterar 

o padrão respiratório de alguns indivíduos, e outras em que o padrão respiratório 

causaria uma deformidade dento-facial. 

O espaço faríngeo poderá ser avaliado através de exames radiográficos 

cefalométricos de perfil, onde se observa imagem radiolúcida, iniciando na região 

nasal posterior indo ao encontro da traquéia. Nesse trajeto, duas regiões são 

consideradas muito importantes por apresentarem estruturas de defesa que com 

muita freqüência ocasionam a obstrução das vias aéreas. São elas: região naso-

faringe, que em radiografia cefalométrica poderá ser visualizada como um ponto 

mais posterior do palato mole até um ponto mais próximo e posterior da faringe e a 

região oro-faringe, que corresponde a um ponto de intercessão da língua com o 

ângulo da mandíbula até o ponto mais próximo e posterior da faringe. 
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É importante observar que o tecido linfático situado na região naso-

faringea e na região oro-faríngea desempenham um papel importante de defesa 

imunológica, mas a sua hipertrofia poderá ocasionar uma diminuição do perimetro 

das vias aéreas dificultando a passagem do ar. 

A atresia da maxila poderá variar de apenas um fator agravante  até 

mesmo a etiologia de algumas obstruções nasais nos adultos. 

A obstrução crônica  na região naso-faríngea,  poderá levar o indivíduo a 

usar a boca como alternativa para respirar, alterações neuro-musculares de defesa 

são observadas, como hipotonia da musculatura do lábio superior, abertura bucal e 

avanço mandibular, principalmente nos casos de hipertrofia das amígdalas. 

 A idade do indivíduo e o tempo que ele estiver exposto à respiração oral 

poderão ocasionar transtornos diferentes. Na infância, alterações do vetor de 

crescimento, infecções respiratórias, bronquites, apnéia obstrutiva do sono, com 

todas as conseqüências neurológicas, e cárdio-circulatórias. 

No adulto de meia idade, observa-se que a respiração oral poderá estar 

correlacionada com deformidades como mordida aberta anterior, retrognatismos, 

apnéia obstrutiva do sono e, portanto, interferir na qualidade de vida do paciente. 

O exame radiográfico cefalométrico é usado na rotina dos tratamentos 

ortodônticos, sendo variável a maneira de avaliar essas radiografias, de acordo com 

o tipo de análise escolhida pelo profissional. 

A maioria das análises cefalométricas não quantifica a dimensão do 

espaço aéreo. Normalmente, são usados outros métodos para avaliar a função 

respiratória, como exames clínicos. A valorização da imagem radiográfica é uma 
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opção do observador e deverá ser levado em consideração principalmente o fato de 

ser uma imagem bi-dimensional 

Acreditamos que a diminuição dos espaços naso-faríngeos, medida em 

radiografias cefalométricas, seja uma forte indicação de que o paciente seja um 

respirador oral, pois as obstruções das vias aéreas superiores obrigariam o indivíduo 

a usar a boca como alternativa para respirar.  

O desenvolvimento de uma visão holística pelo Cirurgião Dentista, no 

diagnóstico das deformidades faciais, identificando pacientes com transtornos 

respiratórios ajudará, além de evitar recidivas indesejáveis na região dento-facial, 

uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. 

Situações anatômicas que favoreçam a apnéia obstrutiva deveriam ser 

diagnosticadas precocemente e as possibilidades de tratamentos reavaliadas. 

A correlação entre apnéia obstrutiva do sono e deformidades faciais é real 

e suas conseqüências poderão trazer complicações sistêmicas muito sérias, como 

hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebrais e cardiopatias. 

O efeito da redução da respiração nasal no esqueleto facial e na arcada 

dentária tem sido objeto de estudos e debates nos últimos 100 anos, entre hipóteses 

genéticas e as alterações adquiridas após o nascimento . 

Este trabalho teve como objetivo.avaliar a incidência da diminuição dos 

espaços naso e oro-faríngeos e suas correlações com as alterações das dimensões 

verticais da face, bem como as alterações no posicionamento antero-posterior da 

maxila e da mandíbula, utilizando análise cefalométrica de pacientes admitidos no 

serviço de Ortopedia Facial da UFPE.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
 

2.1.   Morfologia  

GRAY (1977) descreveu a laringe como a parte do conduto aéreo que 

comunica a faringe com a traquéia. Ela produziria uma considerável saliência na 

linha mediana do pescoço, chamada de pomo-de-adão, a 1 ou 2 cm abaixo do osso 

hióide. A laringe seria constituída por cartilagens unidas entre si por ligamentos e 

movidas por numerosos músculos. As cartilagens seriam em número de nove, 

seriam elas: tiróide, cricóide, duas aritenóides, duas corniculadas, duas cuneiformes 

e epiglote. A borda superior da cartilagem tiróide estaria ligada ao osso hióide pela 

membrana tiro-hiódea, e sua borda inferior à cartilagem cricóide pelo ligamento 

cricotiróideo. A cartilagem cricóide estaria no nível da sexta vértebra cervical.  

O autor descreveu a traquéia como sendo um  tubo cartilaginoso e 

membranoso composto de 16 a 20 anéis traqueais, que se estende da laringe (borda 

inferior da cartilagem cricóide), no nível da sexta vértebra cervical, até a carina 

(ponto de bifurcação da traquéia em brônquios), no nível da quinta vértebra torácica. 

A traquéia mediria cerca de 11 cm de comprimento, com 2 a 2,5 cm de diâmetro. A 

parede posterior seria membranosa e se relacionaria com a parede anterior do 

esôfago. Na face anterior, no nível do segundo anel traqueal, situaria-se o istmo da 

tireóide. A traquéia apresentaria bastante mobilidade ficando totalmente localizada 

no mediastino pela simples flexão cervical, assim como a hiperextensão pode trazer 

porção significativa do mediastino para a região cervical. Sua porção cervical é 

irrigada, predominantemente, por ramos da artéria tireóidea inferior, que penetra na 
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traquéia pela margem lateral e se estende também para a submucosa. Durante uma 

traqueostomia, as estruturas encontradas por ordem de aparição são: pele e 

subcutâneo, platisma, musculatura pré-traqueal, o istmo tireoidiano e a fáscia pré-

traqueal . 

JATENE (1992) afirmou que a traquéia seria um órgão que proporcionaria 

a ligação entra a laringe e os brônquios, e seria constituída nas suas paredes 

ântero-lateraispor cartilagem, o que a mantém rígida, impedindo o seu colapso. Isto 

é, particularmente, importante durante a inspiração, quando é criada uma pressão 

negativa no interior da traquéia. A sua irrigação poderia ser considerada pobre 

quando comparada aos outros órgãos, situando-se a rede arterial ao longo das suas 

paredes laterais, de onde a rede penetraria na traquéia. 

MOORE (1994) referiu que a traquéia seria um largo tubo 

fibrocartilaginoso cuja metade superior está no pescoço. Esse órgão seria 

sustentado por anéis traqueais cartilagíneos incompletos. A traquéia desceria 

anteriormente ao esôfago e se inclinaria um pouco para a direita do plano mediano, 

assim que entrasse no mediastino superior. A face posterior da traquéia seria 

achatada, onde estaria aplicada ao esôfago. Ela seria mantida aberta por uma série 

de cartilagens traqueais em forma de C. A parte torácica da traquéia teria 5 a 6 cm 

de comprimento e terminaria no nível do ângulo esternal, dividindo-se nos brônquios 

principais direito e esquerdo. A face posterior da traquéia ficaria anterior e um pouco 

à direita do esôfago e do nervo laríngeo inferior esquerdo. Esse nervo enviaria 

ramos para o esôfago e para a traquéia. 
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NAVARRO (1997) descreveu a proximidade a anatômica entre a cavidade 

nasal e oral,  a participação da maxila na formação da piramide nasal e fossas 

nasais. 

NACLERIO; SOLOMOM (1998) referiram que as rinites alérgicas seriam, 

basicamente, a expressão clínica de alterações teciduais que ocorreriam nas vias 

respiratórias superiores e estruturas adjacentes depois da interação entre as IgE e 

os alérgenos específicos. Além disso, infecções e distúrbios do sono poderiam 

elevar a morbidade da doença. Referiram, ainda, que a compreensão da anatomia 

nasal ajudaria a compreender a fisiopatologia dessa doença. Os autores afirmaram 

que o vestíbulo nasal conteria inúmeros pêlos ou vibrissas que interceptariam as 

partículas volumosas. O vestíbulo afunilaria o ar em direção à válvula nasal, que 

seria uma passagem em forma de fenda, constituída pelas cartilagens laterais 

superiores, pelo septo nasal e pelo turbinado inferior. A válvula nasal seria 

responsável por 50% da resistência total do fluxo de ar que provem das narinas 

anteriores. A parede nasal lateral teria três turbinados, que aumentariam o volume 

da mucosa nasal em 100 a 200 cm2 e regulariam o fluxo de ar, alterando o conteúdo 

vascular. 

BALBANI et al. (2001) relataram que as vias aéreas superiores sofreram 

modificações profundas, ao longo de milhares de anos de evolução da espécie, o 

que possibilitou a adaptação à vida terrestre. O posicionamento das narinas na 

porção superior da cabeça e o surgimento da válvulas nasais seriam aquisições de 

defesa importantes contra afogamentos. 
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2.2. Cefalometria: 

PACINI (1922) foi o primeiro a descrever a técnica cefalométrica. O autor 

direcionou o feixe central do R-X para 2,5 cm a 2,5 cm à frente do meato acústico e 

utilizou bandagens para fixar a cabeça do paciente ao suporte do filme. Pacini 

utilizou, também, técnicas antropométricas e descreveu reparos anatômicos 

clássicos como: ENA, Gônio, Násio, Sela Túrsica e Meato Acústico Externo. 

BROADENT (1931) publicou monografia aplicando a cefalometria à 

Ortodontia e estabeleceu a distância de 1,52 m do ânodo até o plano sagital 

mediano. Desenvolveu, também, o cefalostato e realizou estudos longitudinais em 

1.700 crianças, avaliadas durante 18 meses. 

TWEED (1941) utilizou a cefalometria como base para o tratamento 

ortodôntico. Referiu que o conjunto de normas, números, relações angulares ou 

lineares ou mesmo critérios cefalométricos teóricos serviriam como chave para o 

tratamento ortodôntico. 

DOWNS (1948) alertou para o perigo de se dar muita ênfase a um único 

valor ou mensuração. Determinou um conjunto médio de valores das leituras 

cefalométricas que serviam como padrão para as relações anatômicas, que 

considerava como bons ou maus, baseado nos desvios padrões médios. Enfatizou 

que cada valor isolado não seria tão importante e sim, a maneira que se relacionaria 

com outras estruturas. 

McNAMARA (1984) descreveu um método de analise cefalométrica que 

utilizava, rotineiramente, nos seus planos de tratamento ortodôntico e de cirurgia 

ortognática. O autor ressaltou que sentiu a necessidade de melhorar esses exames, 
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pois a análise mais atualizada seria de 1970. Na década de 80, com as mudanças 

de tratamento propostas, principalmente, com a evolução das indicações de  

cirurgias ortognáticas, sentiu a necessidade de uma análise cefalométrica mais 

objetiva e divulgou sua análise, onde avaliava três medidas angulares e oito 

lineares. Correlacionou a base do crânio, representada pela linha de Frankfurt, com 

uma perpendicular passando no ponto Násio. A distância dessa perpendicular ao 

ponto A significaria a correlação da maxila com a base do crânio. A distância da 

perpendicular ao ponto Pogônio seria a relação da base do crânio com a mandíbula. 

A medida da Espinha Nasal Anterior ao ponto Mentoniano indicaria a altura facial 

anterior.  

Essa análise foi o resultado de um estudo longitudinal em 111 adultos 

jovens, todos com boa aparência facial, 73 mulheres e 38 homens, que 

apresentavam boa oclusão dentária. A média de idade foi de 26 anos e oito meses 

para as mulheres e 30 anos e 9 meses para os homens. Em todos os traçados 

cefalométricos, foi incluído um fator de erro de 8%. Realizou oito mensurações 

lineares e 3 angulares de estruturas ósseas e tecidos moles. Dessa maneira, referiu 

que a obstrução da faringe superior em crianças estaria indicada em aberturas de 5 

mm ou menos. Para adultos para ambos os sexos, estaria indicada em aberturas 

abaixo de 17,4 mm. 

