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RESUMO 

 
Introdução: A SAOS caracteriza-se pela obstrução da VAS durante o 
sono. DDFs do terço médio da face podem ser fator predisponente 
para a síndrome. Medidas cefalométricas têm sido estudadas para se 
buscar uma associação com alterações polissonográficas. Objetivos: 
Definir se a ERMAC ou o AM proporcionaram melhora 
polissonográfica e se há associação entre polissonografia e 
cefalometria. Métodos: 48 pacientes divididos em 2 grupos. 
Analisaram-se cefalometrias e polissonografias em T1 e T2. Através 
da variância das médias e de associação categórica, buscou-se 
identificar qual cirurgia proporcionou melhores resultados 
polissonográficos. Realizou-se a correlação de Pearson entre ambos os 
exames. Resultado: A variância das médias mostrou que SatminO2 e 
TTSsat02<90% melhoraram na ERMAC (p=0,021 e P<0,001). Na 
associação categórica, a ERMAC proporcionou melhores resultados 
para IAH e SatminO2. A Correlação de Pearson mostrou associação 
entre IAH e IMC; despertares e IMC. Na ERMAC, houve associações 
entre IAH e SNA, EAS e MP-H; despertares e SNA, Co-A e MP-H. 
No AM houve associações entre IAH e Co-A, PoOr-A e MP-H; 
despertares e EAS; SatminO2 e SNA, SNB e Co-A. Conclusão: A 
ERMAC apresentou melhora dos valores médios SatminO2 e 
TTSsatO2<90% e melhora dos valores categóricos para o IAH e 
SatminO2, quando comparada com o AM. O IMC correlacionou-se a 
IAH e despertares. Na ERMAC houve correlação entre IAH e SNA, 
EAS e MP-H; despertares e SNA, Co-A e MP-H. No AM, entre IAH e 
Co-A, PoOr-A e MP-H; despertares e EAS; SatminO2 e SNA, SNB e 
Co-A. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: OSAS is characterized by obstruction of the upper 
airway during sleep. Midface dentofacial deformities may be a 
predisposing factor for the syndrome. Cephalometric measurements 
have been studied to seek an association with polysomnographic 
changes. Objectives: To determine whether ERMAC or AM provided 
polysomnographic improvement and whether there was an association 
between polysomnography and cephalometry. Methods: 48 patients 
divided into 2 groups. Cephalometry and polysomnography at T1 and 
T2 were analyzed. Through the variance of the means and categorical 
association, we sought which surgery provided the best 
polysomnographic results. Pearson's correlation was performed 
between both exams. Results: Mean variance showed that SatminO2 
and TTSsat02 <90% improved in ERMAC (p = 0.021 and P <0.001). 
In the categorical association, ERMAC provided better results for 
AHI and SatminO2. Pearson's correlation showed an association 
between AHI and BMI, Arousals and BMI. In ERMAC, there were 
associations between AHI and ANS, EAS and MP-H; between 
awakenings and SNA, Co-A and MP-H. In AM there were 
associations between AHI and Co-A, PoOr-A and MP-H; between 
awakenings and EAS; between the minimum saturation of O2 and 
SNA, SNB and Co-A. Conclusions: ERMAC showed improvement 
of SatminO2 and TTSsatO2 <90% and categorical mean values for 
AHI and SatminO2. BMI correlated with AHI and arousals. In 
ERMAC there was a correlation between AHI and SNA, EAS and 
MP-H; arousals and SNA, Co-A and MP-H. In AM, between IAH and 
Co-A, PoOr-A and MP-H; arousals and EAS; SatminO2 and SNA, 
SNB and Co-A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As deformidades do esqueleto craniofacial ocorrem de forma 

congênita ou adquirida. Quando acometem a mandíbula, a maxila e a 

dentição, são chamadas de deformidades dentofaciais (DDF) (SATO 

et al., 2014). 

As DDF ocorrem nos mais variados graus, podendo apresentar 

desde discretas assimetrias sem repercussões funcionais e/ou estéticas 

até significativas alterações que prejudicam todo o funcionamento do 

sistema estomatognático e até mesmo do sistema respiratório 

(TRENCH & ARAÚJO, 2015). 

Existe íntima relação entre a DDF e os distúrbios respiratórios 

do sono e estima-se que vários indivíduos portadores de DDF 

candidatos a cirurgia ortognática apresentem apneia obstrutiva do 

sono (AOS) (POSNICK et al., 2018). 

Inicialmente, as deformidades do terço inferior da face foram 

mais associadas à AOS; porém, a associação das DDF do terço médio 

da face com a AOS foi proposta inicialmente em 1984 e impulsionou 

o interesse no estudo da relação entre deformidades da maxila e a 

AOS (GUILLEMINAULT, RILEY, POWELL, 1984; VINHA et al., 

2016a; VINHA et al., 2016b; CISTULLI, 1996). 

A deficiência do terço médio da face compreende alterações 

tridimensionais que geram alterações na altura, na largura e na relação 

anteroposterior da maxila. Essas alterações ocorrem tanto em 

indivíduos sindrômicos quanto em não sindrômicos, com repercussões 
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na oclusão dentária, na fonação e na respiração nasal (MENON, 

MANERIKAR, SINHA, 2010; MENON et al., 2010). 

Tanto as alterações nas dimensões anteroposteriores quanto 

transversais da maxila ocasionam estreitamento das fossas nasais, 

assim como alteram o posicionamento da base do crânio, reduzindo o 

espaço aéreo na nasofaringe (QUO, LO, GUILLEMINAULT, 2019). 

A AOS caracteriza-se por interrupções totais ou parciais no 

fluxo aéreo respiratório durante o sono de um indivíduo. Quando se 

associa à presença de microdespertares, com consequente 

fragmentação do sono, queda na saturação de oxigênio, sonolência 

excessiva diurna (SED) e declínio significante nas funções 

neurocognitivas, tem-se a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

(SAOS) (DECARY, ROULEU, MONTPLAISIR, 2000; SHPIRER et 

al., 2012). 

A SAOS tem sido apontada como fator de risco independente 

para doenças cerebrovasculares, síndrome metabólica, diabetes 

melitus, alterações hematológicas, entre outras. Além disso, pode estar 

associada a acidentes de trabalho, automobilísticos e maior 

absenteísmo no trabalho (SHPIRER et al., 2012; SILVA et al., 2014; 

de PAULA SOARES, CAVICHIO, CAHALI, 2014; SCHILLACI et 

al., 2015; TORALDO et al., 2016; BEN JAZIA et al., 2015). 

Esta síndrome tem uma elevada prevalência na população 

adulta. Estima-se que afeta cerca de 4% dos homens e 2% das 

mulheres (SILVA et al., 2014; KIM et al., 2014; AKPINAR et al., 

2011). Em São Paulo, um estudo epidemiológico revelou uma 

prevalência estimada em torno de 32,8% da população adulta, com 

forte associação para o desenvolvimento da síndrome em indivíduos 
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do sexo masculino, com obesidade e idade avançada (TUFIK et al., 

2010). 

O padrão-ouro para o diagnóstico da SAOS é a polissonografia 

basal de noite inteira com 12 canais. A apneia é definida como a 

queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração maior ou 

igual a 10 segundos; a hipopneia é definida como a queda de 30% do 

fluxo medido pela cânula de pressão com duração maior ou igual a 10 

segundos, associada à dessaturação de 3% da oxihemoglobina ou a 

despertar eletroencefalográfico (KAPUR et al., 2017). 

Existem diversas modalidades de tratamento para a SAOS, 

sendo que o padrão ouro é o Continuous Positive Airway Pressure 

(CPAP). Ressalta-se ainda, o aparelho intraoral (AIO) e diversas 

modalidades cirúrgicas, dentre elas, uvulopalatofaringoplastia, 

faringoplastia lateral, glossectomia parcial mediana, expansão rápida 

da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC), avanço de genioglosso, 

avanço mandibular, avanço de maxila (AM), avanço 

maxilomandibular. (CAHALI, 2003; CAHALI et al., 2004). 

Inicialmente utilizada como exame para o diagnóstico de 

deformidades craniofaciais, a cefalometria teve sua aplicação 

ampliada para a Medicina do sono, na busca de correlacionar 

alterações craniofaciais com a presença de SAOS (POSNICK et al., 

2018). 

Descrita inicialmente por Broadbent nos Estados Unidos e 

Hofrath na Alemanha em 1931, a cefalometria consiste na obtenção de 

uma telerradiografia lateral do crânio na qual são registrados diversos 

pontos anatômicos de referência, ângulos e linhas de acordo com a 

topografia craniana de interesse (KAPUR et al., 2017; TAUB, 2007). 
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À medida que alterações craniofaciais começaram a ser 

associadas com a etiologia da obstrução da via aérea superior, 

diversos estudos têm tentado correlacionar quais anormalidades 

anatômicas estariam mais relacionadas. Dentre as principais alterações 

encontradas, podem-se citar a deficiência mandibular, a hiperflexão da 

base craniana, o posicionamento mais inferior do osso hioide e as 

deficiências transversais e sagitais da maxila e da mandíbula. 

(BONETTI et al., 2009; VINHA et al., 2015; EL SHAYEB et al., 

2014). 

Desta forma, as medidas cefalométricas têm sido estudadas com 

o objetivo de se demonstrar uma correlação ao diagnóstico e 

severidade da SAOS, como, por exemplo: a presença de um valor 

acima da normalidade da distância entre a espinha nasal posterior e a 

extremidade distal da úvula (PNS-P) e da distância entre o plano 

mandibular e o osso hioide (MP-H), ambos correlacionando-se com o 

índice de apneia e hipopneias (IAH) alterado (BORGES et al., 2015; 

JULIA-SERDA et al., 2006; DAVIES & STRADLING 1990; De 

TARSO & PASCHOAL, 2005; YU et al., 2003). Estima-se que cerca 

de 86% dos pacientes com SAOS tenham o espaço aéreo retrolingual 

reduzido (AKPINAR et al., 2011). 

Além disso, tem-se tentado utilizar a cefalometria na avaliação 

do sucesso do tratamento para a SAOS, tendo alguns trabalhos 

sugerido que o SNA (ângulo formado entre os pontos cefalométricos 

S-N-A), a altura facial inferior e a espessura do palato possam atuar 

como variáveis preditoras (KIM et al., 2014; NG et al., 2012; 

RONCHI et al., 2013). 
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Dentre as modalidades de tratamento, a cirurgia ortognática tem 

sido utilizada como uma das modalidades mais efetivas de tratamento 

para a SAOS, com resultados mais efetivos e duradouros no longo 

prazo (TANNA et al., 2016; BOYD et. al, 2015). 

O avanço mandibular isolado produz um deslocamento anterior 

das estruturas retrolinguais e da base da língua (GINDRE et al., 2008; 

LIU et al., 2017). O avanço da maxila tensiona a musculatura do 

palato mole e melhora a competência velofaríngea e a patência da via 

aérea superior (FOLTRAN et al., 2009), enquanto a ERMAC resulta 

em um aumento das cavidades nasais associado a um aumento do 

palato, ocasionando um rearranjo no posicionamento lingual e, 

consequentemente, nos espaços retropalatais e retrolinguais (BUCK et 

al., 2016). 

Considerando a grande prevalência de indivíduos portadores de 

DDF, mais especificamente deficiência sagital e transversal da maxila 

na população, e o fato de que esta condição muitas vezes se associa à 

presença da SAOS (MENON, MANERIKAR, SINHA, 2010; 

MENON et al., 2010), este estudo visou determinar se as medidas 

cefalométricas estudadas poderiam se correlacionar com os 

parâmetros polissonográficos de forma a fornecer um valor preditivo 

positivo ou negativo de associação com a SAOS. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste estudo é correlacionar as 

alterações cefalométricas com os parâmetros 

polissonográficos entre as duas modalidades cirúrgicas 

(ERMAC e AM). 

O objetivo secundário é avaliar quais variações 

polissonográficas foram obtidas em cada tipo de cirurgia. 
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3. LITERATURA 

 

3.1 Cefalometria 

 

 GUILLEMINAULT et al. (1984), em um dos primeiros 

trabalhos relevantes correlacionando o uso da cefalometria e da 

polissonografia, avaliaram 60 pacientes, divididos em dois grupos de 

30 indivíduos cada. No grupo controle, observaram um média do 

valor de MP-H 12 ± 4,1mm (valor de referência: 4 – 20mm) e do 

espaço aéreo faríngeo (EAF) de 14 ± 2,2mm (valor de referência: 11-

18mm). No grupo de pacientes com SAOS, a medida do MP-H foi 

maior que o limite superior da normalidade em 25 pacientes — média 

27,6. Dentre os pacientes com SAOS, 19 apresentaram tanto o valor 

MP-H aumentado quanto o EAF reduzido, sendo que apenas 3 

pacientes tinham medidas de MP-H e EAF dentro da normalidade. 

Desta forma, concluem que medidas esqueléticas que levam a um osso 

hioide excessivamente inferiorizado e um espaço aéreo faríngeo 

reduzido estão intimamente relacionados a SAOS. 

HOEKEMA et al. (2003), em estudo observacional com dois 

grupos, um com 31 pacientes adultos com SAOS e o segundo com 37 

paciente adultos sem SAOS, sendo a média de idade de 47,6 ± 8,3, 

correlacionaram 16 medidas cefalométricas com o IAH e a saturação 

mínima de O2. Verificaram, através de análise de regressão múltipla, 

que o ângulo formado entre os pontos cefalométricos A, N e B 

(ANB), a distância entre o osso hioide e a terceira vértebra cervical, e 

a distância entre o osso hioide e o plano de Frankfurt apresentaram um 
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poder de discriminação correta de 94% entre indivíduos com e sem 

SAOS. 