MOYES (1991) afirmou que a cefalometria teria como objetivo a 

comparação. Na prática, deveria ser utilizada por cinco motivos: 1- descreveria a 

estrutura de crescimento, 2 - diagnosticaria as anomalias, 3 - faria uma previsão de 

tratamento, 4 - planejaria tratamento e 5 - avaliaria os resultados. Citou, ainda, que 

existiam, basicamente, dois tipos de comparações: populacional com longas 

estatísticas e detalhes sobre crescimento crânio facial e as comparações com 
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modelos pré-estabelecidos, a partir de outra análise na qual a diferença em relação 

ao padrão normal seria valorizada. 

PROFFIT (1993) afirmou que a cefalometria seria a comparação de um 

paciente a um grupo de referências normais e sua caracterização das relações 

esqueléticas e dentárias. Outra grande finalidade seria a predicção do tratamento, 

ou seja, a visualização dos objetivos do tratamento, alterações nas direções de 

crescimento, discrepâncias ósseas, relações interdentárias e distúrbios funcionais. 

SANTOS PINTO et al. (1993) afirmaram que a telerradiografia seria um 

método simples e prático, que possibilitaria ao profissional atentar para possíveis 

problemas associados às deformidades e não se limitar apenas a problemas da sua 

especialidade. 

SPAHL; WITZIG (1999) afirmaram que a cefalometria abrangeria 

mensurações, descrições e avaliação da configuração morfológica e mudanças de 

crescimento no crânio. Certificariam, também, dimensões das linhas, dos ângulos e 

planos entre os pontos de referências antropométricos estabelecidos por 

antropologistas físicos e selecionados pelos ortodontistas. Como poderia ser usada 

para diagnóstico e procedimentos comparativos.  

 

RAKOSI; JONAS; GRABER (1999) relataram que a radiografia 

cefalométrica registraria a configuração ântero-posterior e vertical do esqueleto 

facial, mas não forneceria informações sobre outros critérios importantes, como 

relações transversas e  relações funcionais. Citaram, também, s seguintes 

informações como sendo importantes no diagnóstico e planejamento do tratamento 

ortodôntico: 
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• anatomia do esqueleto facial; 

• relação de bases ósseas; 

• relação da inclinação axial dos incisivos; 

• avaliação da morfologia dos tecidos moles; 

• padrão e direção do crescimento; 

• localização da má oclusão; 

• possibilidades e limitações do tratamento. 

GUEDES; URSI; ALMEIDA (2001) afirmaram que a cefalometria poderia 

determinar a natureza da má oclusão, identificar a causa e sugerir a maneira de 

interceptá-la. Isso permitiria a elaboração de um plano de tratamento de acordo com 

as tendências individuais de crescimento e, também, estabelecer um prognóstico. 

BRENNAN (2002) referiu que as radiografias digitais já são usadas há 

muito tempo na radiologia médica, mas que em Odontologia só começaram ser 

implantadas em 1980. Citou como vantagens a diminuição da irradiação, em torno 

70% a 90 %, quando comparadas com radiografias convencionais que usam filme à 

base de cristais de prata ao invés de sensores. Afirmou, ainda, que a possibilidade 

de reconstituição de imagens tipo tridimensionais. 

CAPPELLETTE JR. (2003) sugeriu exames mais detalhados para 

diagnosticar a obstrução respiratória, como: tomografias computadorizadas e 

videorinoscopias. 
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2.3. Distúrbios respiratórios e deformidades faciais 

 

EMSLIE; MASSLER;.; ZWEMWER (1952) avaliando respiradores orais, 

descreveram alterações posturais mais comuns, como lábios inferiores evertidos, e 

citaram as obstruções nasais como causa principal, além de outras anormalidades 

estruturais, patologias naso-sinusais ou hipertrofia do anel linfático de Waldeyer. 

Estudando o crescimento crânio-facial em humanos, MOSS (1962) propôs 

a teoria da Matriz Funcional, na qual afirmou que o crescimento facial seria 

modificado conforme a função das suas respectivas matrizes capsulares e 

periostáticas, como também que as mudanças nos padrões respiratórios poderiam 

alterar o desenvolvimento crânio-facial.  

MOSS (1964) popularizou sua teoria no meio ortodôntico. Afirmou que 

seria a falta de estímulos na matriz naso-faríngea  que poderia causar várias 

alterações na direção de crescimento.  

Para realizar a medida do tamanho da adenóide, FUJIOKA; YOUG; 

GIRDANY et al. (1979) descreveram o seguinte método em exames radiográficos: 

seria medida a distância perpendicular do ponto máximo de convexidade, ao longo 

da margem inferior da sombra adenoideana, até uma linha traçada na margem 

anterior da região basoocciptal. O valor do espaço naso-faríngeo é medido em 

milímetros da extremidade póstero-superior do palato duro à extremidade ântero-

inferior da sincondrose esfenobasoociptal. Os autores classificaram as adenóides 

em grandes, médias e pequenas. 
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BUSHEY (1979) realizou estudos  comparando as variações da 

morfologia facial em paciente com obstrução de vias aéreas e relatou que as 

obstruções poderiam ser totais e parciais, assim como a respiração oral poderia ser 

total ou completa, afirmando que ocorria uma adaptação fisiológica contínua. 

WOODSIDE; LINDER-ARONSON (1979) realizaram estudos longitudinais 

em três grupos. O primeiro formado por 120 homens com documentação ortodôntica 

completa e avaliados radiograficamente aos 6, 9, 12, 14, 16, 18 e 20 anos de idade. 

O segundo grupo de 22 crianças  com altura do terço médio aumentada e o terceiro 

com 22 crianças com obstrução nasal crônica documentada através de radiografias. 

A média de idade foi de 9,8 anos Foram analisadas curvas de crescimentos 

utilizando analise cefalométricas correlacionando espaço naso-faríngeo. Os autores 

concluíram não haver correlação da altura facial inferior com a obstrução respiratória 

e que provavelmente outros fatores, como os neuro-musculares, influenciem a 

postura mandibular a respiração bucal e a posicionamento da cabeça.  

DIAMOND (1980) estudou as causas das obstruções respiratórias 

crônicas e afirmou que, normalmente, são atribuídas à atresia coanal, vegetações 

adenoideanas, amidalite crônica hipertrófica, deformidades septais, fratura nasal, 

rinite alérgica, rinite medicamentosa, pólipos nasais, tumores nasais e fossas nasais 

estreitas. Outras situações poderão levar à  respiração oral:  obstrução hipofaríngea, 

macroglossias , insuficiência labial e  hábitos.  

HARVOLD; TOMER; CHIERICI (1981) realizaram estudos experimentais 

em primatas, utilizando 52 animais do Centerfor Primate Biology da Universidade da 

Califórnia, que foram selecionados de acordo com a tipologia facial similar, idade, 

tamanho e peso e divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi submetido à 
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obstrução mecânica das vias aéreas  Cada animal foi submetido, individualmente, à 

anestesia geral em sala de cirurgia e marcadores de metal foram implantados na 

mandíbula e crânio. Um tamponamento nasal de silicone, de aproximadamente 1 

cm, foi  colocado para o grupo de estudo, de maneira a obstruir a inspiração e um 

discreto escape de ar na expiração. O grupo controle não recebeu o silicone para 

obstrução. Foram realizados exames fotográficos, radiográficos e eletromiografias 

em vários períodos de avaliação, as mudanças dos tecidos moles foram avaliadas 

em fotografias. Os autores observaram que no grupo de estudo os animais tiveram 

uma diminuição da arcada dentária da maxila com características de mordida 

cruzada e classe III de Angle. Em relação à mandíbula, observaram dupla oclusão 

com tendência à disto-oclusão e mordida aberta.  

VIG et al. (1981) estudaram a correlação entre espaço aéreo e morfologia 

facial em estudo envolvendo 28 adultos com idade variando de 15 a 43 anos. Foram 

divididos em três grupos de acordo com três critérios morfológicos: o primeiro com 

incompetência labial, o segundo com aumento da altura facial e o terceiro, o grupo 

controle, com altura e competência labial normais. Foram avaliados o volume 

inspiratórios e expiratórios e medida, também, a resistência do ar. Os resultados 

foram aplicados à equação em que a resistência do ar sobre a parede nasal é 

dividida pelo volume de ar na região nasal. Os autores concluíram não haver 

diferenças estatisticamente significativas. Os autores referiram, ainda, que o uso de 

máscaras faciais nas medições poderia induzir artefatos que modificariam o 

resultado da pesquisa. 

BRESOLIN et al. (1983) observaram as seguintes características  no 

respirador oral: boca  entreaberta, lábio superior curto e lábio inferior volumoso e 
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vertido, graus variáveis de de face estreita, orificios nasais pequenos e mal 

desenvolvidos, atresia  maxilar e palato ogival. 

LOWE et al. (1986) correlacionaram a apnéia obstrutiva do sono com a 

morfologia facial e alertaram para algumas alterações, como retrusão maxilar e 

mandibular, rotação da mandíbula no sentido horário, maior inclinação do plano 

oclusal, aumento da altura facial, intrusões dentárias, protusão dos incisivos e 

mordida aberta. 

ARAGÃO (1986) citou que o sistema estomatognático começa a funcionar 

no recém nascido com a respiração e a amamentação. Afirmou, ainda, que a 

amamentação proporcionaria um vedamento labial e conseqüentemente, estimularia 

a respiração nasal, fazendo com que a pressão positiva nas narinas expandisse as 

vias aéreas. A criança receberia o ar aquecido e filtrado e evitaria, assim, transtornos 

respiratórios comuns, como bronquites e otites. 

LINDER-ARONSON; WOODSIDE; LUNDSTÖM (1986) avaliaram 38 

crianças (22 masculinos e 16 femininos) que foram submetidos a adenoidectomias. 

Compararam esses pacientes com o grupo controle de 37 pacientes (20 masculinos 

e 17 femininos) e observaram o tipo de crescimento mandibular por cinco anos.  

Concluíram que, quanto à relação ao crescimento mandibular, não ocorreu diferença 

significativa em relação ao grupo controle. Em relação à direção de crescimento, 

contudo, encontraram significado (p<0,05) quando aplicado o teste Fisher.  

ROSSI (1986) afirmou que, na deglutição atípica, o vedamento labial 

anterior seria realizado às custas da participação efetiva dos lábios. Normalmente, 

isso implicaria em uma deformidade dento-esquelética. A língua apóia-se 

efetivamente na região anterior do palato, não realizando a ondulação posterior. 
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Essas alterações poderiam causar vestibularização dos dentes anteriores, 

apinhamento dos dentes inferiores, mordida cruzada e ou mordida aberta. 

SPERANDEO (1987) afirmou que a seqüência de Pierre Robin se 

caracterizava pela acentuada micrognátia com retrognatia e glosseroptose, o que 

ocasionaria a diminuição da luz da orofaringe, causando dificuldades respiratórias. 

Citou, ainda, a grande incidência de fissuras palatinas, problemas cardíacos e 

alterações ósseas. 

MOYES (1987) referiu que os hábitos normais fazem parte da função 

buco-faríngea e conseqüentemente, exercem um papel importante no 

desenvolvimento crânio-facial e na fisiologia oclusal. O tipo e a gravidade da má 

oclusão, induzida pelo hábito deletério, dependeria da intensidade, freqüência e 

duração dos mesmos. 

FRÄNKEL; FRÄNKEL (1990) afirmaram que a persistência da respiração  

oral significaria perda de estímulos funcionais necessários para o treinamento 

adequado dos músculos respiratórios durante o crescimento. Como conseqüência, a 

ventilação dos espaços rino-faríngeos seria insuficiente e o efeito de massagem do 

fluxo aéreo, que seria um fator fisiológico essencial, falharia na forma correta de 

atuar. Esse fato deveria afetar a circulação sangüínea regional e diminuir as defesas 

das mucosas e dos tecidos subjacentes contra insultos ambientais. Citaram, ainda, 

que a hipertrofia das adenóides ou quaisquer outras obstruções nasais resultantes 

de irritações infecciosas, deveriam, pelo menos em parte, ser causadas por um 

padrão motor fraco e imaturo dos músculos respiratórios. 

MOURA (1991) citou que o hábito da respiração oral geralmente estaria 

associado à causa alérgica, e é, portanto, de difícil tratamento. Citou, ainda, que a 
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retrognatia seria a deformidades mais comum e que os exercícios para corrigir a 

respiração oral não seriam satisfatórios diante das obstruções. 