KUBOTA et al. (2005), em um estudo observacional 

envolvendo 206 indivíduos japoneses com média de idade de 50 ± 12 

e índice de massa corporal (IMC) 27,6 ± 4,6, submetidos a 

polissonografia e cefalometria, observaram que do total, 17 eram 

pacientes com roncos primários, sendo os demais separados em quatro 

grupos de acordo com o IMC e o IAH: (grupo 1) não obesos (IMC 

menor que 27) e SAOS leve a moderada (IAH maior ou igual a cinco 

e menor que 30); (grupo 2) não obesos e SAOS severa (IAH maior ou 

igual a 30); (grupo 3) obesos e SAOS leve a moderada; (grupo 4) 

obesos e SAOS severa. Na comparação entre os grupos, verificou-se 

que, entre o grupo 1 (não obesos/SAOS leve-moderada) e o grupo 3 

(obesos/SAOS leve-moderada), somente o parâmetro do número de 

despertares estava discretamente aumentado no primeiro grupo 

(p<0,05). Na comparação entre o grupo 2 (não obesos/SAOS severa) e 

o grupo 4 (obesos/SAOS severa), a idade e a saturação mínima de O2 

foram maiores, ao passo que o IAH, o tempo total de sono com 

saturação de O2 menor que 90%, o SNA, o SNB e o ângulo facial (Fx 

– ângulo entre o Básio – centro do crânio – Gnátio) foram menores. 

Por fim, na comparação pareada por idade do grupo 2 (não 

obesos/SAOS severa) e do grupo 3 (obesos/SAOS leve-moderada), 

verificaram que o SNA e o Fx eram menores no primeiro grupo. Desta 

forma, concluem que os fatores de risco para SAOS são obesidade e 

um padrão dolicofacial pelo método de cefalometria de Ricketts. Os 

ângulos SNA e SNB estão associados com a severidade da SAOS em 
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pacientes não obesos e a deposição adiposa na via aérea superior pode 

agravar a severidade da SAOS em pacientes obesos. 

KIM et al. (2012) analisaram 85 pacientes submetidos a cirurgia 

multinível (uvulopalatofaringoplastia + avanço genioglosso), 

divididos em dois grupos de acordo com a variação do IAH pré e em 6 

meses de pós-operatório. Um grupo foi denominado “bons 

respondedores”: verificou-se variação do IAH pré e pós maior que 

50%. O outro grupo foi denominado “maus respondedores”: verificou-

se a variação do IAH menor do que 50%. Observou-se que o grupo 

dos maus respondedores apresentou menor SNB e maior ANB no 

plano sagital; maiores ângulos dos planos maxilares (APM) e altura 

facial inferior na comparação das dimensões verticais da face; além de 

um espaço aéreo médio mais estreito e o comprimento vertical da via 

aérea superior maior. Através de regressão múltipla, foi obtida uma 

equação matemática (variação do IAH% = 0,666 SNB + 1,889 EAI – 

0,854 comprimento vertical da via aérea superior) que gerou 

referências preditoras para o sucesso cirúrgico. Conclui-se que, para 

pacientes classe II, com os seguintes parâmetros: ANB maior que 

4,5°, SNB menor que 75,2°, APM maior que 30,6º, altura facial 

inferior maior que 83,9°, plano oclusal maior que 14,7°, espaço aéreo 

médio menor que 7,9mm, espaço aéreo inferior menor que 10,5mm e 

comprimento da via aérea superior maior que 82,6mm, a cirurgia 

multinível seria menos efetiva. 

SILVA et al. (2014) realizaram estudo transversal envolvendo 

96 pacientes, sendo 45 homens e 51 mulheres, com média de idade de 

50,3 (18 – 72 anos), dentre os quais 11 eram portadores de roncos 

primários, 20 portadores de SAOS leve, 26 de SAOS moderada e 39 
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de SAOS grave. Não foi observada correlação estatisticamente 

significante com o IAH. Os valores do PNS-P, apesar de maiores nos 

portadores de apneia moderada e severa do que nos de roncos 

primários e SAOS leve, não apresentaram significância estatística. Os 

valores do MP-H apresentaram correlação estatisticamente com os 

valores do IAH nos grupos de pacientes com SAOS moderada e 

SAOS severa. 

RYU et al. (2015) em um estudo observacional com 140 

pacientes (122 homens e 18 mulheres, com idade entre 18 e 74 anos) 

correlacionaram medidas cefalométricas, obtidas a partir de 

telerradiografias laterais, e índices polissonográficos. Nas medidas 

esqueléticas, observaram que tanto a altura facial anterior quanto a 

posterior tiveram correlação positiva com o IAH. O comprimento 

facial médio teve correlação positiva com o IAH e a saturação mínima 

de O2. Os ângulos SNB e ANB tiveram correlação positiva com o 

IAH. Nos parâmetros relacionados à úvula, a medida (espessura 

máxima da úvula) teve correlação positiva tanto com o IAH quanto 

com a saturação mínima de O2. Nos parâmetros relacionados ao osso 

hioide, as medidas da distância entre os pontos cefalométricos H e A 

(H-A) e MP-H tiveram correlação positiva com o IAH, enquanto as 

medidas da distância entre os pontos cefalométricos H e B (H-B) e da 

distância entre os pontos cefalométricos H e C3 (H-C3) tiveram 

correlação com o IAH (correlação positiva) e saturação mínima de O2 

(correlação negativa). Com relação aos parâmetros relacionados à 

língua, observaram que o comprimento da língua — ponta da língua 

ao ponto A, ponta da língua ao ponto B e ponta da língua à espinha 

nasal posterior — correlacionaram-se positivamente com o IAH e 
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negativamente com a saturação mínima de O2. Por fim, nos 

parâmetros relacionados ao espaço aéreo posterior, observaram que o 

ponto de maior estreitamento da via aérea não apresentou nenhuma 

correlação significativa com índices polissonográficos. 

BORGES et al. (2015) realizaram um estudo de coorte 

retrospectiva no qual analisaram 102 pacientes divididos em três 

grupos de acordo com a idade: (grupo 1) idade maior ou igual a 20 e 

menor que 40; (grupo 2) idade maior ou igual a 40 e menor que 60; 

(grupo 3) idade maior ou igual a 50. A idade média da amostra foi de 

46,75 (20 – 70 anos) e IMC médio de 27,92 (19,72 – 40,18 kg/m2). 

Observaram que, quando se compararam idade, medidas 

antropométricas e medidas cefalométricas entre homens (55,9% da 

amostra) e mulheres (44,1% da amostra), houve diferença 

estatisticamente significativa para idade, circunferência cervical, MP-

H e PNS-P. Contudo, não encontraram associação entre IMC e IAH. 

ARMALAITE & LOPATIENE (2016), em revisão sistemática 

que realizou busca nas bases Medline, PubMed e ScienceDirect no 

período de 1996 a 2014, com ênfase na busca de indivíduos adultos 

não sindrômicos com SAOS e a correlação com cefalometria, 

obtiveram incialmente 1.026 artigos, dos quais, após os critérios de 

elegibilidade, foram selecionados 11 estudos. A análise estatística dos 

estudos selecionados mostrou que o MP-H e o espaço aéreo faríngeo 

superior foram os parâmetros mais correlacionados à SAOS. 
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3.2 ERMAC 

 

CISTULLI, PALMISANO, POOLE (1998) realizaram o 

primeiro estudo que avaliou o efeito da expansão rápida da maxila em 

uma série de pacientes. A amostra contou com 10 pacientes, sendo 8 

homens e 2 mulheres, com idade média de 27 anos (14-37 anos) e 

IMC médio de 29,8 (19 – 43). Em 6 pacientes, a expansão foi assistida 

cirurgicamente. O período de expansão durou 24 ± 2 dias e a expansão 

média obtida foi de 12,1 ± 1,5mm. Na comparação entre as 

polissonografias pré e pós-operatórias, observou-se que o IAH teve 

redução em 9 de 10 pacientes e, destes, 7 tiveram normalização do 

índice. Além disso, houve melhora na saturação mínima de O2 (89 ± 1 

para 91 ± 1 / p<0,005) e no número de despertares (38 ± 4 para 14 ± 3 

/ p<0,005). 

BRETOS et al. (2007), em estudo com 33 pacientes, sendo 19 

mulheres e 14 homens, com idade média de 25 anos (18 – 40 anos), 

portadores de deficiência transversal da maxila e que foram 

submetidos a ERMAC, dividiram os pacientes em dois grupos de 

acordo com o tipo de expansor utilizado: Haas ou Hyrax. Foram 

realizadas medidas cefalométricas em três tempos distintos: pré-

operatória, após o término da expansão e quatro meses após o final da 

expansão, de forma a comparar os efeitos sagitais e verticais da 

ERMAC na maxila com ambos os expansores. No grupo Haas, foram 

observadas variações estatisticamente significativas nas medidas 

SNA, PoOr-Na e distância do ponto A à linha násio perpendicular 

(NPerp-A.) No grupo Hyrax, apenas a medida CF-A apresentou 

variação estatisticamente significativa. Desta forma, conclui-se que 
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somente o grupo Haas produziu deslocamento anterior da maxilar e 

que ambos os grupos apresentaram quantidade de movimento sagital e 

vertical similares. 

PARHIZ et al. (2011), em estudo que analisou 50 pacientes, 

com média de idade de 26 anos (15-49 anos), sendo 35 classe II e 15 

classe III, que foram submetidos a ERMAC associada a distrator 

transpalatal, observaram que, após a expansão ocorre uma 

movimentação da maxilar em sentido horário com aumento do SNA 

(1,60° ± 2,57 / p<0,05), aumento do ângulo entre o plano palatino e a 

distância entre os pontos cefalométricos S e N (SN) (0,94 ± 2,13 / 

p<0,05), além da redução da inclinação dos ângulos U1-SN (ângulo 

formado entre o plano SN (sela e násio) e o plano axial do incisivo 

central superior) (-4,82° ± 8,94 / p < 0,05) e U1-PP (ângulo formado 

entre o plano axial do incisivo central superior e o plano palatino) (-

3,86° ± 8,56 / p<0,05), corroborando que a ERMAC gera alterações 

no sentido sagital do crânio. 

BACH et al. (2013), em estudo prospectivo e observacional, 

avaliaram 28 pacientes (13 homens e 15 mulheres) com média de 

idade de 20,6 anos (15,8 – 39,4 anos), portadores de deficiência 

transversal da maxila, que foram submetidos a ERMAC para avaliar o 

efeito da ERMAC na arquitetura do sono. Os pacientes realizaram 

polissonografias pré-operatórias e em até três meses depois foram 

submetidos a EMARC. Destes, 7 (25%) tinham o IAH maior ou igual 

a 5 e a variação pós-operatória (-7,9 eventos/hora) foi estatisticamente 

significativa (p=0,028). 13 pacientes apresentaram roncos primários 

por mais de 5% do tempo total de sono e não houve diferença 

estatisticamente significativa com o tratamento (com a média variando 
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de 14,4% para 9,5%, p=0,35). Nos pacientes sem roncos antes do 

tratamento (menor que 5% do tempo total de sono), houve um 

pequeno aumento de 0 para 3,4% com significância estatística, 

p=0,021). Conclui-se que a ERMAC foi efetiva para a melhora do 

IAH dos pacientes com IAH maior ou igual a 5 e que, nos pacientes 

sem SAOS, a ERMAC não ocasionou nenhuma piora na arquitetura 

do sono. 

VINHA et al. (2016), em estudo prospectivo que analisou 16 

pacientes com deficiência transversal de maxila, sendo 7 mulheres e 9 

homens com média de idade 40,2 anos (24,4 – 62,2 anos), avaliaram o 

efeito da ERMAC na SAOS e na sonolência excessiva diurna. Os 

pacientes foram submetidos a realização de duas polissonografias, 

uma pré-operatória e uma segunda realizada após 355±158 dias de 

pós-operatório. Além disso, foi aplicado o questionário de Epworth 

para diagnóstico da sonolência excessiva diurna. O IAH teve redução 

média de 56,2% (pré-operatório: 33,2 ± 39,5 e pós-operatório 14,5 ± 

19,4, p<0,001). O índice de distúrbios respiratórios reduziu 

significativamente de 35,4 ± 38,5 para 16 ± 19,7 – p<0,001. A 

pontuação na escala de Epworth também apresentou mudança 

estatisticamente significativa indo de 12,5 ± 5,3 para 7,2 ± 3,5 – 

p<0,001. 

BUCK et al. (2016) em estudo de revisão sistemática que 

buscou avaliar o efeito da ERMAC no volume do espaço aéreo 

superior, realizaram uma busca nos bancos de dados MedLine, 

Embase e Cochrane. Inicialmente, a busca gerou 21 artigos, os quais, 

após os critérios de seleção, foram reduzidos a 10 trabalhos. A 

amostra completa teve 204 pacientes com idade variando de 18 – 34 
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anos. 10 estudos avaliaram o volume da cavidade nasal, 2 avaliaram o 

volume palatal e 1 o volume orofaríngeo. Concluiu-se que a ERMAC 

produz aumento significativo do volume da cavidade nasal no curto 

prazo; contudo, ressaltou-se as fracas evidências de que haveria efeito 

no volume orofaríngeo. Dessa forma, sugere-se que a ERMAC ainda 

não poderia ser recomendada para melhoria de parâmetros 

respiratórios isoladamente. 

LI et al. (2019), em um estudo retrospectivo que reuniu 33 

pacientes (sendo 18 homens e 15 mulheres) com média de idade de 

29,4 ± 14,6 e que foram submetidos a ERMAC endoscópica, 

avaliaram as variações pré e pós-operatórias das polissonográficas, 

dos questionários de Epworth e Nasal Obstruction Septoplasty 

Questionnaire (NOSE), e tomográficas. Houve melhora do IAH de 

31,6 ± 11,3 para 10,1 ± 6,3; do índice de dessaturação de oxigênio de 

11,8 ± 9,6 para 1,8 ± 3,7; da saturação mínima de oxigênio de 89,4 ± 

3,1 para 92,1 ± 2,1; da respiração nasal avaliada pelo NOSE de 57,8 ± 

12,9 para 15,6 ± 5,7, e da sonolência excessiva diurna avaliada pelo 

questionário de Epworth de 13,4 ± 4,0 para 6,7 ± 3,1. Todas as 

variações apresentaram significância estatística. 

 

3.3 Avanço de maxila 

 

HERNÁNDEZ-ALFARO et al. (2011), em trabalho 

retrospectivo para avaliar o efeito do avanço mono ou bimaxilar no 

volume do espaço aéreo faríngeo através de tomografia cone-beam, 

analisaram 30 pacientes (22 mulheres e 8 homens, com média de 
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idade de 32 anos) que foram submetidos a cirurgia ortognática, e os 

dividiram em três grupos com 10 indivíduos, sendo grupo 1: avanço 

maxilomandibular; grupo 2: avanço maxilar isolado; grupo 3: avanço 

mandibular isolado. Todos os pacientes foram submetidos a 

tomografia pré- e pós-operatórias. A porcentagem de aumento do 

volume do espaço aéreo teve um aumento de 69,8% no grupo 1; 

37,7% no grupo 2 e 78,3% no grupo 3, com todas as variações nos três 

grupos apresentando significância estatística. 

HELLAK et al. (2015), em estudo retrospectivo que analisou 33 

pacientes (16 mulheres e 17 homens, com média de idade de 24,3 ± 

10,4 anos) com oclusão classe III e retrusão da maxila tratados com 

avanço da maxila e ortodontia, avaliaram a influência da cirurgia nas 

mudanças esqueléticas e em partes moles através da realização de 

tomografia computadorizada pré e pós-operatória. O avanço sagital 

médio da maxila foi de 5,58 mm. A largura do nariz na base alar 

alterou em média 2,59 mm (± 1,26 mm) e na asa nasal em média 3,17 

mm (± 1,32 mm). Ambas as mudanças foram estatisticamente 

altamente significativas (p = 0,000). O aumento da largura do nariz 

correspondeu a aproximadamente metade da distância de avanço 

maxilar em mais de 80% dos pacientes. O ângulo nasolabial diminuiu 

uma média de -6,65° (± 7,71°). 

ROSÁRIO et al. (2016), em estudo observacional de 28 

tomografias computadorizadas cone-beam obtidas a partir de 14 

pacientes, sendo 8 homens e 6 mulheres submetidos ao AM para 

tratamento da deformidade classe III esquelética, observaram que a 

cirurgia ocasionou um aumento significativo da via aérea superior 

(média de 20,94 com p<0,05) em mais da metade da amostra. 
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Contudo, não observaram associação entre idade e sexo dos 

participantes como volume da via aérea superior nos pacientes. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

O presente estudo é primário, clínico, observacional, 

longitudinal, retrospectivo, analítico e de centro único. 

 

4.2 Considerações éticas 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

sob o número CEP 0178/2017. 

 

4.3 Casuística 

 

Foram selecionados para este estudo prontuários e exames de 

pacientes operados no setor de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial da 

Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), no período de 2002 a 2018. 
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4.3.1 Critérios de inclusão 

 

• Pacientes portadores de deficiência transversal ou sagital da 

maxilar, com ou sem SAOS, que foram submetidos a ERMAC 

ou a avanço de maxila. 

 

4.3.2 Critérios de não inclusão 

 

• Pacientes portadores de quaisquer síndromes que afetem o 

desenvolvimento crânio-maxilofacial; 

• Pacientes com documentações cefalométricas, polissonográficas 

e operatórias incompletas; 

• Pacientes submetidos a qualquer outra modalidade cirúrgica 

concomitantemente. 

 

4.3.3 Amostra 

 

Após a seleção dos prontuários, obteve-se 48 pacientes que 

foram distribuídos em dois grupos, conforme a modalidade de cirurgia 

realizada. 

Grupo 1: ERMAC: 25 pacientes (tabela 1) 

Grupo 2: AM: 23 pacientes (tabela 2) 
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Tabela 1 - Relação dos pacientes selecionados do grupo ERMAC com idade, 

IMC, quantidade de movimentação cirúrgica, IAH, despertares, saturação mínima 

de oxigênio e tempo total de sono com saturação de oxigênio abaixo de 90% (n = 

25) 

Nome Idade IMC1 
Quant. 
mov2 IAH3 Desp4 SatO25 

TTS 
sat6 

ASO 31 24,51 8,70 3,00 0,00 89,00 3,20 
ASS 26 27,10 8,00 0,90 0,00 94,00 0,00 
APCA 24 28,52 9,20 0,20 12,00 69,00 0,30 
AVSO 24 17,19 8,70 1,30 0,00 89,00 0,10 
AFRS 46 34,15 8,50 13,40 0,00 85,00 0,40 
ACOD 33 22,59 7,80 0,40 14,00 95,00 0,00 
ARCS 37 25,91 7,00 18,30 6,90 61,00 6,10 
AB 40 29,00 9,00 8,10 25,00 91,00 0,00 
EOA 30 27,94 8,30 3,00 0,00 86,00 3,20 
ESA 47 36,73 8,00 13,20 15,00 71,00 3,10 
ECB 37 21,30 8,20 0,00 0,00 96,00 0,00 
GMBN 26 29,00 7,00 0,10 8,00 95,00 0,00 
GSP 16 28,90 7,50 0,30 12,00 92,00 0,00 
KBN 26 22,84 11,30 1,20 0,00 92,00 0,00 
LCR 29 18,38 8,40 0,40 0,00 93,00 0,00 
MCG 32 25,20 9,00 2,00 9,00 92,00 0,00 
MBS 34 22,00 9,00 1,00 9,90 97,00 0,00 
MO 19 27,60 7,70 2,60 7,00 95,00 0,00 
PSR 30 22,72 10,20 0,20 0,00 93,00 0,00 
RLS 29 38,06 11,20 44,80 42,70 85,00 4,30 
RDM 34 24,38 8,80 6,50 0,00 67,00 3,80 
SMS 32 29,06 7,40 0,00 0,00 91,00 0,00 
SDC 26 22,10 7,20 0,00 4,40 93,00 0,00 
SSO 25 30,10 10,10 20,70 6,00 76,00 1,30 
TSO 25 25,97 7,40 0,30 2,70 93,00 0,00 
Médias 30,32 26,45 8,54 5,68 6,98 87,20 1,03 

(1) Índice de massa corporal; (2) Quantidade de movimentação na ERMAC em 

mm; (3) Índice de apneia e hipopneia em eventos/hora; (4) Despertares; (5) 

Saturação mínima de O2; (6) Tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 

90% 
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Tabela 2 - Relação dos pacientes selecionados do grupo AM com idade, IMC, 

quantidade de movimentação cirúrgica, IAH, despertares, saturação mínima de 

oxigênio e tempo total de sono com saturação de oxigênio abaixo de 90% (n = 23) 

Nome Idade IMC1 
Quant. 
Mov2 IAH3 Desp4 SatO25 

TTS 
sat6 

AAB 45 28,00 5,00 10,70 17,00 90,00 0,00 
ACMS 19 24,22 7,00 0,20 25,00 97,00 0,00 
CMF 30 29,05 6,00 2,40 2,40 95,00 0,00 
FSPR 18 22,40 5,00 0,60 18,00 94,00 0,00 
IMLV 39 26,08 6,50 2,10 13,00 86,00 3,20 
LAH 20 26,22 10,00 0,20 0,40 95,00 0,00 
LMOB 34 25,01 4,00 0,50 4,70 93,00 0,00 
LER 24 27,20 9,00 0,00 7,50 94,00 0,00 
MJAL 37 27,82 8,50 2,20 7,80 85,00 1,20 
MDPN 47 26,40 6,00 0,00 5,70 92,00 0,00 
PRS 34 25,40 10,00 18,00 45,00 91,00 0,00 
PSD 23 19,80 9,00 0,00 15,00 98,00 0,00 
RSC 31 29,06 7,00 11,20 22,20 84,00 0,50 
RMSM 44 27,10 7,50 4,00 21,20 95,00 0,00 
RS 37 25,07 5,00 0,00 2,50 97,00 0,00 
RMAB 31 28,04 6,00 11,40 13,10 88,00 2,50 
SLL 31 27,40 8,00 0,50 0,00 91,00 0,00 
SAC 25 28,01 8,00 0,00 6,90 92,00 0,00 
SMSS 40 31,22 5,00 0,00 7,90 94,00 0,00 
TGS 24 22,49 9,00 1,70 8,20 93,00 0,00 
TMM 17 25,40 8,00 0,00 4,80 94,00 0,00 
VMM 21 23,85 5,00 0,00 0,00 97,00 0,00 
VRAP 49 24,02 7,00 0,00 11,20 97,00 0,00 
Médias 31,30 26,05 7,02 2,86 11,28 92,70 0,32 

(1) Índice de massa corporal; (2) Quantidade de movimentação no AM em mm; 

(3) Índice de apneia e hipopneia em eventos/hora; (4) Despertares; (5) Saturação 

mínima de O2; (6) Tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 
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4.4 Procedimentos 

 

4.4.1 Telerradiografia lateral e Cefalometria 

 

Foram realizadas telerradiografias laterais em todos os 

pacientes, em dois momentos distintos: T1 (pré-operatório) e T2 (seis 

meses após a cirurgia). 

Os exames foram realizados num único centro de Radiologia, 

com aparelho da marca Soradex e modelo Mid TomeCeph. Os 

pacientes permaneceram em posição ortostática com as mãos paralelas 

ao longo do corpo. As olivas de posicionamento cefálico foram 

posicionadas nos meatos acústicos externos, centralizadas em relação 

à linha médio-sagital e mantendo o plano de Frankfurt paralelo ao 

solo. 

Respeitou-se uma distância de 1,5m entre a fonte geradora de 

raios X e o eixo das duas olivas, mantendo-se a menor distância 

possível entre a face e a película radiográfica. 

As telerradiografias foram escaneadas com resolução de 400 dpi 

(dots per inch), arquivadas em formato JPEG (Joint Photographic 

Experts Group) e abertas utilizando o software ImageJ (Wayne 

Rasband’s ImageJ), de domínio público, desenvolvido pelo National 

Institute of Health (NIH). 

O programa foi adquirido através de download gratuito em: 

https://imagej.nih.gov/ij/ e em seguida clicando-se na opção 

“Download” (Figura 1). 
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Figura 1 - Página inicial do site que disponibiliza o software ImageJ 

 

Uma vez realizada a sua instalação, procedeu-se o clique duplo 

sobre o ícone do software, iniciando seu funcionamento (Figura 2) 

 

	
Figura 2 - Tela inicial do software ImageJ 

 

A seguir, clicou-se na aba File e, na sequência, na opção Open 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Exibição da função OPEN 

 

Procedeu-se a seleção do arquivo desejado (Figura 4). 

	
Figura 4 - Visualização da imagem em área de trabalho 
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O próximo passo consistiu em realizar a calibração das medidas 

em pixels da imagem aberta no software com a régua milimetrada 

presente no canto superior direito de cada telerradiografia. 

Para tanto utilizou-se a função Straight Line, traçando-se uma 

reta com distância conhecida sobre a régua milimetrada — 

padronizou-se traçar uma distância equivalente a 10 milímetros. 

Na sequência, clicou-se na aba Analyse, e na opção Set Scale. O 

software fornece automaticamente a quantidade de pixels contida na 

reta traçada. Preencheu-se o campo Known distance com o valor “10” 

e o campo Unit of length com a informação: mm (milímetros). Por 

fim, clicou-se sobre a caixa Global (Figura 5). 

 



Métodos 29 

	

 

Figura 5 - Exibição da função SET SCALE para calibração 

 

Em seguida, com a função Multi-point, foram demarcados os 

pontos anatômicos de interesse (Figura 6). 
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Figura 6 - Marcação dos pontos anatômicos de interesse 

LEGENDA: 
1. Sela (S): ponto localizado no centro geométrico da imagem da sela túrcica. 
2. Násio (N): ponto localizado na região mais anterior da sutura fronto-nasal, 

no encontro das linhas do perfil da glabela e ossos nasais. 
3. Orbitário (Or): ponto mais inferior do contorno da órbita 
4. Pórion (Po): ponto localizado na margem superior e externa do conduto 

auditivo externo. 
5. Subespinhal ou ponto A (A): ponto localizado na maior profundidade da 

curva formada pelo perfil alveolar da maxila 
6. Supramentoniano ou ponto B (B): ponto mais profundo da concavidade 

anterior da mandibular. 
7. Mento (Me): ponto mais anterior e inferior do mento ósseo 
8. Gônio (Go): ponto mais inferior e posterior na região goníaca, no ângulo 

da mandibular. 
9. Hióide (H): ponto mais ântero-superior do corpo do osso hioide. 
10. Condílio (Co): ponto mais superior e posterior do côndilo mandibular. 
11. Base da língua (T1): ponto mais posterior da base da língua 
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Em seguida, utilizando-se os pontos previamente demarcados, 

realizou-se medidas angulares. Para tanto, clicou-se na função Angle 

Tool, ligando-se os pontos S-N-A. A seguir, pressionou-se a 

combinação Command + D para o registrar do traçado e Command + 

M para obter-se a medida angular. Procedeu-se os mesmos passos para 

o ângulo SNB (Figura 7). 
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Figura 7 - Demarcação das medidas angulares 

LEGENDA: 

• SNA: ângulo formado entre os pontos S-N-A 
• SNB: ângulo formado entre os pontos S-N-B 

 

Para as medidas lineares, utilizou-se a função Straight line, 

clicando-se inicialmente sobre um ponto de interesse, mantendo-se o 

botão do mouse pressionado e arrastando-se o cursor até o próximo 

ponto de interesse. Pressionou-se a combinação Command + D para o 
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registrar da linha e Command + M para obter-se a medida linear 

(Figura 8). 