ANDERSON; BRATTSTRÖM (1991) realizaram estudos comparativos em 

radiografias cefalométricas de pacientes com síndrome de apnéia obstrutiva do sono 

e os que não apresentavam a síndrome, utilizando os ângulos Sela Násio ponto A 

(SNA) e ângulo SNB. Concluíram que os pacientes portadores de apnéia obstrutiva 

apresentavam a maxila bem posicionada em relação à base do crânio e a mandíbula 

retroposicionada.  

WOODSIDE et al. (1991) realizaram estudos sobre a mudança do vetor 

de crescimento em crianças submetidas à denoidectomias. Avaliaram 38 crianças 

com idade média variando de 7,6 a 8,4 anos, respectivamente para meninos e 

meninas, durante cinco anos de pós-operatório com acompanhamento radiográfico 

cefalométrico em norma lateral inicial. Após os cinco anos, concluíram que a direção 

de crescimento maxilar e mandibular foi, predominantemente, no sentido horizontal 

quando comparada ao grupo controle. 

ARAGÃO (1992) afirmou que quando a Matriz Funcional Oro-naso-

faringeana está equilibrada, o espaço da mesma após a deglutição fica com pressão 

sub-atmosférica. Depois de algum tempo, com a inspiração e a expiração nasal, a 

pressão atmosférica do meio ambiente invade a matriz funcional oro-naso-

faringeana e reverte a pressão do interior da mesma. Na hora que esse fato ocorria, 

fazia-se uma nova deglutição e se restabelecia a pressão sub-atmosférica na 

orofaringe. Seria possível, então, concluir que a deglutição seria um fenômeno que 

ocorreria para manter a pressão sub-atmosférica do sistema estomatognático, pois 

essa região da oro-naso-faringe funcionaria como uma válvula de equilíbrio da 
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pressão sub-atmosférica entre o meio ambiente interno do corpo humano e o meio 

ambiente externo. 

ENLOW (1993) referiu que seria necessário realizar medições lineares. 

Naturalmente, o pesquisador ou clínico deveria traçar e escolher os aspectos de seu 

interesse. Sua aplicação nas pesquisas se concentraria em três pontos:1 - 

acumularia dados relacionados com o crescimento facial, 2- estabeleceria normas 

estatísticas para numerosas dimensões  cranianas e dento-faciais e 3 - avaliar as 

respostas a vários procedimentos. 

Estudos epidemiológicos relacionando obstrução respiratória e oclusão 

dentária realizados por PAOLOCCI (1993) constataram que 75 % dos respiradores 

orais apresentaram retrusão mandibular face alongada. 

TINDLUND; RYGH (1993) realizaram estudos longitudinais em análises 

cefalométricas com pacientes fissurados, que apresentavam atresia maxilar com 

mordida cruzada, e submetidos a um tipo de tratamento com um tração extra-oral 

com máscara de Delaire com a intenção de protruir a maxila. Dividiram os pacientes 

em dois grupos: um grupo que apresentava algum tipo de fissura e outro grupo sem 

fissuras celamétricas. Para avaliar a resposta do tratamento, avaliaram  ângulo ANB 

e submeteram os dados encontrados a tratamento estatístico. Concluíram que não 

haviam diferenças significativas entre os grupos. 

PETRELLI (1994) afirmou que a hipertrofia do tecido linfóide existente na 

região naso-faríngea poderia diminuir ou mesmo obstruir a passagem de ar. Quanto 

à historia clínica referida pelas mães de que o filho roncava e babava o travesseiro, 

esse diagnóstico poderia ser confirmado com exames radiográficos. 
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BISHARA; TREDER; JAKOBSEN (1994) realizaram estudo longitudinal 

para avaliar as mudanças de crescimento na idade adulta. Avaliaram 89 garotos e 

86 garotas num período de três anos, utilizando análises cefalométricas. Os dados 

foram analisados e aplicados o teste estatístico t de student para avaliar se havia 

diferenças significativas entre as idades estudadas. Concluíram que as dimensões 

ântero-posteriores e vertical sofreram mudanças entre 26 e 46 anos. Notaram um 

aumento da convexidade, que seria devido ao aumento da proêminência da maxila e 

os lábios superior e inferior relativamente mais retraídos em relação ao nariz e o 

queixo. 

PROFFIT; FIELDES (1995) referiram que a deficiência mandibular 

extrema e a fissura palatina caracterizavam a síndrome de Pierre Robin. A redução 

do volume da capacidade oral poderia levar a dificuldades respiratórias, logo após o 

nascimento, sendo necessária a sutura da língua à mucosa gengivo-labial para o 

tracionamento anterior da  musculatura lingual ou se realizaria uma traqueostomia. 

HANSON; BARRETT (1995) enfatizaram que alterações respiratórias 

provocariam modificações na tonicidade dos músculos crânio-faciais, acarretando 

mudanças na língua ,palato mole , no osso hióide e mandíbula. 

LANGLADE (1995) afirmou que diante de uma classe II, subdivisão I de 

Angle, os ortodontista poderiam encontrar para a mesma arcada dentária tipos 

faciais fundamentais. Referiu a necessidade da análise cefalométrica para 

determinar a direção da tração extra-oral, e recomendou forças diferentes para tipo 

faciais diferentes: dolicofaciais, mesofaciais, braquifaciais. 

SOUZA; CAPELLETTE (1996) realizaram pesquisa para avaliar a 

capacidade respiratória  em pacientes portadores de atresia maxilar, antes e após  
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expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente, e encontraram  uma melhora 

significativa já no primeiro mês de pós- operatório. 

NAVARRO (1997) descreveu com detalhes a anatomia nasal. Referiu que 

as suturas intermaxilares e internasais se encontram no plano sagital mediano ou 

num plano paramediano muito próximo. Na junção mais anterior das maxilas estaria 

a espinha nasal anterior. As bordas anteriores dos nasais e das maxilas seriam 

laminares e um pouco irregulares. 

A respiração oral crônica foi definida por WECKX; WECKX (1998) como 

uma respiração habitual pela boca, em vez de ser realizada pelo nariz, devido à 

elevada resistência nasal. Os obstáculos nas vias aéreas superiores foram citados 

como causas de obstruções.  

CHAMI (1998) realizou estudo comparativo de métodos do grau de 

confiabilidade de exames radiográficos e nasofibroscopia, em 46 crianças com idade 

variando de 1 ano e 4 meses a 10 anos e 8 meses, todos com indicações cirúrgicas 

por hiperplasia de amígdalas faríngeas. Concluíram que a nosofibroscopia é um 

exame mais fiel que o exame radiográfico. 

BIANCHINI(1998) descreveu o desenho obtido a partir de uma radiografia 

cefalométrica de perfil ressaltando a correlação do osso hioíde e tecidos moles das 

imagens obtidas . 

TIMMS; TRENOUTH (1999) estudaram o efeito da expansão ortodôntica 

na respiração e concluíram que havia uma variação individual muito grande, não 

permitindo uma conclusão sobre esta inter-relação. 
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JABUR (1999) citou que existia uma relação importante entre o grau e o 

tipo de maloclusão e a presença ou ausência de deglutição atípica. Para que a 

língua atue adequadamente, e execute padrões maduros de reflexos inconscientes, 

necessita de amplos espaços. As dimensões, verticais, transversais ou sagitais, 

poderiam levar a um desequilíbrio da tensão muscular e acarretariam mordida aberta 

anterior. 

BARROS (1999) afirmou que se o espaço aéreo na região naso-faríngea 

estiver diminuído poderia significar uma obstrução. Em relação ao espaço oro-

faríngeo, quando esse estivesse aumentado, indicaria um posicionamento anterior 

da língua, seja por hábitos ou por hipertrofias das amígdalas, que poderia ocasionar 

prognatismos, mordidas cruzadas anterior ou bi-protrusão. Quando o espaço aéreo 

estivesse diminuído, porém, seria um fato clinicamente irrelevante. 

MOTONAGA; BERTI; LIMA (2000) realizaram pesquisa avaliando 104 

crianças, 48 meninas e 56 meninos, entre 3 e 10 anos, com queixa de respiração 

bucal crônica, todos oriundos do serviço de fonoaudiologia. As crianças foram 

avaliadas por otorrinos e fonoaudiólogos e os dados anotados em ficha própria. A 

obstrução nasofaringeana foi determinada pela medida radiográfica. Para análise 

estatística utilizaram o método do Quadrado de Pearson com nível de significância 

de 5%. Concluíram que as principais causas de respiração oral em crianças foram 

rinite alérgica, hipertrofia da adenóide e/ou amígdalas, por hábitos e patologias 

obstrutivas associadas. Alterações morfológicas mais comuns: face sugestiva de 

dolicocéfalos, lábios entreabertos e alterações dentárias. Os problemas auditivos 

presentes foram do tipo condutivo. Os autores não encontraram resultados 

significativos da correlação do tamanho do tecido adenoidiano e alterações oro-

faciais. 
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MOCELLIN et al. (2000) realizaram estudos em 30 pacientes, entre 7 e 12 

anos, que procuraram o serviço de Otorrinolaringologia com queixa de obstrução 

nasal. Avaliaram os tipos de deformidades dento-faciais mais comuns neste meio. 

Utilizaram a análise cefalométrica de perfil de Rickts como meio diagnóstico do tipo 

de deformidade e direção de crescimento e anexaram os exames realizados por 

otorrinolaringologistas. Encontraram uma predominância do tipo dolicofacial (p<0,05) 

e palato atrésico, também com índice de significância estatística (p<0,05). 

Ressaltaram, então, a importância do diagnóstico precoce da obstrução nasal 

crônica em crianças. 

LINO (2001) destacou que o interesse na busca de avaliar o normal já 

ocorria em tempos remotos da humanidade. Sempre se procurou, pelas dimensões 

de uma estrutura ou de um órgão avaliar a estrutura de outro órgão ou corpo no seu 

todo ou comparativamente. Referiu, ainda, que, no campo da Antropometria, a 

medida chamada de normal se revestiria de caráter hipotético e especulativo e que 

seria infiel para o diagnóstico cientifico. Complementou que se fosse adotada a 

cefalometria e o método antropométrico se atingiria  sustentações mais científicas.  

LOWE et al. (2001) avaliaram radiografias cefalométricas e tomografias 

computadorizadas de pacientes com síndrome de apnéia obstrutiva do sono. 

Afirmaram que havia uma rotação mandibular, no sentido horário, que resultava 

numa diminuição do espaço naso-faringeo inferior predispondo dessa forma a 

obstrução das vias aéreas. 

SHERRING et al. (2001) afirmaram que a apnéia obstrutiva do sono seria 

uma condição complexa, produzida pela combinação de fatores anatômicos e 
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fisiológicos, que estariam associados a 25% das mortalidades de pacientes com 

doenças cardiovasculares. Seu tratamento deveria ser multidisciplinar. 

ILKED et al. (2001) estudaram a correlação entre variáveis cefalométricas 

em 162 pacientes com diagnóstico de síndrome de apnéia do sono, divididos em 

quatro grupos distintos: o primeiro com peso normal e roncadores (34), o segundo 

grupo com peso normal e apnéia (40), o terceiro grupo com obesidade e ronco (20) e 

o quarto grupo com obesidade e apnéia. Foram realizadas radiografias 

cefalométricas laterais e usados 32 parâmetros cefalométricos de estruturas ósseas 

para correlacionar com as medidas dos espaços aéreos superiores. Observaram-se 

diferenças consideráveis nos ângulos ANB, entre o primeiro e o quarto grupos. Os 

autores concluíram que a massa corpórea poderia influenciar o posicionamento do 

osso hióide e o posicionamento mandibular.  

FRANSSON; SVENSON; ISACSSON (2002) estudaram o espaço 

faríngeo em pacientes com síndrome de apnéia obstrutiva e o impacto da postura do 

corpo na posição de dormir para cima, para direita e na posição supina. 

Selecionaram 77 pacientes, dos quais 50 com diagnóstico de apnéia obstrutiva do 

sono e 27 roncadores. Cada paciente foi avaliado clinicamente e com registro 

sonográfico. O aparelho de prostração mandibular foi fabricado a 75 % da máxima 

protrusão mandibular. Exames radiográficos cefalométricos foram realizados com 

aparelhos na posição supina e para cima à direita. Um aumento significativo da 

faringe  foi  observado, em média + 89 mm2 (p<0,01) na postura para cima à direita. 