 

	
Figura 8 - Demarcação das medidas lineares 

LEGENDA: 

• Comprimento efetivo da maxila: medidas entre os pontos Co-A. 
• PoOr-A: medida linear entre a linha que une os pontos Po-Or e sua 

ortogonal traçada até o ponto A. 
• NPerp-A: distância do Ponto A a uma linha que passa no ponto N e 

perpendicular ao plano PoOr. 
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• Espaço aéreo superior (EAS): medida traçada a partir da parede posterior 
do palato mole até a região de menor secção transversal da parede 
posterior da faringe. 

• Espaço aéreo inferior (EAI): medida traçada a partir do ponto da base da 
língua (T1) e a região de maior estreitamento em relação à parede 
posterior da faringe. 

• Altura do osso hioide ao plano MP-H (Go-Me): distância ortogonal em 
relação ao plano mandibular (Go-Me) e o ponto H. 

 

4.4.2 Polissonografia basal 

 

Realizadas em todos os pacientes no pré (T1) e pós-operatórios 

(T2). Os pacientes foram acomodados em cama confortável, em 

quarto escuro e silencioso. Registrou-se Eletroencefalograma (EEG), 

Eletromiografia submentoniana e tibial, eletro-oculograma direito e 

esquerdo, eletrocardiografia, fluxo de aéreo (oral e nasal), esforço 

respiratório (movimentos de tórax e abdome), saturação da oxi-

hemoglobina (SatO2%), microfone para detecção de roncos e posição 

no leito. O exame foi realizado em ar ambiente. O sono foi 

monitorado e estadiado conforme recomendação standard (A Manual 

of Standardized Terminology, Techniques and Scoring System for 

Sleep Stages of Human Subjects’, the Rechtschaffen & Kales (1968) 

standard) e manual da AASM (American Academy of Sleep 

Medicine, 2010). 

Como critério para definir-se apneia e hipopneia utilizou-se: 

 

• Apneia: queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com 

duração de 10 segundos; 
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• Hipopneia: queda de 30% do fluxo medido pela cânula de 

pressão com duração de 10 segundos associada à dessaturação 

de 3% ou despertar. 

 

Conforme o IAH, estratificou-se em: 

 

• <5: roncos primários 

• 5 a 15 associado a sintomas referidos pelo paciente (SED, 

distúrbios do humor, insônia, etc.): SAOS leve 

• 15 a 30: com ou sem sintomas: SAOS moderada 

• >30: SAOS grave. 

 

4.4.3 Técnica operatória 

 

Os atos operatórios foram realizados pelo mesmo cirurgião, sob 

anestesia geral, com intubação orotraqueal, e seguiram os seguintes 

procedimentos: 

 

4.4.4 ERMAC 

 

• Paciente em decúbito dorsal horizontal sob anestesia geral, 

intubação orotraqueal e ventilação mecânica. 

• Antissepsia e colocação de campos estéreis. 
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• Incisão horizontal realizada na mucosa, cinco milímetros acima 

da junção mucogengival, no fundo do vestíbulo bucal superior, 

estendendo-se da região dos dentes molares do lado esquerdo 

até os molares do lado direito. 

• Dissecção subperiosteal da parede anterior da maxila e do 

assoalho nasal, bilateralmente. 

• Osteotomia horizontal, em degrau, na parede anterior e lateral 

da maxila, quatro a cinco milímetros acima do ápice dos dentes 

anteriores e posteriores, desde a fossa piriforme até a junção 

pterigomaxilar. 

• Osteotomia do septo nasal, da espinha nasal anterior até espinha 

nasal posterior. 

• A porção anterior (aproximadamente 1,5 cm) da parede nasal 

lateral (pilar nasomaxilar) foi seccionada com osteótomo. 

• Osteotomia da sutura palatina mediana da espinha nasal anterior 

até espinha nasal posterior. 

• Disjunção pterigomaxilar bilateral 

• O aparelho expansor foi imediatamente ativado em 1,6 mm. A 

incisão foi suturada em dois planos utilizando fio de 

poliglactina 4-0 (Vicryl 4-0). 

 

4.4.5 Avanço de maxila 

 

• Paciente em decúbito dorsal horizontal sob anestesia geral, 

intubação orotraqueal e ventilação mecânica. 

• Antissepsia e colocação de campos estéreis. 
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• Retalho mucoperiosteal de espessura total através de uma 

incisão horizontal linear que se estende da região de fundo de 

vestíbulo da região do primeiro molar superior até a região do 

primeiro molar superior contralateral; 

• Exposição da região da parede anterior do seio maxilar, 

abertura piriforme, septo ósseo nasal e assoalho de fossa nasal; 

• Deslocamento por tunelização, no sentido ântero-posterior e 

exposição dos processos pterigoideos; 

• Osteotomia na região de parede anterior do seio maxilar, 

estendendo-se da abertura piriforme até a região da 

tuberosidade maxilar, em sentido ântero-posterior e 

descendente. 

• Osteotomia do septo ósseo nasal com um osteótomo, em toda a 

sua extensão, no sentido ântero-posterior. 

• Osteotomia das paredes laterais da cavidade nasal com um 

osteótomo, em toda a sua extensão, no sentido ântero-posterior; 

• Disjunção do processo pterigoideo do osso esfenoide do seu 

contato com a tuberosidade da maxila e do osso palatino; 

• Após a realização dessas osteotomias, foi realizada a separação 

da maxila. 

• A maxila foi fixada, utilizando-se fixação interna rígida com 

placa e parafuso na posição pré-determinada. A incisão foi 

suturada em dois planos utilizando fio de poliglactina 4-0 

(Vicryl 4-0). 
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4.5 Metodologia estatística 

 

Para a avaliação da normalidade de distribuição das amostras, 

utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk (KIRKWOOD & STEINER, 

2006). 

Para a análise da reprodutibilidade do método, todos os pontos 

de referência foram traçados em três momentos distintos com 15 dias 

de diferença pelo mesmo examinador, para a avaliação da 

concordância intraobservador através do coeficiente de correlação 

intraclasse (CCI). Para cada medida, utilizou-se a média dos valores 

das três aferições. Elaborou-se a hipótese nula de que as medidas 

realizadas em diferentes avaliações não são concordantes. 

Realizou-se a análise de efeitos de interação entre as cirurgias 

(ERMAX e AM): para o efeito principal de cirurgia, anulou-se o fator 

tempo (decorrido no intervalo entre pré-operatório e pós-operatório); e 

para o efeito principal de tempo, anulou-se o fator tipo de cirurgia 

(ERMAC ou AM). Utilizou-se o teste Two-way ANOVA de medidas 

repetidas. 

Analisou-se, através do teste do Qui-quadrado, a associação 

categórica (NORMAL OU ALTERADO) das medidas 

polissonográficas estudadas: IAH, despertares, saturação mínima de 

oxigênio e tempo total de sono com saturação mínima de oxigênio 

abaixo de 90%. Os intervalos para classificação das diferenças foram: 

IAH (< 5 normal, >=5 alterado); Despertares (< 10 normal, >=10 

alterado); Saturação (< 90 normal, >=90 alterado); TTS (< 30 normal, 

>=30 alterado). 
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Além disso, realizou-se um teste de igualdade de médias para as 

duas categorias de cirurgias. Para as variáveis não paramétricas, 

utilizou-se o teste de Mann-Whitney, e para as variáveis paramétricas, 

utilizou-se o teste t de Student. Elaborou-se hipótese nula de que as 

médias das diferenças das medidas polissonográficas (IAH, 

despertares, saturação mínima de oxigênio e tempo total de sono com 

saturação mínima de oxigênio abaixo de 90%) são semelhantes entre 

ambos os tipos de cirurgias. 

Por fim, foi realizada a correlação de Pearson entre as medidas 

cefalométricas e as medidas polissonográficas estudadas para cada 

tipo de cirurgia. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Tabelas descritivas – ERMAC 

 

Tabela 3 - Valores das medidas cefalométricas em T1 (pré-operatório) e T2 (6 meses após a cirurgia) dos pacientes submetidos a ERMAC 

NOME SNA T1 SNA T2 SNB T1 SNB T2 Co-A T1 Co-A T2 PoOr-A T1 PoOr-A T2 NPerp-A T1 NPerp-A T2 EAS T1 EAS T2 EAI T1 EAI T2 MP-H T1 MP-H T2 

ASO 85,37 83,77 84,36 84,07 87,21 82,47 36,24 32,41 1,80 2,05 6,70 8,14 7,39 6,11 9,43 13,26 

ASS 84,62 80,83 77,94 74,98 81,36 79,74 32,92 26,40 1,33 -1,74 6,07 6,71 2,66 7,93 8,55 12,97 

APCA 84,11 81,60 76,10 76,90 84,46 74,84 28,71 25,52 -2,40 -2,34 10,48 9,79 7,17 16,75 16,80 18,71 

AVSO 80,89 82,33 72,65 74,18 75,18 76,92 26,12 28,06 0,65 0,10 10,22 11,51 6,39 12,97 10,82 14,68 

AFRS 86,29 87,35 83,12 83,72 86,51 84,43 27,38 26,83 -1,79 1,47 8,06 7,82 9,81 5,87 9,81 9,63 

ACOD 84,62 86,20 80,92 81,15 86,44 90,34 29,17 31,27 0,50 2,65 10,71 8,28 11,84 7,63 9,86 7,60 

ARCS 87,86 84,99 78,32 75,72 80,45 78,17 25,85 28,42 0,31 0,25 5,24 8,15 11,11 4,21 19,70 20,85 

AB 83,29 81,30 82,27 79,45 91,95 91,24 36,01 27,95 0,56 1,96 10,35 8,64 12,79 14,71 23,99 25,51 

EOA 74,32 73,14 78,92 79,78 81,35 80,19 28,82 26,34 -3,69 -5,05 8,35 9,27 10,33 11,15 18,04 16,18 

ESA 85,38 84,99 82,89 83,33 85,37 83,86 25,57 24,51 0,22 1,56 10,97 8,12 9,65 8,67 19,04 21,27 

ECB 83,77 83,70 78,64 79,14 83,88 87,50 29,55 34,58 6,13 3,66 7,24 9,77 7,27 8,34 19,39 14,87 

GMBN 83,43 83,66 82,24 81,18 85,85 83,06 22,36 21,87 -1,74 -5,73 10,78 11,48 11,59 16,18 16,65 15,16 

GSP 77,02 77,81 75,21 75,45 83,10 86,59 32,02 29,95 2,46 2,99 9,02 6,02 11,98 12,36 17,50 19,33 

KBN 78,57 78,71 73,36 72,64 75,70 70,98 29,01 26,17 2,09 0,74 6,14 6,78 6,16 11,97 23,05 29,37 

LCR 87,18 78,86 87,63 77,68 75,17 79,33 24,46 29,41 2,06 4,26 15,91 5,52 19,90 12,48 18,62 20,15 

MCG 83,83 77,71 81,77 74,28 79,61 79,50 25,27 25,46 1,13 1,73 10,64 12,41 4,49 9,79 17,90 19,34 
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MBS 84,09 82,40 81,52 80,18 82,23 81,77 21,88 25,25 -5,09 3,30 10,75 7,58 4,61 6,11 11,89 14,91 

MO 79,77 81,09 77,77 78,36 83,81 84,72 26,81 24,29 -3,86 -5,97 13,47 13,88 7,89 6,21 6,83 1,88 

PSR 86,32 83,57 91,48 89,20 83,03 84,56 27,03 29,45 -6,11 -5,07 15,00 15,35 21,62 18,45 20,99 14,59 

RLS 92,05 89,22 86,33 86,22 87,38 82,68 26,95 26,66 -5,91 -5,97 3,80 3,83 12,17 11,23 30,07 24,24 

RDM 81,10 81,05 75,45 76,19 86,48 88,61 28,58 32,29 -8,17 -5,50 12,23 11,57 13,42 8,14 18,74 16,09 

SMS 82,36 81,25 81,32 81,60 79,43 77,79 30,85 26,83 1,75 1,97 8,39 8,69 14,00 11,21 13,14 14,96 

SDC 76,18 76,40 81,06 82,38 75,88 75,76 21,93 19,77 5,76 1,76 7,88 14,02 7,25 11,79 11,67 17,14 

SSO 80,14 80,50 78,25 78,50 80,85 81,91 19,69 22,04 -7,00 -6,68 4,18 4,96 7,83 8,54 23,28 20,62 

TSO 80,98 82,12 77,98 77,36 84,95 86,16 24,76 19,12 -6,35 -6,21 6,30 8,17 5,65 6,17 12,23 19,35 

Médias 82,94 81,78 80,30 79,35 82,70 82,12 27,52 26,83 -1,01 -0,79 9,16 9,06 9,80 10,20 16,32 16,91 

T1: Pré-operatório; T2: Pós-operatório 
 
Tabela 4 - Valores das medidas polissonográficas em T1 (pré-operatório) e T2 (6 meses após a cirurgia) dos pacientes submetidos a 
ERMAC 

NOME IAH T1 IAH T2 Despertares T1 Despertares T2 SatminO2 T1 SatminO2 T2 TTS sat<90% T1 TTS sat<90% T2 

ASO 3,00 3,30 0,00 10,95 89,00 94,00 3,20 0,00 

ASS 0,90 0,00 0,00 0,00 94,00 98,00 0,00 0,00 

APCA 0,20 0,00 12,00 0,80 69,00 93,00 0,30 0,00 

AVSO 1,30 0,00 0,00 5,80 89,00 92,00 0,10 0,00 

AFRS 13,40 27,30 0,00 0,00 85,00 63,00 0,40 7,40 

ACOD 0,40 0,20 14,00 16,50 95,00 96,00 0,00 0,00 

ARCS 18,30 6,80 6,90 38,30 61,00 83,00 6,10 0,50 

AB 8,10 10,80 25,00 19,10 91,00 89,00 0,00 0,20 

EOA 3,00 4,30 0,00 23,00 86,00 87,00 3,20 3,00 

ESA 13,20 10,02 15,00 11,44 71,00 87,00 3,10 5,80 
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ECB 0,00 0,00 0,00 0,90 96,00 94,00 0,00 0,00 

GMBN 0,10 1,20 8,00 4,00 95,00 95,00 0,00 0,00 

GSP 0,30 0,30 12,00 15,00 92,00 92,00 0,00 0,00 

KBN 1,20 0,10 0,00 0,00 92,00 95,00 0,00 0,00 

LCR 0,40 0,00 0,00 18,40 93,00 95,00 0,00 0,00 

MCG 2,00 3,20 9,00 11,20 92,00 91,00 0,00 0,00 

MBS 1,00 0,60 9,90 5,20 97,00 95,00 0,00 0,00 

MO 2,60 2,40 7,00 9,40 95,00 91,00 0,00 0,00 

PSR 0,20 1,70 0,00 11,60 93,00 94,00 0,00 0,00 

RLS 44,80 15,00 42,70 24,90 85,00 84,00 4,30 2,10 

RDM 6,50 2,97 0,00 23,11 67,00 92,00 3,80 0,00 

SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 93,00 0,00 0,00 

SDC 0,00 0,50 4,40 0,00 93,00 93,00 0,00 0,00 

SSO 20,70 23,60 6,00 25,10 76,00 73,00 1,30 4,90 

TSO 0,30 1,40 2,70 0,00 93,00 81,00 0,00 1,10 

MÉDIAS 5,68 4,63 6,98 10,99 87,20 89,60 1,03 1,00 

T1: Pré-operatório; T2: Pós-operatório 
 
Tabela 5 - Valores das medidas cefalométricas em T1 (pré-operatório) e T2 (6 meses após a cirurgia) dos pacientes submetidos ao AM 

NOME SNA T1 SNA T2 SNB T1 SNB T2 Co-A T1 Co-A T2 PoOr-A T1 PoOr-A T2 NPerp-A T1 NPerp-A T2 EAS T1 EAS T2 EAI T1 EAI T2 MP-H T1 MP-H T2 

AAB 89,75 97,93 89,83 93,98 94,13 102,27 28,16 28,36 2,12 -10,85 8,55 11,43 11,26 7,17 23,37 16,13 

ACMS 80,23 83,70 81,48 79,82 53,13 85,07 16,02 23,70 1,87 -4,20 6,21 13,47 9,79 12,45 8,95 11,67 

CMF 81,33 84,34 84,72 82,70 88,08 92,47 32,03 33,32 1,35 -6,48 10,82 16,69 14,84 8,09 16,65 17,74 

FSPR 83,87 90,15 80,50 83,60 81,46 85,96 31,01 30,21 0,39 -11,81 4,81 9,68 6,47 10,54 14,54 13,57 

IMLV 86,96 92,62 86,47 85,43 79,47 88,25 25,50 29,18 0,76 -5,86 8,37 13,19 6,12 12,30 12,39 8,69 
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LAH 76,36 84,52 80,35 81,76 81,53 83,39 34,98 28,07 4,88 -5,12 11,13 14,03 9,77 12,52 12,30 11,52 

LMOTB 81,52 91,84 83,57 89,13 83,30 85,59 29,32 32,28 1,55 -1,54 8,71 11,61 9,19 8,33 8,79 6,57 

LER 84,54 90,82 90,50 88,78 90,87 98,29 28,53 29,21 0,81 -10,66 20,37 21,19 15,62 13,52 7,52 5,81 

MJAL 87,63 93,66 94,89 92,66 86,28 95,70 26,68 29,51 2,51 -9,09 13,93 19,97 10,13 18,30 5,33 9,02 

MDPN 82,78 87,82 84,65 84,36 86,44 90,73 28,34 26,70 3,64 -6,11 14,05 18,04 21,36 10,59 7,07 9,41 

PRS 74,50 84,18 80,87 82,74 92,46 94,50 37,28 36,64 7,63 -3,03 9,05 16,65 9,14 10,51 12,69 8,56 

PSD 82,39 98,28 89,72 89,78 77,80 92,82 25,78 28,11 1,41 -13,18 10,35 11,70 11,83 7,89 6,45 6,96 

RSC 92,30 98,06 94,20 94,95 91,83 97,75 32,52 31,58 -3,81 -12,61 13,67 16,59 18,70 16,96 13,51 13,66 

RMSM 78,85 87,95 80,64 82,91 80,90 81,64 27,94 26,64 -4,20 -7,84 6,86 7,66 9,99 6,39 11,44 9,80 

RS 90,04 92,85 90,45 89,32 77,76 57,19 26,32 19,93 -7,53 -4,08 12,46 9,21 12,27 9,07 9,37 5,51 

RMAB 78,15 81,67 81,17 81,35 86,39 91,02 32,71 30,50 7,22 -1,29 12,70 12,61 18,34 16,99 24,49 20,29 

SLL 79,92 86,90 86,87 85,44 80,44 92,33 24,49 25,39 0,77 -6,66 12,98 14,96 9,00 12,32 15,72 16,53 

SAC 87,49 91,37 91,54 88,22 90,02 96,53 25,75 31,23 -1,27 -4,56 10,85 17,02 12,18 19,07 8,46 7,16 

SMSS 79,71 83,34 80,97 79,19 86,76 81,89 26,18 27,71 1,87 -5,08 12,12 10,96 11,80 12,44 12,21 10,45 

TGS 77,41 88,13 85,52 84,30 77,50 86,86 25,17 29,56 3,39 -5,81 9,70 13,25 13,19 12,98 17,68 16,90 

TMM 85,08 89,87 86,10 84,19 85,32 92,92 29,04 34,06 0,56 -8,16 12,34 17,63 8,35 16,62 14,22 14,18 

VMM 79,60 82,08 78,52 75,73 80,53 86,56 29,14 31,44 3,49 -8,95 14,19 15,95 7,28 9,63 13,04 15,76 

VRAP 78,35 83,18 81,46 80,85 87,12 85,59 25,52 22,40 0,76 -6,82 11,51 13,90 11,33 14,51 15,11 13,04 

MÉDIAS 82,55 88,92 85,43 85,27 83,46 88,93 28,19 28,95 1,31 -6,95 11,12 14,23 11,65 12,14 12,66 11,69 
T1: Pré-operatório; T2: Pós-operatório 
 
Tabela 6 - Valores das medidas polissonográficas em T1 (pré-operatório) e T2 (6 meses após a cirurgia) dos pacientes submetidos ao AM 

NOME IAH T1 IAH T2 Despertares T1 Despertares T2 SatminO2 T1 SatminO2 T2 TTS sat<90% T1 TTS sat<90% T2 

AAB 10,70 9,10 17,00 22,30 90,00 88,00 0,00 22,30 

ACMS 0,20 0,70 25,00 9,00 97,00 94,00 0,00 9,00 
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CMF 2,40 2,36 2,40 17,00 95,00 92,00 0,00 17,00 

FSPR 0,60 0,00 18,00 12,00 94,00 93,00 0,00 12,00 

IMLV 2,10 1,30 13,00 4,70 86,00 92,00 3,20 4,70 

LAH 0,20 0,60 0,40 11,70 95,00 89,00 0,00 11,70 

LMOTB 0,50 0,00 4,70 4,40 93,00 92,00 0,00 4,40 

LER 0,00 0,20 7,50 6,60 94,00 94,00 0,00 6,60 

MJAL 2,20 7,60 7,80 3,10 85,00 86,00 1,20 3,10 

MDPN 0,00 2,10 5,70 2,20 92,00 91,00 0,00 2,20 

PRS 18,00 33,40 45,00 30,00 91,00 72,00 0,00 30,00 

PSD 0,00 0,00 15,00 11,00 98,00 95,00 0,00 11,00 

RSC 11,20 6,80 22,20 13,20 84,00 84,00 0,50 13,20 

RMSM 4,00 0,70 21,20 9,70 95,00 94,00 0,00 9,70 

RS 0,00 4,20 2,50 11,20 97,00 91,00 0,00 11,20 

RMAB 11,40 6,10 13,10 9,70 88,00 92,00 2,50 9,70 

SLL 0,50 2,50 0,00 7,70 91,00 93,00 0,00 7,70 

SAC 0,00 1,10 6,90 3,70 92,00 90,00 0,00 3,70 

SMSS 0,00 0,90 7,90 11,20 94,00 92,00 0,00 11,20 

TGS 1,70 1,10 8,20 11,50 93,00 93,00 0,00 11,50 

TMM 0,00 0,50 4,80 3,80 94,00 92,00 0,00 3,80 

VMM 0,00 0,20 0,00 0,00 97,00 93,00 0,00 0,00 

VRAP 0,00 0,60 11,20 8,40 97,00 93,00 0,00 8,40 

MÉDIAS 2,86 3,57 11,28 9,74 92,70 90,65 0,32 9,74 

T1: Pré-operatório; T2: Pós-operatório 

 



Resultados 46 

	

5.2 Concordância intraobservador 

 

Para todas as medidas realizadas, observou-se que valores de 

CCI foram altamente significativos (p-value <0,0001), rejeitando-se a 

hipótese nula de que as medidas não são concordantes. 

 

Tabela 7 - Índice de concordância absoluta – ICC1 

Medição   SNA SNB Co-A PoOr-A NPerp-A EAS EAI MP-H 

 Antes 0,999 0,969 0,999 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 

ERMAC          

 Depois 0,986 0,99 0,993 0,999 1,000 0,998 0,999 0,998 

 Antes 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 0,996 0,997 0,998 

AM          
  Depois 0,992 0,992 0,997 0,998 0,999 0,995 0,996 0,997 
(1) Índice de correlação intraclasse 

 

5.3 Distribuição dos dados 

 

A normalidade da distribuição dos dados foi avaliada com o uso 

do teste de Shapiro-Wilk, que mostrou uma distribuição normal da 

variável “Despertares” e uma distribuição não paramétrica das 

variáveis “IAH”, “Saturação mínima de O2” e “Tempo total de sono 

com saturação de O2 menor que 90%”. 

 

Tabela 8 - Teste de Shapiro-Wilk: definição da distribuição da amostra 

  Shapiro-Wilk 
 Tipo de cirurgia Estatística  Sig.1 
IAH ERMAC 0,6220 0,0000 
  AM 0,7650 0,0000 
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Despertares ERMAC 0,9300 0,0880 
  AM 0,9800 0,9110 
Saturação  ERMAC 0,8480 0,0020 
  AM 0,7990 0,0000 
TTS Sat<90% ERMAC 0,7930 0,0000 
  AM 0,8950 0,0200 
(1) nível de significância 

 

5.4 Teste de igualdade de médias 

 

Apesar da ausência de associação categórica entre as medidas 

polissonográficas e os tipos de cirurgia, optou-se pela realização de 

um teste de igualdade de médias para as duas categorias de cirurgia. 

Conforme analisado pelo teste de Shapiro-Wilk, a variável 

despertares apresentou distribuição normal, enquanto as demais 

apresentaram distribuição não paramétricas. 

 

Tabela 9 - Comparação das médias dos valores de IAH nos pré- e pós-operatórios 

entre ERMAC E AM 

Medida Polissonográfica   ERMAC AM Total   p 
IAH pré-operatório n 25 23 48   
 Média 5,68 2,86 4,33   
 Mediana 1,20 0,50 0,75   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 44,80 18,00 44,80   

 Desvio 
padrão 10,13 4,96 8,12   

IAH pós-operatório n 25 23 48,00   
 Média 4,63 3,57 4,12   
 Mediana 1,40 1,10 1,15   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 27,30 33,40 33,40   

 Desvio 
padrão 7,41 7,03 7,17   
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Variação - IAH n 25 23 48,00  0,606 
 Média 1,05 -0,71 0,21   
 Mediana 0,00 -0,20 0,00   
 Mínimo -13,90 -15,40 -15,40   
 Máximo 29,80 5,30 29,80   

  Desvio 
padrão 7,18 3,97 5,87     

Teste de Mann-Whitney; p-value = 0,606 

 

Não se verificou diferença estatisticamente significativa entre a 

variação das médias pré e pós-operatórias da medida polissonográfica 

IAH, com p-value = 0,606. 

 

Tabela 10 - Comparação das médias dos valores dos despertares nos pré- e pós-
operatórios entre ERMAC E AM 

Medida Polissonográfica   ERMAC AM Total   p 
Despertares pré-
operatório n 25 23 48,00     
 Média 6,98 11,28 9,04   
 Mediana 4,40 7,90 6,95   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 42,70 45,00 45,00   

 Desvio 
padrão 9,87 10,34 10,23   

Despertares pós-
operatório n 25 23 48,00   

 Média 10,99 9,74 10,39   
 Mediana 10,95 9,70 9,70   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 38,30 30,00 38,30   

 Desvio 
padrão 10,49 6,70 8,81   

Variação - Despertares n 25 23 48,00  0,061 
 Média -4,00 1,54 -1,35   
 Mediana -0,90 2,80 0,00   

 Mínimo -31,40 -14,60 -
31,40 

  

 Máximo 17,80 16,00 17,80   

  Desvio 
padrão 11,58 7,84 10,25     

Teste t de Student; p-value = 0,061 
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Conforme observado na tabela 10, acima, observou-se uma 

diferença na variação das médias dos despertares entre as cirurgias, 

havendo um aumento no grupo ERMAC e uma queda no grupo AM, 

embora sem significância estatística, com p-value = 0,061. 