Na posição supina não foram observados aumentos significativos no espaço 

faríngeo. O osso  hióide foi deslocado significativamente para baixo e posterior e a 

área aumentada em + 201,2 mm2 (p<0,001). Concluíram que aparelho   de protrusão 
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mandibular aumentou a distância do osso hióide e da 3 vértebra e diminuiu a área 

do velum.  

YILMAS et al. (2002) realizaram estudo randomizado em 41 pacientes 

portadores de obstruções de vias aéreas por hiperplasia de adenóide e amígdalas. 

No pré-operatório, acrescentaram exames para verificar alterações no nível de 

hormônio de crescimento, junto com o fator insulínico de crescimento, que se 

encontravam diminuídos em 32 pacientes (p<001). Concluíram que a hipertrofia da 

adenóide poderia diminuir, consideravelmente, o nível de fatores de crescimento  

COLOMBINI (2002) estudando a síndrome da apnéia obstrutiva do sono, 

relata a relação da faringe e da base do crânio no desenvolvimento da face humana, 

mais propriamente no terço médio e superior da face. Afirmou que o complexo naso-

maxilar estaria correlacionado, especificamente, à fossa craniana anterior. O limite 

posterior da fossa craniana anterior determinaria o limite posterior do complexo 

naso-maxilar, atribuindo essa correlação à regra chave anatômica e funcional . 

HOSSAIN; SHAPIRO (2002) referiram que a classificação internacional de 

desordens do sono distinguiu mais de 80 tipos diferentes. Aproximadamente, 35 a 

40 % dos americanos adultos apresentariam algum distúrbio do sono. A medicina do 

sono seria uma disciplina ainda jovem com muitos problemas não bem delimitados. 

Os autores consideraram a alta prevalência de morbidade e mortalidade e 

problemas econômicos causadas em decorrência desse problema. Por essa razão, a 

orientação educacional da população deveria ser incentivada. 

PEKER et al. (2002) avaliaram, 182 cardiopatas com idade média 

variando de 30 a 69 anos,com e sem  apnéia obstrutiva do sono. Dados subjetivos 

foram considerados, como: hipertensão, outras doenças cardiovasculares, diabetes 
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mellitus e desordens psiquiátricas. Foi aplicado questionário por um período de 7 

anos. Observaram 22 pacientes (36,7%), de 60 dos casos com apnéia obstrutiva do 

sono, foram comparados com 8 pacientes (6,6%), de 122 casos sem apnéia 

obstrutiva do sono. Os autores aplicaram um modelo de predicção de doenças 

cardiovasculares e a obstrução respiratória. Afirmaram, então, que independente da 

idade, massa corpórea e tabagismo, reduziu-se o risco excessivo de doenças 

cardiovasculares no grupo em que foi instituído o tratamento da apnéia obstrutiva do 

sono.  

SABATOSKI et al. (2002) realizaram estudo comparativo de dimensões 

verticais  e horizontais em 95 crianças respiradoras bucais e nasais, sendo 40 do 

sexo masculino e 55 do feminino. Leucodérmicos, divididos inicialmente em dois 

grupos: oclusão normal e má oclusão, classe I de Angle com respiração nasal e 

classe I com respiração bucal. A análise cefalométrica envolveu 8 medidas 

angulares e 3 lineares. Concluíram que o índice de altura facial anterior foi menor no 

grupo de respiradores bucais. Outras variáveis não apresentaram significado 

estatístico. 

VALIPOUR et al. (2002) avaliaram a incidência de refluxo gástrico em 

pacientes com síndrome de apnéia obstrutiva do sono. Aplicaram um questionário 

em 228 pacientes, dos quais 160 responderam. Foram divididos em dois grupos: um 

com diagnóstico comprovado de  apnéia obstrutiva e outro subjetivo de roncadores. 

Encontraram uma correlação 1,21 com intervalo de confiança de 95%. A influência 

do refluxo, entretanto, não influenciaria a severidade da apnéia. Os autores não 

puderam comprovar nesses estudos o potencial de risco na apnéia com o refluxo 

gástrico, nos pacientes com desordens de apnéia do sono. 
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CASTILHO et al. (2002) avaliaram 44 radiografias cefalométricas em 

norma lateral de pacientes e mediram a altura facial inferior, comparando um grupo 

que apresentavam obstrução da naso faringe com outro grupo que não apresentava 

obstrução. Concluíram que apesar do segundo grupo apresentar uma maior 

obstrução na região da adenóide, não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos estudados. Ressaltaram uma necessidade de exames 

multidisciplinares com a intenção de melhorar o diagnóstico e, conseqüentemente, o 

plano de tratamento.  

BAIK et al. (2002) afirmaram que pacientes com apnéia obstrutiva do sono 

apresentariam características dento-faciais semelhantes, mas que o sítio da 

obstrução poderia ser variável. Realizaram estudo em 30 pacientes japoneses do 

sexo masculino com diagnóstico de síndrome de apnéia obstrutiva. Dividiram esses 

pacientes em três grupos: o primeiro, dos que apresentavam obstruções retro-

palatais e retro-glossais, o segundo com severa obstrução retro-palatal e o terceiro 

com hipertrofia tonsilar. Foi usada ressonância magnética para determinar o 

tamanho da hipertrofia e usada a classificação de Mackenzie. O grupo controle 

formado por 10 japoneses sem sintomas sugestivos de apnéias obstrutivas. 

Radiografias cefalométricas foram usadas para diagnosticar as deformidades dento-

faciais. Concluíram que o grupo com tendência à retrognatia, micrognatia, classe II 

de Angle esquelética apresentou maior obstrução nas regiões retro-palatais e retro-

glossais. A presença do alongamento do palato mole predominou no grupo retro-

palatal, e a tendência à face longa foi predominante no grupo de hipertrofia tonsilar. 

SANTOS; SANTOS (2002) estudaram, em análises cefalométricas, a 

possível correlação entre deformidades faciais e espaço aéreo superior. Utilizaram 

50 radiografias de pacientes com dentição mista entre 6 e 10 anos. Os resultados 
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das análises cefalométricas de McNamara (1984) foram tabulados de maneira não 

escalar e sim nominal. Foram aumentados quando determinado fator estivesse 

acima do previsto ou normal e diminuído, quando estivesse abaixo da normalidade. 

Foram aplicados testes de Fischer e de correlação de Pearson com nível de 

significância de 0,05, não sendo encontrada correlação significativa entre as 

variáveis analisadas. 

REUVENI; SIMON; TARASIUK (2002) realizaram estudos 

epidemiológicos horizontais em 287 crianças de 1 a 18 anos com diagnóstico de  

síndrome de apnéia obstrutiva do sono, comparadas com um grupo controle de 

1.149 crianças sem apnéia, de um outro serviço de saúde. Observaram que em 1 

ano de atendimentos, o grupo em estudo teve 226 % a mais de gastos hospitalares 

do que o grupo sem obstrução respiratória. Concluíram que o alto custo financeiro 

justificaria um diagnóstico precoce e intervenções. 

CHAVES JR; SCANAVINI; NOUER (2003)  realizaram estudos clínicos e 

cefalométricos em 44 pacientes leucodêrmicos, brasileiros do sexo masculino entre 

20 e 64 anos, todos com diagnóstico clínico e polissonográfico de síndrome de 

apnéia obstrutiva do sono. Utilizaram teleradiografias cefalométricas em norma 

lateral para identificar o comportamento das estruturas crânio-faciais nos apnéicos, 

procurando correlacionar características anatômicas com o padrão polissonográfico, 

que representava o grau de gravidade dessa síndrome. Constataram que as únicas 

variáveis cefalométricas que obtiveram um significado estatisticamente significativo 

com a severidade da apnéia foram a largura do palato mole e a distância do osso 

hióide  às vértebras cervicais. 
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MUCHA (2003) estudou problemas transversais da maxila e referiu que 

durante o  processo de crescimento e desenvolvimento toda a região orofacial seria 

influenciável por diversos fatores etiológicos que poderiam resultar em mordida 

cruzada posterior, tais como: alteração do padrão de  erupção dentária, deficiência 

do perímetro do arco dentário por perda prematura dos dentes temporários, 

interferências oclusais, causas genéticas, fenda palatina, dentes extranumerários, 

traumas durante o parto e pós-parto e hábitos. Referiu, ainda, que a obstrução das 

vias aéreas superiores força o paciente a respirar pela boca. O respirador oral tende 

e a apresentar atresias maxilares, palato ogival, face estreita e alongada, posição 

mais baixa da língua e lábios constantemente entreabertos, o que o tornaria 

susceptível a desenvolver mordida cruzada posterior.  

CAMARGO; MIORI (2003) afirmaram que na face de uma criânça, a 

região nasal seria a pedra fundamental na arquitetura facial, e que a manutenção 

das vias aéreas seria de importância vital desde os primeiros anos de vida. Citaram, 

ainda, que o ar estaria repleto de íons que estimulariam eletricamente as paredes 

laterais de cada narina. O perfil retrognático em relação à maxila e base de crânio 

tende a normalizar na erupção dos incisivos decíduos. Resumiram que certas formas 

anatômicas poderiam levar à respiração oral que, por sua vez, poderia levar a 

deformidades faciais.   

 

2.4 Tratamentos das deformidades faciais 

BLUSTONE (1979) referiu que obstruções das vias aéreas superiores, 

devida à hipertrofia das adenóides, das tonsilas palatinas ou ambas, poderiam 
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resultar em sérias complicações cárdio-respiratórias. Indicou o tratamento cirúrgico 

como forma de tratamento, visando uma melhora na qualidade de vida. 

CAPELOZZA et al. (1996) realizaram estudos em 38 pacientes com 

indicação de expansão rápida de maxila sem auxílio da cirurgia, com idade entre 15 

e 17 anos. O sucesso da expansão foi julgado clinicamente pela abertura dos 

diastemas entre os incisivos centrais. Concluíram que alcançaram um bom resultado 

em 81,5 % e apenas em 7 pacientes os resultados não foram alcançados. 

Concluíram, então, que somente pacientes com moderada constricção maxilar 

seriam candidatos ideais para esse procedimento. 

SOUZA; SILVEIRA; CAPPELLETTE. (1998) relataram estudos sobre a 

indicação da expansão rápida da maxila e salientaram a importância da sutura 

mediana na disjunção palatina. Mostraram as diferenças existentes nas crianças, 

nos jovens e nos adultos. Citaram trabalhos nos quais a interdigitação sutural (maior 

calcificação) poderia ocorrer entre 15 e 27 anos e que, em geral, as espículas 

ósseas apareceriam entre 15 e 19 anos Normalmente, após os 18 anos, poderia ser 

indicada à expansão rápida, assistida cirurgicamente. Os autores afirmaram também 

que nos casos severos de pseudo classe III de Angle em adultos seria indicado o 

avanço cirúrgico da maxila.  

 

MOLINA; MONASTÉRIO (1998) estudou o efeito estético e funcional das 

distrações osteogênicas em pacientes prognatas com dentição mista em pacientes 

fissurados. Referiu que, normalmente, existia uma deficiência de crescimento nas 

regiões nasal, para-nasal e infra-orbital. Avaliou, durante três anos, 348 pacientes 

com idades de 6 a 12 anos. Todos  apresentavam algum grau de atresia maxilar. 

Dividiu-os em dois grupos: o grupo I, com moderada hipoplasia maxilar, formado por 
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24 pacientes  de 2 a 3 mm de discrepância ântero-posterior e o grupo II formado por 

14 pacientes com hipoplasia maxilar severa, entre 5 a 10 mm de discrepância. Para 

documentação pré-operatória foram usadas radiografias cefalométricas antes e 

depois do tratamento. Concluiu que o avanço médio da maxila, usando a distração 

osteogênica, foi de 9 mm. 

TIMMS; TRENOUTH (1999) estudaram o efeito da expansão ortodôntica 

na respiração e concluíram que haveria uma variação individual muito grande que 

não permitiria uma conclusão sobre esta inter-relação.  

McGOW et al. (2001) aplicaram questionário em 166 pacientes com 

apnéia obstrutiva do sono, tratados com aparelhos ortodônticos para avançar a 

mandíbula. Afirmaram, então, que 97 % dos usuários consideraram efetivo o uso dos 

aparelhos e 67 pacientes interromperam o uso do aparelho por circunstâncias 

sociais e tratamentos dentários. 