 

Tabela 11 - Comparação das médias dos valores da Saturação mínima de O2 nos 

pré- e pós-operatórios entre ERMAC E AM 

Medida Polissonográfica   ERMA
C AM Total   p 

Saturação mínima de O2 
pré-operatório n 25 23 48,00   

 Média 87,20 92,70 89,83   
 Mediana 92,00 94,00 92,50   
 Mínimo 61,00 84,00 61,00   
 Máximo 97,00 98,00 98,00   

 Desvio 
padrão 10,14 3,94 8,21   

Saturação mínima de O2 
pós-operatório n 25 23 48,00   

 Média 89,60 90,65 90,10   
 Mediana 92,00 92,00 92,00   
 Mínimo 63,00 72,00 63,00   
 Máximo 98,00 95,00 98,00   

 Desvio 
padrão 7,87 4,84 6,55   

Variação - Saturação 
mínima de O2 n 25 23 48,00  0,021 
 Média 2,40 -2,04 0,27   
 Mediana 1,00 -2,00 -1,00   
 Mínimo -22,00 -19,00 -22,00   
 Máximo 25,00 6,00 25,00   

  Desvio 
padrão 10,28 4,64 8,31     

Teste de Mann-Whitney; p-value = 0,021 
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Na análise da saturação mínima de O2, observou-se um 

comportamento inverso das cirurgias, com a ERMAC apresentando 

aumento do valor das médias da variação entre pré e pós-operatório, 

enquanto se observou queda na variação na AM. Tal diferença foi 

estatisticamente significativa, com p-value = 0,021. 

 

Tabela 12 - Comparação das médias dos valores do tempo total de sono com 

saturação de O2 abaixo de 90% nos pré- e pós-operatórios entre ERMAC e AM 

Medida Polissonográfica   ERMA
C AM Total   p 

TTS satO2<90% pré-operatório n 25 23 48,00   
 Média 1,03 0,32 0,69   
 Mediana 0,00 0,00 0,00   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 6,10 3,20 6,10   

 Desvio 
padrão 1,77 0,85 1,44   

TTS satO2<90% pós-operatório n 25 23 48,00   
 Média 1,00 9,74 5,19   
 Mediana 0,00 9,70 3,05   
 Mínimo 0,00 0,00 0,00   
 Máximo 7,40 30,00 30,00   

 Desvio 
padrão 2,06 6,70 6,53   

Variação TTS satO2<90% n 25 23 48,00  <0,00
1 

 Média 0,03 -9,42 -4,50   
 Mediana 0,00 -9,00 -1,70   
 Mínimo -7,00 -30,00 -30,00   
 Máximo 5,60 0,00 5,60   

  Desvio 
padrão 2,34 6,91 6,92     

Teste de Mann-Whitney; p-value <0,001 

 

Com relação à variação das médias do TTSsatO2<90% 

observou-se que as diferenças foram significativas, com a ERMAC 

apresentado ligeira queda no valor da média das variações pré e pós-
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operatórios, enquanto a AM apresentou aumento nos valores das 

médias no mesmo período, com p-value <0,001. 

 

5.5 Teste de associação 

 

5.5.1 Classificação dos parâmetros polissonográficos 

 

As diferenças entre antes de depois para: IAH, Despertares, 

Saturação e Tempo total de sono foram classificadas em duas 

categorias (normal e alterado), após a classificação efetuamos um teste 

de associação com o tipo de cirurgia (ERMAC ou MAXILA). 

Os intervalos para classificação das diferenças, foram: IAH (< 5 

normal, >= 5 alterado), Despertares (< 10 normal, >= 10 alterado), 

Saturação (< 90 normal, >= 90 alterado), TTS (< 30 normal, >= 30 

alterado). 

O teste acusou associação entre as categorias “antes” e “depois” 

para as medidas IAH e Saturação especificamente para a cirurgia 

ERMAC, não foram observadas associações significativas para os 

demais casos. As categorias de tempo total de sono não sofreram 

alteração entre as medidas, não sendo, assim, possível executar um 

teste de associação. 

Para os três testes realizados, optou-se pelo teste exato de 

Fisher, uma vez que não conseguimos contagem mínima esperada em 

todas as células (pelo menos 5). 
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5.5.2 IAH 

 

Tabela 13 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo ERMAC 

   IAH depois  
   Normal Alterado Total 
IAH antes  Normal 13,7 4,3 18,0 
  Alterado 5,3 1,7 7,0 
Total     19,0 6,0 25,0 
  sig.1 exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,000   0,000   

(1) Significância (p-value) 

 

Tabela 14 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo AM 

   IAH depois  
   Normal Alterado Total 
IAH antes  Normal 14,9 4,1 19,0 
  Alterado 3,1 0,92 4,0 
Total     18,0 5,0 23,0 
  sig.1 exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,001   0,001   

(1) Significância (p-value) 
(2) Observa-se que esta célula para o GRUPO AM é menor do que 1, o que 
torna o teste (mesmo o exato de Fisher) inconclusivo. 

 

5.5.3 Saturação mínima de 02 

 

Tabela 15 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo ERMAC 

   SatminO2 depois  
      Normal Alterado Total 
SatminO2 antes Normal 3,2 6,8 10,0 
  Alterado 4,8 10,2 15,0 
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Total     8,0 17,0 25,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,028   0,022   

(1) Significância (p-value) 
 
Tabela 16 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem obs Tabulação categórica normal ou alterado com contagem 
esperada para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo AM observada no grupo AM 

   SatminO2 depois  
   Normal Alterado Total 
SatminO2 antes Normal 0,9 3,1 4,0 
  Alterado 4,1 14,9 19,0 
Total     5,0 18,0 23,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,194   0,194   

(1) Significância (p-value) 

 

5.5.4 Despertares 

 

Tabela 17 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo ERMAC 

   Despertares depois  
   Normal Alterado Total 
Despertares antes Normal 9,1 9,9 19,0 
  Alterado 2,9 3,1 6,0 
Total     12,0 13,0 25,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,160   0,097   

(1) Significância (p-value) 
 
Tabela 18 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 
para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 
conforme contagem observada no grupo AM 

   Despertares depois  
   Normal Alterado Total 
Despertares antes Normal 7,3 5,7 13,0 
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  Alterado 5,7 4,3 10,0 
Total     13,0 10,0 23,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher 0,685   0,448   

(1) Significância (p-value) 

 

5.5.5 Tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

 

Tabela 19 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 

para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 

conforme contagem observada no grupo ERMAC 

   TTSSatO2<90% depois  
   Normal Alterado Total 
TTSSatO2<90% antes Normal 25,0 0,0 25,0 
  Alterado 0,0 0,0 0,0 
Total     25,0 0,0 25,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher null2   null2   

(1) Significância (p-value) 
(2) As categorias de tempo total de sono não sofreram alteração entre as 
medidas, não sendo, assim, possível executar um teste de associação 
 
Tabela 20 - Tabulação categórica normal ou alterado com contagem esperada 

para cada categoria e teste exato de Fisher para associação das categorias 

conforme contagem observada no grupo AM 

   TTSSatO2<90% depois  
   Normal Alterado Total 
TTSSatO2<90% antes Normal 23,0 0,0 23,0 
  Alterado 0,0 0,0 0,0 
Total     23,0 0,0 23,0 
  sig1. exata 2 lados sig. exata 1 lado 
Teste exato de Fisher null2   null2   

(1) Significância (p-value) 
(2) As categorias de tempo total de sono não sofreram alteração entre as 
medidas, não sendo, assim, possível executar um teste de associação 
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5.6 Correlação de Pearson 

 

Inicialmente, analisou-se a existência de associação entre os 

dados de IMC e idade de toda a amostra (n = 48) com os parâmetros 

polissonográficos. Em seguida, realizou-se a análise das associações 

em cada grupo. 

Utilizou-se a classificação proposta por DEVORE (2006) para 

estimar o poder da correlação: 

 

0,00 – 0,19 Correlação bem fraca 

0,20 – 0,39  Correlação fraca 

0,40 – 0,69 Correlação moderada 

0,70 – 0,89 Correlação forte 

0,90 – 1,00 Correlação muito forte 

 

Para as correlações consideradas moderadas, forte ou muito 

forte foram plotados gráficos de dispersão para uma análise visual da 

possível correlação. 
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5.6.1 IMC 

 

Quadro 1 - Correlação entre IMC com IAH, despertares, saturação mínima de O2 
e tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 
IAH 0,58 
Despertares 0,31 
SatO2 min -0,36 
TTs SatO2 < 90 0,32 
N = 48 
 

	
Figura 9 - Dispersão entre IMC e IAH 

 

5.6.2 Idade 

 

Quadro 2 - Correlação entre idade com IAH, despertares, saturação mínima de 

O2 e tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

IAH 0,199 
Despertares 0,10 
SatO2 min -0,20 
TTs SatO2 < 90 0,20 
N = 48 
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5.7 ERMAC 

 

5.7.1 IMC 

 

Quadro 3 - Correlação entre IMC com IAH, despertares, saturação mínima de O2 

e tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

IAH 0,65 
Despertares 0,57 
SatO2 min -0,34 
TTs SatO2 < 90 0,35 
N=25 
 

	
Figura 10 - Dispersão entre IMC e IAH 
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Figura 11 - Dispersão entre IMC e despertares 

 

5.7.2 Idade 

 

Quadro 4 - Correlação entre idade com IAH, despertares, saturação mínima de 

O2 e tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

IAH 0,24 

Despertares 0,08 
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Tabela 21 - Correlação de Pearson entre as medidas polissonográficas IAH, despertares, saturação mínima de O2 e tempo total de sono 
com saturação de O2 abaixo de 90% com as medidas cefalométricas SNA, SNB, Co-A PoOr-A, A-NPert, EAS, EAI e MP-H em T1 e T2 
no grupo ERMAC 

  SNA_antes SNB_antes CoA_antes PoOr_antes A_Nperp_antes EAS_antes EAI_antes MPH_antes 

IAH antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

0,499* 
0,011 

25 

0,221 
0,289 

25 

0,290 
0,160 

25 

-0,148 
0,481 

25 

-0,365 
0,073 

25 

-0,488* 
0,013 

25 

0,092 
0,662 

25 

0,573** 
0,003 

25 

Despertares antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

0,410* 
0,042 

25 

0,228 
0,274 

25 

0,491* 
0,013 

25 

0,039 
0,855 

25 

-0,176 
0,399 

25 

-0,180 
0,389 

25 

0,069 
0,742 

25 

0,507** 
0,010 

25 

Saturação antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,175 
0,403 

25 

0,209 
0,316 

25 

-0,122 
0,560 

25 

0,093 
0,657 

25 

0,299 
0,146 

25 

0,177 
0,398 

25 

-0,069 
0,744 

25 

-0,320 
0,118 

25 

Tempo total antes 
Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 

0,284 
0,169 

25 

0,045 
0,830 

25 

0,208 
0,319 

25 

0,043 
0,840 

25 

-0,266 
0,198 

25 

-0,349 
0,087 

25 

0,114 
0,587 

25 

0,356 
0,081 

25 
          
  SNA_depois SNB_depois CoA_depois PoOr_depois A_Nperp_depois EAS_depois EAI_depois MPH_depois 

IAH depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

0,378 
0,062 

25 

0,313 
0,127 

25 

0,199 
0,340 

25 

-0,162 
0,438 

25 

-0,204 
0,329 

25 

-0,366 
0,072 

25 

-0,242 
0,244 

25 

0,111 
0,596 

25 

Despertares depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

0,060 
0,777 

25 

0,016 
0,940 

25 

0,246 
0,236 

25 

0,262 
0,206 

25 

-0,196 
0,347 

25 

-0,252 
0,225 

25 

-0,147 
0,482 

25 

0,234 
0,260 

25 

Saturação depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,283 
0,170 

25 

-0,173 
0,408 

25 

-0,135 
0,521 

25 

0,283 
0,171 

25 

0,248 
0,233 

25 

0,284 
0,169 

25 

0,350 
0,086 

25 

-0,049 
0,816 

25 

Tempo total depois 
Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 

0,258 
0,214 

25 

0,315 
0,125 

25 

0,105 
0,617 

25 

-0,247 
0,235 

25 

-0,144 
0,492 

25 

-0,323 
0,115 

25 

-0,272 
0,189 

25 

0,033 
0,877 

25 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades) 
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Conforme observado na tabela 21, acima, encontrou-se somente 

correlações significativas no momento pré-operatório. 

Duas das medidas polissonográficas (IAH e Despertares) 

mostram-se correlacionadas com algumas medidas cefalométricas, a 

saber: 

 

• IAH pré-operatório está correlacionado significativamente com: 

SNA, EAS e MPH pré-operatórios (v. figuras 12, 13 e 14). 

• Despertares pré-operatório está significativamente 

correlacionado com: SNA, Co-A e MPH pré-operatórios (v. 

figuras 15, 16 e 17). 

 

	
Figura 12 - Dispersão entre as variáveis IAH e SNA 
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Figura 13 - Dispersão entre as variáveis IAH e EAS 

 

	
Figura 14 - Dispersão entre as variáveis IAH e MP-H 
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Figura 15 - Dispersão entre as variáveis Despertares e SNA 

	
Figura 16 - Dispersão entre as variáveis Despertares e Co-A 

	
Figura 17 - Dispersão entre as variáveis Despertares e MP-H 
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5.8 AM 

 

5.8.1 IMC 

 

Quadro 5 - Correlação entre IMC e IAH, despertares, saturação mínima de O2 e 

tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

IAH 0,25 
Despertares -0,10 
SatO2 min -0,49 
TTs SatO2 < 90 0,18 
N=23 

 

5.8.2 Idade 

 

Quadro 6 - Correlação entre idade e IAH, despertares, saturação mínima de O2 e 

tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90% 

IAH 0,22 
Despertares 0,10 
SatO2 min -0,25 
TTs SatO2 < 90 0,16 
N=23 
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Tabela 22 - Correlação de Pearson entre as medidas polissonográficas IAH, despertares, saturação mínima de O2 e tempo total de sono 
com saturação de O2 abaixo de 90% com as medidas cefalométricas SNA, SNB, Co-A PoOr-A, A-NPert, EAS, EAI e MP-H em T1 e T2 
no grupo AM 

  SNA_antes SNB_antes CoA_antes PoOr_antes A_Nperp_antes EAS_antes EAI_antes MPH_antes 

IAH antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,035 
0,876 

23 

0,022 
0,920 

23 

0,424* 
0,044 

23 

0,551** 
0,006 

23 

-0,315 
0,143 

23 

-0,120 
0,586 

23 

0,206 
0,345 

23 

0,479* 
0,021 

23 

Despertares antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,131 
0,553 

23 

-0,118 
0,590 

23 

-0,006 
0,977 

23 

0,159 
0,469 

23 

0,170 
0,439 

23 

-0,440* 
0,035 

23 

-0,058 
0,794 

23 

0,066 
0,765 

23 

Saturação antes 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,415* 
0,049 

23 

-0,468* 
0,024 

23 

-0,414* 
0,049 

23 

-0,247 
0,255 

23 

-0,118 
0,591 

23 

-0,130 
0,556 

23 

-0,214 
0,326 

23 

-0,188 
0,390 

23 

Tempo total antes 
Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 

0,159 
0,470 

23 

0,093 
0,672 

23 

0,014 
0,950 

23 

0,038 
0,863 

23 

0,190 
0,386 

23 

-0,003 
0,989 

23 

0,010 
0,964 

23 

0,222 
0,308 

23 
          
  SNA_depois SNB_depois CoA_depois PoOr_depois A_Nperp_depois EAS_depois EAI_depois MPH_depois 

IAH depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,042 
0,848 

23 

0,115 
0,600 

23 

0,224 
0,304 

23 

0,405 
0,055 

23 

0,191 
0,382 

23 

0,178 
0,417 

23 

-0,012 
0,957 

23 

-0,042 
0,850 

23 

Despertares depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

0,022 
0,922 

23 

0,111 
0,614 

23 

0,115 
0,600 

23 

0,215 
0,324 

23 

0,005 
0,983 

23 

-0,218 
0,317 

23 

-0,337 
0,116 

23 

0,155 
0,481 

23 

Saturação depois 

Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 
 

-0,058 
0,793 

23 

-0,223 
0,307 

23 

-0,258 
0,235 

23 

-0,469* 
0,024 

23 

-0,131 
0,552 

23 

-0,288 
0,183 

23 

-0,142 
0,518 

23 

0,113 
0,607 

23 

Tempo total depois 
Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 

N 

0,022 
0,922 

23 

0,111 
0,614 

23 

0,115 
0,600 

23 

0,215 
0,324 

23 

0,005 
0,983 

23 

-0,218 
0,317 

23 

-0,337 
0,116 

23 

0,155 
0,481 

23 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades) 
a. Tipo de cirurgia = Avanço de maxila 
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Para os pacientes que foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico AM, também foram observadas correlações significativas 

apenas no pré-operatório. As correlações significantes foram: 

 

• IAH pré-operatório está correlacionada significativamente com: 

CoA, PoOr-A e MPH pré-operatórios (v. figuras 18, 19 e 20). 

• Despertares pré-operatório está significativamente 

correlacionado com: EAS pré-operatório (v. figura 21). 

• Saturação mínima de O2 pré-operatória está correlacionada 

significativamente com: SNA, SNB e CoA pré-operatórios (v. 

figuras 22, 23 e 24). 

 

	
Figura 18 - Dispersão entre as variáveis IAH e Co-A 
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Figura 19 - Dispersão entre as variáveis IAH e PoOr-A 

 

	
Figura 20 - Dispersão entre as variáveis IAH e MP-H 
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Figura 21 - Dispersão entre as variáveis Despertares e EAS 

 

	
Figura 22 - Dispersão entre as variáveis Saturação mínima de O2 e SNA 
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Figura 23 - Dispersão entre as variáveis Saturação mínima de O2 e SNB 

 

	
Figura 24 - Dispersão entre as variáveis Saturação mínima de O2 e Co-A 

 

 

82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Sa
tu
ra
çã
o	
m
in
im
a	
de
	O
2

SNB

82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Sa
tu
ra
çã
o	
m
ín
im
a	
de
	O
2

Co-A



 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO



Discussão 70 

	

6. DISCUSSÃO 

 

Desde o advento da cefalometria por Broadbent e Hoffrat em 

1931, a cefalometria tornou-se exame imprescindível para a análise do 

esqueleto craniofacial, sendo utilizada rotineiramente no diagnóstico 

das alterações do desenvolvimento, planejamento e seguimento dos 

casos submetidos a tratamento ortodôntico e cirúrgico. 

Tradicionalmente, a cefalometria era obtida manualmente 

através da transferência por sobreposição da imagem da 

telerradiografia lateral para papel acetato, com posterior marcação dos 

pontos anatômicos e traçado das medidas lineares e angulares 

utilizando lápis, régua e transferidor. 

A digitalização das telerradiografias laterais e o surgimento dos 

softwares para a análise cefalométrica permitiram que o tempo 

dispendido no traçado manual fosse reduzido consideravelmente. 

Contudo, mesmo com a utilização de recursos tecnológicos de 

imagem modernos, a delimitação de pontos anatômicos ainda pode ser 

desafiadora, podendo levar à inacurácia do método. Conforme 

mencionado por MILORO et al. (2014), alguns marcos anatômicos — 

como Pório, Condílio e Gônio — apresentam baixa confiabilidade na 

análise inter-observadores, independentemente do grau de experiência 

do examinador. 

No mesmo sentido, DAMSTRA et al. (2010) ressaltam que, 

apesar de as medidas cefalométricas poderem apresentar boa 

reprodutibilidade, erros de medição podem ocorrer devido à 

dificuldade de identificação de determinados marcos anatômicos. 
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Além disso, questionam qual seria a diferença nas medidas a ponto de 

serem clinicamente relevante, uma vez que tal informação ainda não é 

consenso na literatura, sendo por vezes utilizadas arbitrariamente uma 

ou duas unidades de medida. 

No presente trabalho, observou-se que os pontos Sela (S), Násio 

(N), Supramentoniano (B), Hioide (H), Mento (Me) são de 

identificação relativamente simples; contudo, os demais pontos 

demarcados podem apresentar relativa dificuldade pela presença de 

sobreposição de imagens e por pequenas rotações no posicionamento 

da cabeça do paciente. 

Para minimizar o viés de medição, optou-se por medições em 

triplicata, sendo cada traçado realizado com 15 dias de intervalo entre 

si, pelo mesmo examinador. Por não se tratar de estudo de acurácia ou 

de reprodutibilidade, considerou-se suficientes as medidas realizadas 

por um único examinador. Calculou-se a média das três medidas e 

optou-se pela utilização desses valores como forma de se diluir os 

erros de aferição. A análise dos valores das três medições mostrou que 

o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi altamente 

significativo (p-value = 0,0001), optando-se pela não necessidade de 

medições por outro examinador. 

Mesmo com as limitações referente à dificuldade para 

identificação de marcos anatômicos e potencial risco de variação de 

medidas inter-observadores, a cefalometria é um exame altamente 

relevante na prática médica e odontológica, uma vez que é de fácil 

aquisição, baixa exposição à radiação ionizante e de baixo custo. 

Além disso, este exame tem ganhado relevância na detecção das 

alterações esqueléticas relacionadas a condições diversas dos 
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problemas oclusais, como na SAOS, tendo seu uso expandido para a 

detecção de áreas de estreitamento da via aérea superior. 

A cefalometria não dispõe de recursos técnicos como exame 

para fornecer os dados necessários para se obter o diagnóstico de 

SAOS, uma vez que este diagnóstico envolve a identificação e 

quantificação das apneias e hipopneias. Contudo, a identificação de 

alterações craniofaciais detectáveis pela cefalometria pode ajudar no 

arsenal propedêutico, fornecendo informações adicionais sobre 

indivíduos mais propensos a SAOS, ajudando, dessa forma, na 

racionalização no uso de exames complementares. 

Visto que a polissonografia basal é um exame complexo, 

desconfortável, caro e não difundido por todo o território nacional, a 

utilização de um recurso adicional de racionalização na sua solicitação 

poderia ser de grande importância nas políticas de saúde pública, 

principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Some-

se a isso o fato de que a polissonografia pode apresentar o efeito de 

“primeira noite” ou seja, o resultado do primeiro exame pode diferir 

significativamente do resultado de exames subsequentes após a 

adaptação do paciente ao mesmo. 

AARAB et al. (2009) alegaram que existe uma alta 

variabilidade do IAH pelo mesmo indivíduo no decorrer de noites 

seguidas; desta forma, uma polissonografia basal única serviria como 

método para se detectar a presença ou ausência de SAOS. Sendo 

necessário fazer exames adicionais para a sua estratificação. Isso é 

algo de difícil implantação no Brasil, tanto na saúde pública quanto na 

suplementar. A cefalometria, ao identificar DDFs, poderia ajudar 
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nesse aspecto, sendo utilizada como exame de triagem para selecionar 

pacientes mais propensos a apresentarem SAOS. 

POSNICK et al. (2018) verificaram que existe uma alta 

prevalência de indivíduos com DDFs que buscam tratamento cirúrgico 

e que, apesar dos sintomas de SED, ainda não tinham tido o 

diagnóstico de SAOS, mostrando que a associação entre DDFs e 

SAOS “silenciosa” é bastante frequente, porém subdiagnosticada. 

No presente estudo, os pacientes foram selecionados pela 

presença de DDFs com indicação cirúrgica. Nenhum dos pacientes foi 

submetido às cirurgias ERMAC ou AM como forma de tratamento da 

SAOS. A polissonografia basal (PSG) foi realizada em todos os 

pacientes como parte do protocolo assistencial do ambulatório de 

cirurgia crânio-maxilo-facial da Unifesp. 

A distribuição das características demográficas dos grupos foi 

homogênea, com o grupo ERMAC apresentando média de idades de 

30,32 anos, IMC de 26,45 kg/m2, enquanto o grupo AM apresentou 

médias de idades de 31,30 anos e IMC de 26,05 kg/m2. 

Para a determinação do tipo de distribuição dos dados da 

amostra, optou-se pelo teste de Shapiro-Wilk. Obteve-se que os 

despertares (número/hora) apresentaram distribuição normal, enquanto 

IAH, saturação mínima de O2 e tempo total de sono com saturação de 

O2 abaixo de 90% tiveram distribuição não paramétrica. 

O grupo ERMAC apresentou valores iniciais de IAH e 

saturação mínima de O2 piores em relação ao grupo AM, sendo 5,58 e 

87,20 no grupo ERMAC e 2,86 e 92,70 no grupo AM, 

respectivamente. O Grupo AM apresentou média dos despertares de 
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11,28, enquanto o grupo ERMAC teve média de 6,98. Nenhum dos 

dois grupos teve alterações significativas no tempo total de sono com 

saturação O2 abaixo de 90%, tendo o grupo ERMAC valor médio de 

1,03 e grupo AM valor médio de ,032. 

Com relação ao pior valor médio de IAH no grupo ERMAC em 

relação ao grupo AM, especula-se se a deficiência transversa da 

maxila estaria mais relacionada a eventos obstrutivos do que a 

deficiência anteroposterior. As alterações na parede lateral da 

orofaringe e o estreitamento de seu calibre já foi sugerido por 

CAHALI et al. (2003) como possível fator predisponente para a 

SAOS, tendo servido de base para o desenvolvimento da técnica 

Faringoplastia Lateral. Tais alterações no comprimento transversal 

poderiam estar também associadas ao desenvolvimento de eventos 

obstrutivos do sono em sítios anatômicos mais cranialmente 

localizados, como fossas nasais e rinofaringe. 

Na análise da igualdade das médias, utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney para IAH, saturação mínima de O2 e tempo total de 

sono com saturação de O2 abaixo de 90%. Para os despertares, 

utilizou-se o teste t de Student. 

A média do IAH no grupo ERMAC variou de 5,68 em T1 para 

4,63 em T2 (variação média de 1,05), enquanto, no grupo AM variou 

de 2,86 em T1 para 3,57 em T2 (variação média de -0,71). Sendo que 

esta variação das médias não teve significância estatística com p-value 

= 0,606. 

Tal queda no IAH após ERMAC também foi observada no 

primeiro trabalho descrito sobre o efeito da ERMAC sobre o sono em 

10 pacientes, sendo que, nesta amostra, CISTULLI, PALMISANO, 
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POOLE (1998) observaram que o IAH reduziu em 9 de 10 pacientes e 

em 7 foi normalizado. No presente estudo, no grupo ERMAC, 7 

pacientes apresentaram-se inicialmente com o IAH alterado, sendo 

que, destes, 3 apresentaram aumento no índice, quatro tiveram 

redução no IAH, sendo que dois cumpriram critérios de cura pela 

American Academy of Sleep Medicine (AASM), apesar do IAH 

alterado. BACH et al. (2013) observaram melhora significativa do 

IAH nos indivíduos apneicos e que a ERMAC não gerou piora no 

padrão de sono dos indivíduos saudáveis — fato relevante, visto que 

essa cirurgia é realizada rotineiramente em indivíduos com DDFs sem 

SAOS. Por fim, VINHA et al. (2016) obtiveram resultados 

concordantes, porém em porcentagem significativamente maior, com 

queda de 56,2% do IAH, além de melhora significativa do IDR e na 

escala de Epworth. Da mesma forma, LI et al. (2018) observaram 

melhora significativa da SED, avaliada pela escala de Epworth, e da 

respiração nasal pelo questionário NOSE, em contraste com BUCK et 

al. (2016), que demostraram aumento do volume das cavidades nasais 

no curto prazo, mas somente no curto prazo, não recomendando a 

ERMAC como opção para a melhoria dos parâmetros respiratórios 

isoladamente. 

Não foram encontrados estudos na literatura, até o momento, 

que analisassem essa hipótese comparativa sobre qual tipo de cirurgia 

proporcionaria melhor resposta sobre o IAH, talvez porque cada tipo 

de deficiência da maxila já seja indicativa exclusiva do tipo de 

cirurgia indicado, sem que seja possível intercambiar a modalidade 

cirúrgica entre os dois tipos de deficiências da maxila. Contudo, pode-

se questionar se não haveria uma tendência de a ERMAC, de fato, 
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ocasionar melhoria do IAH e se essa poderia ser utilizada como 

modalidade cirúrgica para tratamento da SAOS em indivíduos sem 

DDFs. Novos estudos nessa direção poderiam elucidar melhor essa 

hipótese. 