LIU; ZONG; FU (2001) avaliaram a eficácia de aparelhos ortodônticos em 

22 pacientes com síndrome de apnéia. Dividiram três grupos: o primeiro com 75% de 

diminuição da altura facial anterior, o segundo com pacientes entre 25 % e 75% de 

diminuição da altura facial anterior e terceiro grupo de pacientes com menos de 25 

% de diminuição da altura facial anterior. Realizaram estudos cefalométricos antes e 

depois da colocação do aparelho e não encontraram melhoras significativas. 

Concluíram que idade e massa corpórea poderiam interferir nos resultados.  

PAULIN et al. (2001) realizaram uma revisão da literatura sobre apnéia do 

sono, na qual ressaltaram a importância do Cirurgião-Dentista no diagnóstico e no 

tratamento das apnéias obstrutivas do sono. Referiram ter encontrado dois tipos de 

aparelhos ortopédicos com essa finalidade: Os aparelhos para retenção da língua 
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por meio de pressão negativa no compartimento lingual do aparelho, que tinham 

como objetivo principal a manutenção da língua na  posição anterior durante o sono 

e os aparelhos de avanços mandibulares como monoblocos, que proporcionariam 

um posicionamento anterior da língua. 

SARVER (2001) relatou tratamento de apnéia obstrutiva do sono em 

pacientes adultos com a cirurgia ortognática. Enfatizou o papel do ortodontista no 

planejamento e preparo ortodôntico pré-operatório. Apresentou três casos tratados 

com avanços de mandíbula nos quais mostrou, em exames radiográficos 

cefalométricos, o aumento do espaço naso-faríngeo após a cirurgia. 

PÉTELLE et al. (2002) avaliaram o uso de aparelhos tipo Herbst em 18 

pacientes com apnéia obstrutiva do sono, por meio de exames cefalométricos e 

clínicos. Os autores encontraram melhora significativa nos casos de hipo-apnéia. 

DYER; WILLMOT (2002) estudaram 11 casos de pacientes com Síndrome 

de Binder ou Displasia Maxilo-Nasal, citando como características a : face arrinóide, 

posição anormal dos ossos nasais, hipoplasia intermaxilar associada à má oclusão, 

redução ou ausência da espinha nasal anterior, atrofia da mucosa nasal, ausência 

do seio frontal. Referiram que sua etiologia seria um distúrbio de indução do 

procencefalo durante a fase embrionária. Relataram, ainda, que 5 % desses 

paciente apresentaram pseudo classe III ou classe III verdadeira combinada com a 

hipoplasia maxilar. Na maioria dos casos, o tratamento combinado com a cirurgia e a 

ortodontia seria a melhor  escolha. 

ROSE et al. (2002) avaliaram o uso de aparelhos para protrusão de 

mandíbula, preconizado por Karwetzky, em 81 pacientes com moderada  e severa 

apnéia obstrutiva do sono. Após 4 meses, foram reavaliados com polissonografia e a 
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média de hipo-apnéia diminuiu de 10,6 para 5,8 eventos por hora. No grupo 

moderado, de 42,1 eventos para 18,1 (p<0,001) . No grupo com apnéia, severa a 

amostragem não foi estatisticamente significante. 

ROSE et al. (2002) avaliaram 57 pacientes com diagnóstico 

polissonográfico de apnéia obstrutiva do sono. Utilizaram aparelhos ortopédicos 

funcionais, tipo ativador modificado, e repetiram a polissonografia e a radiografia 

cefalométrica 6 e 12 semanas após o início do uso do aparelho. Com isso, 

concluíram uma melhora significativa, clínica e radiograficamente. Confirmaram o 

avanço mandibular e a morfologia do osso hióide para frente e para baixo, 

MONASTÉRIO et al. .(2002) realizaram tratamento cirúrgico ortopédico 

em crianças com seqüência de Pierre Robin, que apresentavam apnéia obstrutiva. 

Dividiram as crianças em quatro grupos: o primeiro, das que necessitaram de 

entubação endotraqueal, o segundo, das que não necessitaram, mas que 

apresentavam dificuldades respiratórias, o terceiro grupo de pacientes com um grau 

médio de obstrução e o quarto de pacientes que necessitaram de traqueostomias. A 

terapêutica foi modificada de acordo com as necessidades de cada grupo. O 

tratamento cirúrgico foi a distração osteogênica de mandíbula. Os resultados foram 

acompanhados com radiografias cefalométricas, polissonografias, nasofaringoscopia 

e exames clínicos. Concluíram que a distração osteogênica apresentou resultados 

satisfatórios em todos os pacientes tratados. 

LI et al. (2002) avaliaram o espaço aéreo superior em pacientes que 

seriam submetidos a avanço cirúrgico de mandíbula e maxila em casos de apnéia 

obstrutiva do sono. Usaram nasofibroscopia  e mediram a pressão  inspiratória e 

exames cefalométricos no pré e pós operatórios e observaram uma diminuição da 
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obstrução na região naso-faríngea confirmados com a cefalometria e 

nosofibroscopia e concluíram que a cirurgia para avanço bi-maxilar  melhorou o 

padrão respiratório e que este tratamento  poderia para apnéia obstrutiva do sono. 

SANTOS; SILVA; SILVEIRA (2003) estudaram casos tratados com 

distração osteogênica e indicaram o uso dessa técnica em casos de alterações do 

crescimento da mandíbula, principalmente em deformidades congênitas: como a 

microssomia hemi-facial, síndrome de Treacher Collins, de Pierre Robin, de Neager 

e síndrome de Godenhar. Essa técnica poderia ser considerada uma alternativa para 

o alongamento da mandíbula nos casos de classe II de Angle por deficiência de 

crescimento mandibular quando aparelhos ortopédicos convencionais não fossem 

suficientes para correção das deformidades 

MAURO; BUENO; MAZZETTI (2003) afirmaram que em pacientes com 

seqüência de Pierre Robin graves, que necessitavam de traqueostomias, 

costumavam realizar distração osteogênica para alongar a mandíbula com os 

resultados foram satisfatórios  

GODOLFIM (2003) afirmou que os posicionadores mandibulares 

trabalhariam pelo avanço mandibular, afastando os tecidos da garganta, e 

aumentariam a tonicidade musculatura da região, principalmente o genioglosso. Isso 

impediria que os tecidos da orofaringe fechassem e causassem apnéia ou hipo-

apnéia. Os posicionadores, também, deveriam estabilizar a mandíbula de maneira 

que não permitissem que ela caísse durante o sono. Esse avanço deveria ser 

graduado de acordo com a situação de cada paciente, o que seria em torno de 70 a 

80 % da protrusão fisiológica máxima. O aparelho é composto de duas placas 

encapsuladas com pistas diretas de planas e arcos telescópicos. 
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CAPELLETTE (2003) afirmou que procedimentos como cirurgia naso-

faríngea, tratamento da alergia e expansão rápida da maxila continuavam sendo 

indicados para o tratamento da obstrução respiratória. Segundo o autor, a expansão 

rápida teria duas indicações: a de corrigir o posicionamento dentário e eliminar os 

efeitos da obstrução nasal. O autor estaria realizando estudos multidisciplinares para 

esclarecer melhor tais fatos. Cita, ainda, o uso de tomografias computadorizadas, 

rinoscopias, rinometria acústica e rinamanometria. 

 
 

CACHIONE (2003) afirmou que a ortopedia funcional dos maxilares se 

basearia na ação terapêutica que possibilitaria ativar o sistema estomatognático 

através de mecanismos neuro-musculares. Afirmou, ainda, que o uso dos ativadores 

possibilitariam o aumento do espaço cavum e melhoraria o posicionamento lingual, 

induzindo um equilíbrio muscular cervico hióideo mandibular.  
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3. PROPOSIÇÃO 
 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Baseada na metodologia utilizada, este estudo se propôs a avaliar a 

prevalência da diminuição dos espaços naso e oro-faríngeos e suas correlações com 

as alterações das dimensões verticais da face, bem como as alterações no 

posicionamento ântero-posterior da maxila e da mandíbula, utilizando análise 

cefalométrica de pacientes admitidos no serviço de Ortopedia Facial da UFPE.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

1. Verificar as possíveis correlações entre os espaços naso e oro-faríngeos  e 

posicionamento ântero-posterior da maxila; 

2. Verificar as possíveis correlações entre os espaços naso e oro-faríngeos e o 

posicionamento ântero-posterior da mandíbula; 

3. Verificar as possíveis correlações entre os espaços naso e oro-faríngeos e a 

dimensão vertical da face; 

4. Verificar a prevalência de diminuição dos espaços naso e oro-faríngeos nos 

pacientes do serviço de ortopedia facial da UFPE. 

 

3.3 Hipótese:  H0 = não existem correlações significativas entre as variáveis 

testadas. 
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4 . MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4. 1. Caracterização do estudo 

Após autorização da Comissão de Ética da Universidade Federal de 

Pernambuco, foram realizados estudos retrospectivos em 384 prontuários de 

pacientes atendidos no Serviço de Ortopedia Facial da UFPE, nos últimos dois anos, 

e selecionados de maneira aleatória 161 análises cefalométricas de McNamara e 

submetidas e realizamos testes estatísticos para verificar as possíveis correlações. 

 

4.2 Seleção da Amostra 

Embora a amostra tenha sido obtida de maneira aleatória, alguns critérios de 

seleção foram necessários para diminuir as variáveis, como a utilização do mesmo 

serviço de radiologia, as  radiografias foram avaliadas pelo mesmo radiologista e 

análise cefalométrica computadorizado de McNamara. 

Foram separados 5 fatores, dos 13 preconizados na análise de McNamara e 

aplicados testes estatísticos de correlação para avaliar suas correlações. 

Os 5 fatores utilizados foram: 

− A-Nperp 
− Pog-Nperp 
− Ena-Me 
− Bfa-Bfp 
− Nfa-Nfp. 

 

4.3  Obtenção da Amostra  

As teleradiografias foram obtidas de maneira habitual, a 1,52 m de 

distância, o paciente sendo posicionado em pé e usando colete plumbífero de 

proteção.  



 64

No aparelho radiográfico, marca GENDEX e modelo ORTORALIX, usou-

se uma kilovoltagem de 68 a 70 kv, com miliamperagem de 10 mA, por 0,8 segundos 

para crianças e 74 a 78 kv, com 10mA a 0,8 segundos para adultos.  

A radiografia foi escaneada com escaner marca UMAX 1200S e a imagem 

digitalizada em computador. A análise cefalométrica foi realizada com o programa 

RADIOCEF e observada pelo mesmo radiologista. Todas as radiografias foram 

gravadas em CD e impressas. 

As radiografias originais e toda documentação digitalizada foram 

arquivadas 

     

Figura 1. Cefalostato usado para 
posicionar o crânio durante a 
radiografia em posição lateral. 
(gentilmente cedido pela 
FACEIMAGEM, 2003).   

 
Figura 2. Radiografia cefalométrica de 
perfil. (gentilmente cedido pela 
FACEIMAGEM, 2003).   
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               O traçado cefalométrico de McNamara é realizado com ajuda do 

computador, após a digitalização dos pontos craniométricos o programa realiza as 

medições 

        

 

Figura 3. Apresentação do traçado cefalometrico de McNamara e Cefalograma 
                       

 

4.4 Análise estatística 

A análise estatística foi calculada utilizando o SPSS (Standard Version). 

Para as variáveis escalares e ordinais (idade, A-N Perp, Bfa-Bfp, Ena-Me, Nfa-Nfp e 

Pog-N Perp) foram calculadas correlações não paramétricas (Kendall's tau_b e 

Spearman's rho). Para as variáveis nominais (como sexo e variáveis categorizadas) 

foram usados o teste qui-quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher. Este último 

foi utilizado quando as observações disponíveis eram menores do que cinco.  

Com o intuito de possibilitar a aplicação de testes qui-quadrado e de 

Fisher, algumas variáveis escalares foram categorizadas seguindo o seguinte 

esquema de rótulos por faixas de valores contínuos: 
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Quadro 1.  Médias das variáveis escalares  e categorizadas. 

Variável Rótulo Intervalo (em mm) 
A-N perp Diminuído < -1,9 
 Normal 1,9 ≤ x ≤ 2,7 
 Aumentado > 2,7 
Bfa-Bfp Diminuído < 8 
 Normal 8 ≤ x ≤ 14,6 
 Aumentado > 14,6 
Ena-Me Diminuído < 62,6 
 Normal 62,6 ≤ x ≤ 70,8 
 Aumentado > 70,8 
Nfa-nfp Diminuído < 4 
 Normal 14 ≤ x ≤ 21 
 Aumentado > 21 
Pog-N perp Diminuído < -6,3 
 Normal -6,3 ≤ x ≤ 2,7 
 Aumentado < 2,7 

 

Nessa análise estatística, apenas valores de P (p-value) iguais ou 

menores do que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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5. RESULTADOS  

 

 

Com o intuito de melhor conhecer os dados que compõem a amostra de 

161 radiografias cefalométricas, algumas estatísticas descritivas foram calculadas. 

Logo abaixo está exibida um quadro com a média populacional estimada, com o 

desvio padrão e com mínimos e máximos para todas as variáveis escalares medidas 

nas fichas das análises cefalométricas. A variável escalar idade é a soma dos anos e 

meses de vida do paciente. 

 

Quadro 2.  Média das variáveis escalares encontradas nas 161 radiografias. 

Variável Média estimada (IC ≈ 95%) Desvio Padrão Valores 

Idade 14,41 ±  0,97 6,24 5,50 a 45,33 anos

A-N perp 2,92 ±  0,58 3,69 -4,78 a 13,51 mm

Bfa-Bfp 13,59 ± 0,72 4,66 5,80 a 35,24 mm

Ena-Me 70,15 ±  1,04 6,68 54,66 a 90,93 

mm 

Nfa-Nfp 12,08 ±  0,56 3,65 1,00 a 23,80 mm

Pog-N perp -3,45 ±  1,17 7,49 -29,52 a 13,62 

mm 

 

 As variáveis A-N Perp, Ena-Me, Pog-N, Nfa-Nfp e “Bfa-Bfp”, quando 

categorizadas (segundo o esquema mencionado acima), apresentaram as seguintes 

distribuições de freqüências. 
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Tabela 1. Freqüência e porcentagem da variação nominal  da distância do 

ponto A até a perpendicular N. 

 
 
 Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

 Aumentado 78 48,4 48,4 48,4 
 Diminuído 12 7,5 7,5 55,9 
 Normal 71 44,1 44,1 100,0 
 Total 161 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A-N perp

Aumentado
48%

Diminuido
8%

Normal
44%

 
 
 
Gráfico 1. Representação gráfica da porcentagem da variação nominal da 

distância do ponto A até a perpendicular N. 
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Tabela 2. Freqüência e porcentagem das variações nominais das medidas do 

ponto ENA ao ponto Me. 

 
 

 
 Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Aumentado 69 42,9 42,9 42,9 
Diminuído 18 11,2 11,2 54,1 
Normal 74 46,0 46,0 100,0 
Total 161 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 
 
 

ENA-Me

Aumentado
43%

Diminuido
11%

Normal
46%

 
 

Gráfico 2. Representação da porcentagem das variações nominais das 

medidas do ponto ENA ao ponto Me. 
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Tabela 3. Freqüência e porcentagem da variação nominal do ponto Pogônio 

até a  perpendicular N. 

 
 
 

 
 Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

 Aumentado 35 31,7 31,7 21,7 
 Diminuído 58 36,0 36,0 57,8 
 Normal 68 42,2 42,2 100,0 
 Total 161 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 

Pog-N

Aumentado
22%

Diminuido
36%

Normal
42%

 
 

Gráfico 3. Representação gráfica da porcentagem da variação nominal do 

ponto Pogônio até a  perpendicular N 
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Tabela 4. Freqüência e porcentagem da variação nominal do ponto naso-

faríngeo anterior até o ponto naso-faríngeo posterior. 

 
 
 
 
 

 
 Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Aumentado 1 ,6 ,6 ,6 
Diminuído 112 69,6 69,6 70,2 
Normal 48 29,8 29,8 100,0 
Total 161 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFA-NFP

Aumentado
1%

Diminuido
69%

Normal
30%

 
 

Gráfico 4. Representação gráfica da  porcentagem da variação nominal do 

ponto naso-faríngeo anterior até o ponto naso-faríngeo posterior. 
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               Tabela 5. Freqüência e porcentagem da variação nominal do ponto da oro-

faringe anterior ao ponto oro-faringe posterior. 

 
 
 
 

 
 Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Aumentado 45 28,0 28,0 28,0 
Diminuído 8 5,0 5,0 32,9 
Normal 108 67,1 97,1 100,0 
Total 161 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 

BFA-BFP

Aumentado
28%

Diminuido
5%Normal

67%

 
Gráfico 5. Representação gráfica da porcentagem da variação nominal do 

ponto da oro-faringe anterior ao ponto oro-faringe posterior. 
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5.1. Correlações lineares não paramétricas entre variáveis escalares 

 

Correlações lineares não paramétricas (Spearman’s rho e Kendal’s tau_b) 

foram calculadas para relacionar a idade e as medições craniométricas (variáveis 

escalares). As seguintes relações se apresentaram estatisticamente relevantes: 

 

Quadro 3. Correlações escalares consideradas estatisticamente significantes.   

Variáveis Valor da correlação (r) p-value 

(P) 

A-N perp X Pog-N perp Spearman`s rho 0,573 

Kendall`s tau_b 0,410 

0,000 

0,000 

A-N perp X Nfa-Nfp Spearman`s rho 0,162 

Kendall`s tau_b 0,110 

0,040 

0,039 

A-N perp X Idade Spearman`s rho 0,165 

Kendall`s tau_b 0,111 

0,037 

0,037 

Ena-Me X Pog-N Spearman`s rho –0,174 

Kendall`s tau_b –0,115 

0,028 

0,030 

Ena-Me X Nfa-Nfp Spearman`s rho 0,193 

Kendall`s tau_b 0,130 

0,014 

0,015 

Ena-Me X Idade Spearman`s rho 0,419 

Kendall`s tau_b 0,287 

0,000 

0,000 

Pog-N perp X Nfa-Nfp Spearman`s rho 0,214 

Kendall`s tau_b 0,149 

0,006 

0,005 

Pog-N perp X Idade Spearman`s rho 0,394 

Kendall`s tau_b 0,269 

0,000 

0,000 

Nfa-Nfp X Idade Spearman`s rho 0,446 

Kendall`s tau_b 0,310 

0,000 

0,000 

 

No quadro acima, é possível observar que quase todas as correlações 

calculadas e consideradas estatisticamente significantes são positivas. A única 
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exceção acontece na relação entre as variáveis Ena-Me e Pog-N, que apresentaram 

uma correlação negativa. Em uma correlação positiva, se os valores de uma variável 

aumentam, então os valores da outra também aumentam e se os valores de uma 

diminuem, então os valores da outra também diminuem. Em uma correlação 

negativa, a relação é inversa: quando uma aumenta, a outra diminui e vice e versa. . 

Quando um paciente apresentar valores aumentados para a variável Ena-Me, é 

esperado que apresente valores diminuídos para a variável Pog-N. usando 

Spearman e 0,41 usando Kendall). A menor correlação positiva foi encontrada na 

relação das variáveis A-N Perp e Nfa-Nfp (0,162, usando Spearman e 0,110, usando 

Kendall). 
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5.2. Teste Qui quadrado de Pearson entre variáveis nominais 

As variáveis de medições faciais foram categorizadas segundo o esquema 

citado acima e testes foram aplicados em busca de relações significantes.  

 

 
 
Quadro 4. Valores nominais estatisticamente significantes 
 

Par de variável testado p-valor  Χ2 (qui-quadrado)

A-N perp (Nominal) X Ena-Me (Nominal) ,296
A-N perp (Nominal) X Pog-N (Nominal) ,000
A-N perp (Nominal) X Nfa-Nfp (Nominal) ,605
A-N perp (Nominal) X Bfa-Bfp (Nominal) ,277
A-N perp (Nominal) X Sexo (Nominal) ,284
Ena-Me (Nominal) X A-N perp (Nominal) ,296
Ena-Me (Nominal) X Pog-N (Nominal) ,272
Ena-Me (Nominal) X Nfa-Nfp (Nominal) ,127
Ena-Me (Nominal) X Bfa-Bfp (Nominal) ,077
Ena-Me (Nominal) X Sexo (Nominal) ,395
Bfa-Bfp (Nominal) X A-N perp (Nominal) ,277
Bfa-Bfp (Nominal) X Pog-N (Nominal) ,202
Bfa-Bfp (Nominal) X Nfa-Nfp (Nominal) ,183
Bfa-Bfp (Nominal) X Ena-Me (Nominal) ,077
Bfa-Bfp (Nominal) X Sexo (Nominal) ,655
Nfa-Nfp (Nominal) X A-N perp (Nominal) ,605
Nfa-Nfp (Nominal) X Pog-N (Nominal) ,101
Nfa-Nfp (Nominal) X Ena-Me (Nominal) ,127
Nfa-Nfp (Nominal) X Bfa-Bfp (Nominal) ,183
Nfa-Nfp (Nominal) X Sexo (Nominal) ,763
Pog-N (Nominal) X A-N perp (Nominal) ,000
Pog-N (Nominal) X Ena-Me (Nominal) ,272
Pog-N (Nominal) X Nfa-Nfp (Nominal) ,101
Pog-N (Nominal) X Bfa-Bfp (Nominal) ,202
Pog-N (Nominal) X Sexo (Nominal) ,045

 
A partir do quadro acima é possível ver que apenas foram encontradas duas 

relações estatisticamente significantes: entre “Pog-N” e “gênero” (qui-quadrado, 

P=0,045) e entre “Pog-N” e “A-N perp” (qui-quadrado, P=0,000).   
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6.  DISCUSSÃO 
 
 
 

6.1  Metodologia 

 

Na metodologia do presente trabalho, procuramos correlacionar apenas os 

fatores que julgamos Ter significado clínico, que pudessem colaborar no diagnóstico 

e plano de tratamento das deformidades faciais, como exemplo podemos citar a 

correlação do gênero com dimensão vertical não foi utilizada por que mesmo que 

tivesse um significado estatístico não iria contribuir paro o nosso estudo, também 

não correlacionamos a idade com o posicionamento dos maxilares ou mesmo 

dimensão vertical, pois seria uma correlação muito óbvia uma vez que os dados 

foram obtidos a partir de uma amostra com crianças em fase de crescimento  

 WOODSIDE;LINDER-ARONSON,(1979) avaliavam em exames clínicos e 

cefalométricos e concluíram que havia uma correlação entre altura facial e obstrução 

respiratória. Nós encontramos também uma correlação positiva entre altura facial e 

diminuição de espaço naso-faríngeo e SABASTOSKI et al. (2002), encontraram 

maior número de respiradores orais quando a dimensão vertical esteve diminuída, o 

que vem a colaborar com os nossos resultados, pois observamos que quando a 

dimensão vertical diminuiu o espaço naso e oro-faríngeos diminuíram, já CASTILHO 

et al. (2002) avaliaram 40 radiografias cefalométricas para avaliar a dimensão 

vertical em pacientes com e sem obstrução nasal e não encontraram significado 

estatístico o mesmo aconteceu com SANTOS; SANTOS (2002), quando avaliaram 

50 radiografias cefalométricas e correlacionaram o espaço naso-faríngeo com 

posicionamento mandibular, provavelmente o pouco número de análises radiografias  
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tenha influenciado nos resultados uma vez que os testes paramétricos são mais 

apropriados para uma amostra maior, mesmo utilizando 161 análises cefalométricas 

quando aplicamos o teste paramétrico Qui-quadrado de Pearson utilizando dados 

nominais: aumentado, diminuído e normal os resultados não foram estatisticamente 

significantes. Utilizamos os dados de maneira escalar em vez de nominal ou seja 

quando afirmamos que a distância A-N perp, foi de 1,9mm (em vez de Normal) 4.0 

mm (em vez de aumentada ) e aplicamos os testes não paramétricos de Spearman e 

o de Kendal, conseguimos uma correlação significativa a nível de 0,05 %. Embora os 

testes não paramétricos sejam um pouco menos confiáveis que o paramétricos, 

acreditamos que os resultados apresentaram uma lógica clinicamente significante, o 

que poderia até mesmo ser confundido com o óbvio, pois quando afirmamos que o 

espaço naso-faríngeo aumenta com o posicionamento anterior da maxila e diminuí 

quando a maxila se retroposiciona ou seja uma correlação positiva, temos que  

considerar que o espaço naso-faringeo poderá aumentar ou diminuir 

independentemente do crescimento crânio-facial ou seja o crescimento dos tecidos 

linfáticos estão sujeitos a alterações dimensionais de etiologias diferentes do 

crescimento da maxila, se considerarmos que média de idade em 95 % da amostra 

analisada foi de 14.41  desvio padrão  6,24 , ainda assim poderia existir a dúvida se 

o espaço naso-faríngeo aumentou porque a maxila se projetou no sentido anterior 

ou se ocorreu uma involução do tecido línfatico ou as duas situações, ou será que o 

tecido linfático involuiu porque a maxila avançou, o mesmo ocorreu quando a 

dimensão vertical aumentou, por este motivo nos reservamos a afirmar apenas que 

houve uma correlação positiva e que esses resultados parecem lógicos, quando 

comparamos com o tratamento ortopédico facial em adultos com aparelhos para 
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avançar a mandíbula ou mesmo cirurgias de avanços bi-maxilares nos tratamentos 

da apneia obstrutiva do sono. 