A variação dos despertares foi avaliada pelo teste t de Student, 

com o valor da média do grupo ERMAC em T1 de 6,98 e de 10,99 em 

T2, enquanto o valor da média do grupo AM em T1 foi de 11,28 e de 

9,74 em T2, com p-value = 0,061; portanto, sem significância 

estatística. 

A análise da variação das médias da saturação mínima de O2 

foi feita pelo teste de Mann-Whitney. No grupo ERMAC, em T1 foi 

87,20 e de 89,60 em T2. No grupo AM, foi de 92,70 em T1 para 90,65 

em T2. Observa-se que houve aumento da saturação mínima de O2 no 

grupo ERMAC, e que esta variação teve significância estatística com 

p-value = 0,021. 

Por fim, também se utilizou o teste de Mann-Whitney para o 

tempo total de sono com saturação de O2 abaixo de 90%. No grupo 

ERMAC, o valor da média foi de 1,03 em T1 e de 0,03 em T2.Já no 

grupo AM, o valor inicial foi de 0,32 em T1 e de 9,74 em T2. Dessa 

forma, o grupo ERMAC apresentou melhora nos valores médios do 

tempo total de sono com saturação abaixo de 90% e essa variação teve 

significância estatística com p-value <0,001. 

De acordo com a AASM, a gravidade da SAOS se dá pelo IAH, 

sendo esta ainda dividida em leve, moderada e severa. No presente 

trabalho, optou-se pela utilização das categorias normal versus 

alterado de todos os parâmetros polissonográficos avaliados: IAH, 
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despertares, saturação mínima de O2 e tempo total de sono com 

saturação abaixo de 90%. 

O teste demonstrou associação entre os momentos T1 e T2 para 

as medidas IAH e saturação mínima de O2 abaixo de 90%, 

especificamente para a cirurgia ERMAC. Não foram observadas 

associações significativas para os demais parâmetros 

polissonográficos. As categorias de tempo total de sono com saturação 

de O2 abaixo de 90% não sofreram alteração entre as medidas, não 

sendo assim possível executar um teste de associação. 

Para os três testes realizados, optou-se pelo teste exato de 

Fisher, uma vez que não se obteve contagem mínima esperada em 

todas as células (pelo menos 5). Portanto, tende-se a avaliar o p-valor 

resultante do teste exato de Fisher. 

A análise da associação entre as oito medidas cefalométricas e 

as quatro medidas polissonográficas foi realizada pelo coeficiente de 

correlação de Pearson. 

Quando se analisou a amostra como um todo, observou-se que 

houve uma correlação positiva moderada entre IAH e IMC. BORGES 

et al. (2015) apresentaram resultados que não evidenciaram a 

associação entre IMC e IAH. Contudo, tal associação já é bem-

estabelecida na literatura e corroborada neste estudo, sendo que 

autores como KUBOTA et al. (2005) e TUFIK et al. (2010) já haviam 

sugerido a associação entre IMC e IAH. 

A idade também é definida como fator de risco para SAOS; 

contudo, neste estudo a correlação obtida não teve significância, e 

divergiu dos mesmos estudos previamente citados, talvez porque a 
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média de idade global (30,79 anos) tenha sido baixa e uniforme entre 

os grupos (ERMAC = 30,32 anos e AM = 31,30 anos). 

Na ERMAC, verificou-se que o IAH associou-se positivamente 

com o IAH e com o MP-H e negativamente com o EAS na avaliação 

pré-operatória, não se verificando nenhuma associação significativa 

nas medidas em T2. Tal achado está em concordância com o clássico 

estudo de GUILLEMINAULT et al. (1984), com os resultados 

apresentados por ARMALAITE & LOPATIENE (2016) e com a 

associação entre IAH e MP-H observados por BORGES et al. (2015), 

SILVA et al. (2014) e RYU et al. (2015). 

A correlação entre MP-H, EAS e IAH se traduziria em uma 

laringe localizada mais caudalmente, o que tem sido associado a fator 

de risco para SAOS, enquanto um EAS maior se traduziria num maior 

calibre da via aérea superior e, consequentemente, seria esperado 

menor colabamento inspiratório durante o sono, com menor IAH. 

Contudo, seria esperado que uma maxila mais anteriorizada 

proporcionasse um maior espaço aéreo retropalatal e, 

consequentemente, um IAH menor. Esse achado não foi verificado 

nessa amostra. A média do SNA inicial foi de 82,94, indo para 81,78 

no pós-operatório, fato não observado no estudo de PARHIZ et al. 

(2011). Já BRETOS et al. (2007) observaram que na ERMAC com 

Hyrax não houve deslocamento maxilar, somente no grupo que 

realizou a ERMAC com Haas. Esta correlação, apesar de significativa, 

não se apresenta tão evidente no gráfico de dispersão quanto pela 

análise de Pearson, devendo ser considerada com ressalvas. 

O índice de despertares apresentou correlação positiva com o 

SNA, Co-A e MP-H no pré-operatório. Da mesma forma, que com o 
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IAH, o MP-H traduzindo-se numa laringe mais inferiorizada 

predispõe a eventos obstrutivos com o aumento do IAH e 

consequentemente dos despertares. 

Novamente, não seria de se esperar uma correlação positiva 

entre SNA, traduzindo uma maxila mais anteriorizada, e um maior 

número de despertares. Outra correlação positiva inesperada foi entre 

o Co-A, comprimento efetivo da maxila, e um maior índice de 

despertares. Uma vez que a variação da média de Co-A foi 

insignificante entre T1 e T2 (de 82,70 para 82,12), pode-se questionar 

a validade de tal correlação. Contudo, os gráficos de dispersão não 

sugerem uma correlação tão significativa quanto pela análise de 

Pearson. 

Não obstante, tais associações podem ter ocorrido de forma 

isolada nessa amostra, mas o fato de a dimensão anteroposterior da 

maxila poder estar correlacionada com eventos obstrutivos e 

despertares nos pacientes com deficiência transversal da maxila 

merece ser alvo de novos estudos. 

Para os pacientes do grupo AM, observou-se correlações 

significativas somente no pré-operatório. 

O IAH correlacionou-se positivamente com o Co-A, PoOr-A e 

MP-H. Neste caso, observa-se o aumento da distância do ponto A à 

linha de Frankfurt, ou seja, um aumento na dimensão vertical da 

maxila, podendo-se traduzir em indivíduos dolicofaciais, seria um 

fator predisponente a eventos obstrutivos, assim como sugerido por 

KUBOTA et al. (2005). 
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Novamente, o MP-H aumentado, representando uma laringe 

localizada mais inferiormente, mostrou-se associado com eventos 

obstrutivos também nos pacientes com diminuição da dimensão 

anteroposterior da maxila. 

Contudo, mais uma vez, o Co-A, representando o comprimento 

efetivo da maxila, correlacionou-se positivamente com o IAH e teve o 

valor de sua média variando de 83,46 para 88,93. Tal correlação não 

seria esperada, uma vez que seu aumento decorrente da cirurgia 

deveria proporcionar também uma correlação positiva nos valores 

pós-operatórios, uma vez que se observou ligeiro aumento do IAH 

entre T1 e T2 mas não se observou a persistência desta correlação. 

Analisando o gráfico de dispersão, pode-se observar que a linha de 

tendência sofre influência de um indivíduo outlier e que os demais 

agrupam-se sem uma correlação tão evidente. 

Houve correlação negativa entre o índice de despertares e o 

EAS, de forma que, quanto maior o EAS, menor o número de 

despertares por hora. Ou seja, assim como no grupo ERMAC, um 

maior espaço aéreo superior propicia uma via aérea mais pérvia e sem 

propensões a colabamentos, contudo, era de ser esperar que tal 

associação pudesse ocorrer também com o IAH, fato que não foi 

verificado nessa amostra. Neste estudo, a média do AM foi de 

7,02mm, superior à apresentada por HELLAK et al. (2015), e houve 

um aumento médio de 27,05% do EAS, abaixo do aumento médio de 

37,70% observado por HERNÁNDEZ-ALFARO et al. (2011) no 

grupo submetido a AM isoladamente. ROSÁRIO et al. (2016) 

também observaram significativo aumento do volume do espaço aéreo 
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superior, mas questionam se esse aumento é sustentado no longo 

prazo. 

Por fim, observou-se correlações negativas entre SNA, SNB e 

Co-A e a saturação mínima de O2; contudo, tais correlações não se 

mostram evidentes quando observadas nos gráficos de dispersão. 

Este estudo buscou verificar quais alterações do terço médio da 

face estavam mais relacionadas a distúrbios do sono, através da 

análise de quatro parâmetros polissonográficos. Ainda são escassos os 

estudos que fazem a associação das deformidades do terço médio da 

face e suas implicações no sono do indivíduo. Além disso, buscou-se 

uma associação entre os parâmetros polissonográficos e a 

representação cefalométrica correspondente às deformidades 

analisadas, deficiências transversal ou anteroposterior da maxila. 

Tal questionamento deve-se ao fato de que diversos indivíduos 

apresentam deformidades craniofaciais com indicação cirúrgica e 

muitas vezes apresentam sintomas sugestivos de SAOS, porém, nunca 

foram submetidos a uma investigação adequada. Sabe-se que a SAOS 

pode acometer até 30% da população adulta e este número pode ser 

ainda mais expressivos nos indivíduos com DDFs, que podem se 

apresentar frequentemente com a chamada “SAOS silenciosa” 

POSNICK et al. (2018). 

A AASM recomenda que indivíduos com quaisquer sintomas 

sugestivos de SAOS ou SED devam realizar pelo menos uma 

polissonografia basal. Tal indicação pode ser um grande obstáculo em 

países em desenvolvimento como o Brasil, no qual existe uma 

carência de centros especializados e um alto custo do exame, 
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tornando-o muita das vezes de difícil implantação na rede pública de 

saúde. 

Por outro lado, a cefalometria é um exame simples e de baixo 

custo, sendo parte obrigatória do planejamento cirúrgico dos pacientes 

com DDFs. A possiblidade de que a cefalometria forneça qualquer 

valor preditivo positivo sobre a presença de SAOS pode enriquecer a 

propedêutica e, além disso, racionalizar a solicitação da 

polissonografia no nosso meio, para esse grupo de pacientes. 

Como pontos positivos do estudo, cita-se a reprodutibilidade 

das medidas cefalométricas através do elevado CCI, adequado número 

de participantes (n=48), exames polissonográficos e radiográficos 

realizados em centros de referência e com boa padronização dos 

resultados, cirurgias realizadas por um mesmo cirurgião (aumentando 

a validade interna) e poder do teste estatístico superior a 80%. 

Contudo, cita-se como possíveis vieses do estudo: o fato de ser 

retrospectivo, a partir da análise de prontuários, e a não inclusão de 

questionários para SAOS e SED (Berlim e Epworth, por exemplo). 

Neste trabalho, as correlações significativas obtidas foram de 

grau moderado; contudo, o MP-H pode se mostrar uma medida 

cefalométrica promissora para ser utilizada para demonstrar uma 

associação com SAOS, como demonstrado por HOEKEMA et al. 

(2003), que, através de análise por regressão múltipla utilizando o 

ANB, a distância do osso hioide à 3ª vértebra cervical e a distância do 

osso hioide ao plano de Frankfurt, obtiveram um poder de 

discriminação de 94% entre indivíduos saudáveis ou com SAOS. 
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Pode-se buscar novos estudos que associem tais medidas a 

questionários validados para SAOS ou SED (Berlim ou Epworth, 

respectivamente) como forma de se aumentar o valor preditivo para a 

SAOS. Além disso, são plausíveis estudos que, por meio de regressão 

múltipla, busquem equações matemáticas que determinem o valor 

preditivo de cirurgias ou o valor preditivo para a detecção de SAOS, 

como realizado por KIM et al. (2012). 
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7. CONCLUSÃO 

 

1. A ERMAC apresentou melhora dos valores médios 

relacionados a oxigenação sanguínea (saturação de O2 e tempo 

total de sono com saturação de O2 abaixo de 90%) quando 

comparada com o AM. 

2. A ERMAC apresentou melhora dos valores categóricos, de 

alterado para normal, para o IAH e para a saturação mínima de 

O2, quando comparada com o AM. 

3. O IMC correlacionou-se com IAH e despertares. 

4. Na ERMAC, houve correlação entre IAH e SNA, EAS e MP-H; 

entre despertares e SNA, Co-A e MP-H. 

5. No AM, houve correlação entre IAH e Co-A, PoOr-A e MP-H; 

entre despertares e EAS; entre a saturação mínima de O2 e 

SNA, SNB e Co-A. 
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APÊNDICE 3. 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
 
Eu, Renato Fortes Bittar, pesquisador responsável pelo estudo: 

 
“Correlação entre medidas cefalométricas e o índice de apneia e hipopneia 
em pacientes com deformidades dentofaciais submetidos a cirurgia 
ortognática” 
 
assumo o compromisso de manter a confidencialidade e o sigilo sobre todas as 

informações obtidas através da revisão de prontuários de pacientes selecionados 

para o referido estudo e que por razões alheias não foram localizados pelos meios 

de contatos registrados no Hospital São Paulo – Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que 

tiver acesso; 

 

3. A não me apropriar, para mim ou para outrem, de material confidencial e/ou 

sigiloso que venha a ser disponível; 

 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às 

informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência 

de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 

informações fornecidas. 

 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha 

pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não houver 

autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste 

termo. 

 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o 

abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

 

São Paulo, ____/____/______ 

 

 

____________________________________ 

Renato Fortes Bittar – Pesquisador principal  
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