A apnéia obstrutiva do sono tem sido correlacionada com as 

deformidades faciais como foi sugerido por LOWE et al. (1986), ARAGÃO (1986); 

MOYES (1987); SPERANDEO (1987); FRÄNKEL; FRÄKEL (1990); MOURA (1991); 

BISHARA; TREDER; JAKOBSEN (1994); PROFFFIT; FIELDES (1995). 

O posicionamento da língua foi citado por JABUR (1999) sofreria 

influências das oclusões dentárias e que a língua necessitaria de amplos espaços 

para funcionar corretamente, isso foi notado quando FRANSSON; SVENSON; 

ISACSSON (2002), CACCHIONE (2003) quando utilizaram aparelhos para projetar a 

mandíbula. A intenção de avançar a mandíbula nos casos de apnéia obstrutiva do 

sono foi compartilhada por McGOW et al. (2001); LIU; ZANG; FU (2001); HOSSAIN; 

SHAPIRO (2002); PEKER et al.(2002); ROSE et al. (2002); BAIK et al. (2002);  LI et 

al. (2002); GOLDOFIM (2003). 

As complicações das apnéias obstrutivas do sono foram citadas por: 

LOWE (1986); PAULIN et al. (2001); PÉTELLE et al. (2002); REUVENI; SIMON; 

TARASIUK (2002), YILMAS et al. (2002); VALIPOUR et al. (2002); CHAVES 

JÚNIOR; SCANAVINI; NOUER (2003). 

BARROS (1999); afirmou que o espaço oro-faríngeo diminuído seria 

clinicamente irrelevante, essa idéia não foi compartilhada com os trabalhos citados 

por MOCELLIN et al. (2000); SHERRING et al. (2001), pois a diminuição do espaço 

oro-faringe em nosso trabalho poderá indicar um retrognatismo ou mesmo uma 

dimensão vertical muito diminuída ou simplesmente indicar uma hipertrofia 
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amigdliana com prováveis alterações sistêmicas e que necessitará de uma avaliação 

clínica mais especializada. 

 

6.2 Anatomia  e Cefalometria 

NACLERIO; SOLOMOM (1998) afirmaram que a compreensão da 

anatomia nasal ajudaria a entender a fisiopatologia das doenças respiratórias. As 

estruturas anatômicas que se correlacionam com a respiração foram descritas por  

ANDERSON; BRATTSTRÖM (1991); JATENE (1992); MOORE (1994); GRAY 

(1997); NAVARRO (1997), mostra a proximidade deste osso com a epiglote laringe e 

traqueia o que torna mais claro a correlação notada por ILKED et al. (2001), entre a 

apnéia obtrutiva do sono e o posicionamento do osso hióide. COLOMBINI (2002) 

afirmou que a correlação da fossa craniana anterior com o limite posterior do 

complexo naso-maxilar seria a chave anatômica e funcional. Já HANSON; 

BARRETT (1995), avaliaram clinicamente as alterações do osso hióide e o 

posicionamento da mandíbula. 

A evolução da forma do nariz foi citado BALBANI (2001) com aquisições 

de defesa aos longos de milhares de anos para evitar afogamentos. Atualmente a 

postura de defesa frente a agentes agressores, como hipertrofias das adenóides, 

fraturas nasais, tumores região nasal poderá ser correlacionada como fatores 

etiológicos da obstrução nasal. Alterações posturais no respirador oral foram 

descritas por vários autores como EMSLIE; MASSLER; EWEMWER (1952); 

BUSHEY (1979); HARVOLD; TOMEZ; CHIERICI (1981) BRESOLIN et al. (1984); 

ROSSI (1986); ARAGÃO (1992); BISHARA; TREDER; JAKOBSEN (1994); WECKX; 

WECKX (1998); BIANCHINI (1998);  JABUR (1999); MOTONAGA; BERTI; LIMA 
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(2000).Considerando que no nosso estudo das 161 análise cefalométricas ,112 ou 

seja 69,6 % da amostra apresentaram uma diminuição dos espaços naso-faríngeos, 

o fato do posicionamento anterior da maxila aumentar os espaços naso e oro-

faríngeos, poderemos entender que existência de uma deformidade como protrusão 

maxilar prognatismo mandibular e aumento da dimensão vertical poderá ser 

considerada como deformidade de adaptação de defesa das vias aéreas. 

A cefalometria foi usada como meio para diagnosticar as deformidades 

faciais como foi citado por PACINI (1922); TWEED (1941); DOWNS (1948);  

FUJIOKA; YOUG; GIRDANY (1979); MOYES (1991); PROFFITT (1993); SANTOS 

PINTO  et al. (1993); GUEDES; URSI; ALMEIDA (2001); SPAHL; WITZIG (1991); 

WOODSIDE et al. (1991); ENLOW (1993); LANGLADE (1995); PROFFIT; FIELDES 

(1995); CHAMI (1998); RAKOSI; JONAS; GRABER (1999); ROSE et al. (2002). 

Já McNAMARA (1984) afirmou que as análises cefalométricas 

necessitavam de modificações devido à evolução das técnicas de tratamento, 

principalmente diante das possibilidades das cirurgias ortognáticas. 

BRENNAN (2002) afirmou que as radiografias digitais, por expor os 

pacientes a uma menor qualidade de irradiação e aumentar as possibilidades de 

diagnóstico como imagens tridimensionais, em breve substituirão as radiografias 

convencionais e novas formas de análises deverão ser realizadas. Essa idéia parece 

ser compartilhada por LOWE et al. (2001); CAPPELLETTE JR (2003) que utiliza no 

diagnóstico de obstrução respiratória e de deformidades faciais, tomografias 

computadorizadas e videorinoscopias. 

LINO (2001) afirmou que medidas antropometricas considerada como 

“NORMAL” se revestiria que caráter hipotético e especulativo e que seria infiel para 
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o diagnóstico científico, A distância do estabelecido entre o ânodo até o plano sagital 

mediano descrito por BROABENT (1931) tem sido considerada até os dias atuais 

como usados nos aparelhos atuais como o Gendex da Ortoralix, já o tempo de 

exposição,a 0.8 s e a kilovoltagem foi diminuída de 90KVP para uma média de 68 a 

78 KVP o que vem demonstrar uma preocupação dos radiologistas com a 

biosegurança. 

MOSS (1964) afirmou que a falta de estímulos na matriz faríngea causaria 

alterações na direção do crescimento, outros autores como FUJIOKA, YOUG; 

GIRDANY (1979) estudaram as obstruções na região naso-faringe em radiografias 

cefalometricas classificando  as adenóides em grande, média e pequenas. 

6.3 Etiologia e Tratamento das Deformidades  

Características do respirador oral foram observadas por BLUSTONE 

(1979); LINDER-ARONSON; WOOSIDE; LUNDSTÖN (1986);  TINDLUND; RYGH 

(1993); PAOLOCCI (1993); VIG et al. (1981); PETRELLI (1994). 

O hábito de respirar pela boca, poderia ser devido as obstruções na 

região oro ou naso-faríngeo como foi citado por MOSS (1962); DIAMOND (1980); 

CAMARGO; MIORI (2003) afirmaram como outros casos além das vegetações 

adenóides, amigdalites crônicas hipertróficas, deformidades septais, fraturas nasais. 

Atresia da maxila foi citada por SOUZA; CAPELLETTE (1996) como causa de 

obstrução nasal e observaram uma melhora significativa na respiração após as 

expansões de maxilas assistidas cirurgicamente, já CAPELOZZA et al.(1996), 

conseguiram expansões rápidas sem auxilio de cirurgia em 87 % dos pacientes 

entre 15 e 17 anos e só indicou este procedimento clínico para atresias moderadas. 
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Já TIMMS; TRENOUTH (1999) referiram um grande número de variáveis que 

interfeririam na avaliação respiratória após a expansão maxilar.  

A atresia maxilar tem sido correlacionada com a respiração oral, como foi 

citado por, SOUZA; SILVEIRA; CAPPELLETTE Jr. (1998), indicaram expansão da 

maxila assistida cirurgicamente mas foram indicadas distrações osteogenicas para 

os casos de grandes deformidades onde os aparelhos ortopédicos não fossem 

eficazes, por: MOLINA (1998); SARVER (2001); DYER; WILLMOT (2002); LI et al. 

(2002); MONASTÉRIO et al. (2002); SANTOS; SILVA; SILVEIRA (2003); MUCHA 

(2003); MAURO; BUENO; MAZZETTTI (2003).Conforme as correlações observadas  

no presente trabalho os tratamentos que proporcionem um avanço maxilar ou 

mandibular, bem como o aumento discreto da dimensão vertical, ou a correção da 

dimensão vertical exagerada com retrognatismo, tais procedimentos, sejam eles 

clínicos ou cirúrgicos tendem a aumentar os espaços naso e oro-faríngeos.  
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7. CONCLUSÕES 
 

Como resposta a proposta de verificar a prevalência de diminuição dos 

espaços oro e naso-faríngeo e suas possíveis correlações entre alterações das 

dimensões verticais da face e os posicionamento antero-posteriores da maxila e da 

mandíbula, os resultados permitem concluir que: 

1. A correlação positiva entre os espaços oro e naso-faríngeo com o 

posicionamento ântero-posterior da maxila e mandíbula, permite deduzir que 

quando a maxila avançou, o espaço aéreo aumentou e quando ela recuou, o 

espaço aéreo diminuiu e o mesmo aconteceu com a mandíbula ou seja, 

quando ela avançou os espaços aéreos aumentaram e quando ela recuou os 

espaços aéreos diminuíram. 

2. A correlação positiva entre a dimensão vertical e o espaço aéreo permite 

concluir que o espaço aéreo aumentou quando a dimensão vertical aumentou 

e diminuiu quando a dimensão vertical diminuiu. 

3. A correlação negativa entre a dimensão vertical e o posicionamento ântero-

posterior da mandíbula, permite sugerir que o aumento da dimensão vertical 

para favorecer o aumento do espaço naso-faríngeo, deverá estar limitado ao 

ponto de não causar um retrognatismo. 

4. Considerando a grande prevalência de espaços naso-faríngeos diminuídos na 

amostra estudada e a morbidade causada por uma má respiração, sugerimos 

que estudos clínicos mais detalhados sobre a etiologia dessas obstruções 

nasais devam ser realizados, para que sejam tomadas medidas preventivas 

ou curativas. 
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Codig
o Nome 

Sex
o 

An
o 

Mê
s 

A-N 
perp 

Ena-
Me Pog-N 

Nfa-
Nfp 

Bfa-
Bfp 

Vl 

1  F 14 4 8,32 64,91 7,73 14,7 15,79 Sim 
2  F 16 7 3,26 71,12 -7,75 14,63 10,16 Sim 
3  M 11 6 -3,76 87,36 -25,63 7,91 10,61 Sim 
4  F 16 5 -0,57 85,6 -29,52 13,34 12,42 Sim 
5  F 12 7 0,98 64,37 -2,78 9,42 15,76 Sim 
6  M 13 10 -2,41 75,11 -7,44 11,78 12,96 Sim 
7  F 13 7 8,05 66,78 8,93 6,98 10,32 Sim 
8  F 12 4 1,29 65,27 5,28 13,48 11,81 Sim 
9  F 13 4 8,72 58,43 4,02 13,72 12,49 Sim 

10  F 32 5 2,27 74,79 4,19 14,22 20,54 Sim 
11  F 9 8 9,27 65,33 2,6 10,46 21,02 Sim 
12  M 24 10 -0,47 80,9 -8,21 8,86 8,38 Sim 
13  F 21 7 -1,5 72,35 -17,79 12,94 9,97 Sim 
14  F 15 8 2,46 70,8 0,53 9,77 8,25 Sim 
15  F 21 9 0,85 73,21 1,32 8,05 10,84 Sim 
16  F 13 2 1,67 68,01 -0,32 11,68 13,5 Sim 
17  F 10 5 7,22 64,8 -1,8 15,4 15,94 Sim 
18  F 13 3 8,09 68,55 5,7 10,19 13,61 Sim 
19  F 10 0 7,01 72,32 -0,09 7,61 5,8 Sim 
20  M 14 8 0,26 77,86 -8,64 11,81 14,22 Sim 
21  F 13 0 1,43 66,61 -0,86 10,63 8,94 Sim 
22  F 7 11 0,75 66,2 -11,23 10,71 12,45 Sim 
23  F 9 10 -1,99 59,96 -7,69 11,06 9,17 Sim 
24  M 16 7 8,19 65,34 1,84 13,5 11,58 Sim 
25  F 16 10 3,61 74,75 1,45 10,03 13,84 Sim 
26  M 11 0 -0,48 70,26 -3,34 10,45 9,12 Sim 
27  M 11 5 5,91 68,85 0,84 13,07 13,32 Sim 
28  M 9 2 1,92 79,24 -11,71 10,19 10,69 Sim 
29  F 20 7 3,84 70,92 10,69 20,87 9,7 Sim 
30  M 12 2 -2,75 67,28 -12,45 14,54 13,15 Sim 
31  F 16 2 1,59 56,87 7,11 13,34 19,88 Sim 
32  F 12 2 -0,03 70,73 -17,45 6,58 16,27 Sim 
33  F 16 4 1,47 69,33 -1,63 11,17 10,36 Sim 
34  F 12 4 4,55 66,99 -4,98 9,54 14,99 Sim 
35  M 10 10 -3,9 70,05 -13,19 7,93 10,97 Sim 
36  F 18 3 1,64 67,23 -6,55 18,27 8,38 Sim 
37  F 14 5 3,09 67,87 -0,72 15,36 12,85 Sim 
38  M 8 8 2,54 68,77 -8,57 10,52 17,27 Sim 
39  F 13 8 3,59 74,67 -9,86 16,72 12,09 Sim 
40  F 18 2 -1,24 71,01 -2,79 10,61 13,89 Sim 
41  F 10 10 -0,16 71,73 -10,36 12,78 17,57 Sim 
42  M 14 8 11,55 71,2 3,55 13,71 19,07 Sim 
43  F 13 9 -0,3 80,76 -15,22 6,23 10,24 Sim 
44  M 18 9 12,18 88,78 8,01 13,43 12,27 Sim 
45  M 16 4 1,92 80,32 -10,16 17,02 13,07 Sim 
46  F 7 3 3 59,43 -3,93 10,92 11,22 Sim 
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47  M 10 11 -0,96 62,9 -0,8 14,24 13,09 Sim 
48  F 16 4 8,3 72,29 4,04 14,89 12,77 Sim 
49  M 8 11 0,44 59,38 -7,7 1,02 11,83 Sim 
50  F 14 6 0,17 75,23 -8,72 10,32 10,3 Sim 
51  F 21 4 6,26 74,02 -7,12 18,96 22,29 Sim 
52  F 7 11 -4,29 69,32 -16,96 5,35 10,07 Sim 
53  F 12 9 7,62 78,21 -1,72 12,65 17,01 Sim 
54  M 14 2 -0,22 64,23 1,49 12,9 14,28 Sim 
55  M 12 1 5,31 73,15 -5,68 10,37 12,1 Sim 
56  M 12 3 4,44 74,16 -9,12 12,42 12,48 Sim 
57  F 13 7 -1,4 68,59 -4,35 10,07 10,32 Sim 
58  F 30 7 -1,16 71,63 -14,35 17,04 12,85 Sim 
59  F 17 4 -1,28 68,1 3,95 15,69 11,83 Sim 
60  F 15 6 2,37 69,66 -1,03 11,26 7,82 Sim 
61  F 15 10 3,44 67,31 4,79 16,81 13,42 Sim 
62  F 7 3 7,25 61,34 -4,97 8,89 15,54 Sim 
63  F 9 11 6,77 63,64 3,44 8,27 12,94 Sim 
64  F 45 4 3,51 68,22 5,36 17,14 11,2 Sim 
65  M 16 11 6,18 84,5 -6,98 13,81 9,63 Sim 
66  F 8 6 -4,62 65,87 -13,3 9,12 9,17 Sim 
67  M 5 6 -2,24 67,99 -12,28 12,33 11,56 Sim 
68  M 8 5 2,99 61,26 -2,98 6,95 20,04 Sim 
69  M 10 4 0,81 67,55 -14,65 11,11 5,85 Sim 
70  F 8 10 3,45 57,09 4,29 9,54 12,57 Sim 
71  F 10 4 5,78 76,36 -7,71 11,57 12,24 Sim 
72  F 7 6 0,08 72,86 -21,14 1,07 17,82 Sim 
73  M 9 6 6,98 78,82 -7,81 16,09 12,57 Sim 
74  M 11 5 1,95 63 -1,68 12,13 11,69 Sim 
75  M 10 4 -0,38 68,81 -9,19 8,47 14,29 Sim 
76  M 19 6 2,96 64,49 -1,86 7,8 10,92 Sim 
77  M 30 0 -0,61 85,38 4,78 15,87 20,79 Sim 
78  F 17 2 -0,06 65,8 0,51 12,6 7,91 Sim 
79  F 13 1 10,02 66,71 6,75 9,63 12,53 Sim 
80  F 17 4 10,81 68,22 13,62 17,24 13,21 Sim 
81  F 13 8 1,99 67,85 3,02 14,54 12,03 Sim 
82  F 14 8 6,64 62,99 0,67 12,12 10,69 Sim 
83  F 7 10 6,98 56,8 0,57 4,08 7,72 Sim 
84  F 9 1 2,29 70,4 -16,03 10,92 21,74 Sim 
85  F 12 7 3,55 71,54 -3,11 17,1 14,14 Sim 
86  F 14 7 3,2 54,66 1,62 12,16 14,75 Sim 
87  M 9 5 5,64 63,32 -2,93 11,78 10,39 Sim 
88  M 11 12 1,3 69,72 -9,58 14,55 9,21 Sim 
89  M 11 11 7,49 60,8 5,72 7,05 18,43 Sim 
90  F 20 9 6,48 71,95 -2,2 15,92 15,54 Sim 
91  M 17 9 2,3 79,05 2,55 12,33 15,54 Sim 
92  M 11 2 3,09 63,36 1,71 9,82 22,01 Sim 
93  F 12 1 5,46 72,51 -7,12 8,49 8,91 Sim 
94  F 5 10 2,98 66,5 -8,17 14,28 12,9 Sim 
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95  F 22 8 13,51 73,93 12,53 13,19 9,54 Sim 
96  F 11 6 1,62 72,46 -0,29 14,29 15,12 Sim 
97  F 8 6 -1,12 67,15 -8,47 14 23,11 Sim 
98  F 15 3 6,39 72,78 -3,24 12,57 13,92 Sim 
99  F 11 6 7,56 70,9 3,63 12,1 15,21 Sim 

100  F 15 8 7,79 77,89 4,06 8,74 35,24 Sim 
101  F 6 5 -1,59 68,74 -2,08 7,52 26,24 Sim 
102  F 26 11 4,06 72,28 0 11,26 11,91 Sim 
103  F 11 4 -2,68 70,01 -12,25 9,96 11,03 Sim 
104  F 16 2 3,95 68,06 0,72 14,09 13,64 Sim 
105  F 13 3 4,71 63,15 -4,32 14,7 10,21 Sim 
106  F 12 12 0,3 65,12 -4,15 2,44 10,71 Sim 
107  F 12 9 -1,07 76,07 -1,38 13,96 13,4 Sim 
108  F 38 5 7,64 62,44 7,02 13,89 9,43 Sim 
109  M 20 0 0,34 80,66 0,14 17,34 21,22 Sim 
110  M 21 2 -0,38 78,03 -1,03 10,28 13,07 Sim 
111  F 19 3 6,32 74,83 -8,74 16,02 13,09 Sim 
112  F 15 0 4,45 69,3 -0,26 12 10,43 Sim 
113  M 16 6 5,27 77,32 2,19 13,53 10,76 Sim 
114  M 13 0 2,49 72,5 -8,37 9,54 10,92 Sim 
115  M 14 12 6,98 71,46 3,71 17,88 14,24 Sim 
116  F 14 3 3,63 83,88 -5,44 17,14 11,03 Sim 
117  F 16 3 7,49 66,79 8,23 23,84 27,3 Sim 
118  M 9 8 5,69 65,36 -4,21 16,63 10,17 Sim 
119  M 12 1 4,43 71,71 -11,14 7,5 13,92 Sim 
120  M 11 3 3,13 66,29 -9,29 10,78 8,53 Sim 
121  F 13 0 -0,17 70,61 -1,34 14,7 16,01 Sim 
122  F 11 12 4,21 67,58 -3,54 8,36 13,64 Sim 
123  M 6 5 -1,79 60,3 -11,3 9,24 25,74 Sim 
124  F 11 3 -0,6 71,88 -13,22 12,6 12,19 Sim 
125  F 12 10 -3,65 63,95 -11,32 13,89 19 Sim 
126  F 9 5 -0,2 70,32 -1,07 10,32 12,23 Sim 
127  F 13 0 10,97 64,99 9,65 12,1 15,94 Sim 
128  M 13 5 3,42 61,28 3,29 15,86 11,64 Sim 
129  M 12 4 1,68 68,02 -3,61 14,24 12,33 Sim 
130  F 12 9 6,35 71,14 2,82 11,35 9,12 Sim 
131  F 37 1 1,03 77,22 0,62 18 12,57 Sim 
132  F 17 9 1,63 82,3 -1,97 12,94 13,25 Sim 
133  F 11 10 1,35 56,55 -7,11 7,73 14,62 Sim 
134  M 15 6 1,07 78,53 -7,96 8,36 13,23 Sim 
135  M 11 8 4,92 73,71 -6,15 9,86 16,49 Sim 
136  M 11 2 1,08 76,94 -5,93 11,17 7,82 Sim 
137  F 9 4 6,43 67,61 0 5,35 8,13 Sim 
138  M 12 1 -4,78 70,65 -16,27 17,1 15,09 Sim 
139  M 16 5 -0,11 90,93 -14,49 12,9 13,58 Sim 
140  F 9 4 4,96 70,49 -9,71 13,89 9,97 Sim 
141  F 9 8 0,48 61,69 -9,21 5,35 10,55 Sim 
142  F 29 1 -0,86 71,64 -3,64 17,48 17,6 Sim 
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143  F 13 3 2,5 66,29 -6,21 11,09 13,82 Sim 
144  M 14 12 9,31 69,72 6,39 17,25 10,69 Sim 
145  F 40 6 7,73 71,01 7,21 11,66 9,63 Sim 
146  F 13 6 4,54 72,08 -1,13 15,21 9,97 Sim 
147  F 11 3 -1,49 71,67 -6,4 8,81 24,41 Sim 
148  M 16 7 1,28 84,45 -9,37 15,22 14,48 Sim 
149  M 13 4 1,09 71,66 -3,1 15,3 24,1 Sim 
150  M 12 8 3,25 70,43 -17,28 11,51 17,54 Sim 
151  M 12 10 2,37 77,64 8,77 14,95 15,03 Sim 
152  F 11 7 1,48 69,45 -3,05 10,17 18,89 Sim 
153  M 12 9 1,12 77,18 -11,65 18 13,99 Sim 
154  F 16 10 4,86 78,02 1,04 11,5 31,5 Sim 
155  F 23 5 9,59 75,83 4,66 13,62 20,6 Sim 
156  F 14 4 4,64 69,34 10,63 15,54 13,07 Sim 
157  F 9 8 3,9 62,9 -7,28 14,24 12,82 Sim 
158  F 9 11 -2,58 67,69 -5,26 9,12 11,64 Sim 
159  F 8 9 1,12 59,94 -5,53 12,01 6,43 Sim 
160  F 10 10 0,63 62,51 -10,87 6,82 7,64 Sim 
161  M 11 3 3,25 68,65 -2,34 10,63 12,65 Sim 

 


