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RESUMO 

Abrantes, FV. Avaliação tridimensional da expansão maxilar sobre as vias aéreas. 
Uma revisão sistemática [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2018. 
 

O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar o efeito da expansão maxilar 

sobre as dimensões das vias aéreas, através de imagens tridimensionais por 

tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) da face. A busca eletrônica foi 

realizada nas seguintes bases de dados: Cochrane Library, Medline (via PubMed), 

Scopus, VHL (Lilacs e BBO), Web of Science, e System for Information on Grey 

Literature in Europe (Open Grey) no período de 1998 a abril de 2018. Os critérios de 

elegibilidade aplicados para a inclusão foram: ensaios clínicos prospectivos ou 

retrospectivos em humanos, pacientes em crescimento; apresentação de medidas das 

vias aéreas, obtidas por TCFC. A análise dos títulos e resumos foi conduzida por dois 

revisores, de forma independente. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e 

submetidos à avaliação do risco de viéses. No total, 436 artigos foram encontrados, 

sendo 21 incluídos nesta revisão sistemática. Os resultados mostraram que a 

cavidade nasal foi a parte da via aérea mais observada nos estudos incluídos, 

apresentando um aumento clínico e estatístico significativo nas suas dimensões.  

 

Palavras-chave: Expansão maxilar; Vias aéreas respiratórias; Tomografia 
computadorizada de feixe cônico; Revisão sistemática. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

Abrantes, FV. Avaliação tridimensional da expansão maxilar sobre as vias aéreas. 
Uma revisão sistemática [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2018. 
 

The aim of this systematic review was to evaluate the effect of maxillary 

expansion on the airway dimensions, through three-dimensional images by cone beam 

computed tomography (CBCT) of the face. The electronic search was performed in the 

following databases: Cochrane Library, Medline (via PubMed), Scopus, VHL (Lilacs 

and BBO), Web of Science, and System for Informationon Gray Literature in Europe 

(Open Gray) from 1998 to April 2018. The eligibility criteria applied for inclusion were: 

prospective or retrospective clinical trials in humans, growing patients, obtained by 

CBCT. The analysis of titles and abstracts was conducted independently by two 

reviewers. The selected articles were read in full and submitted to evaluated for bias 

risk. In total, 436 articles were found, of which 21 were included in this systematic 

review. The results showed that the nasal cavity was the most observed part of the 

airway in the included studies, presenting a significant clinical and statistical increase 

in its dimensions. 

 

Keywords: Palatal expansion technique; Airway; Cone-beam computed tomography; 

Systematic review.
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

Nos casos com constrição da maxila, mordida cruzada posterior, deficiência 

de perímetro de arco e amplo corredor bucal, está indicada a correção por meio da 

expansão rápida da maxila (ERM).4  ERM é o tratamento considerado padrão ouro 

para correção da deficiência transversa da maxila na dentição decídua, mista e 

permanente,5 ocorre por meio de aplicação de força em dentes e processos alveolares 

pela ativação e expansão do parafuso e como resultado, promove a abertura da sutura 

palatina mediana e alargamento da maxila e estruturas associadas.6  

 Embora esta terapia seja realizada para corrigir as discrepâncias transversais 

dentárias e esqueléticas maxilares, alguns autores mostraram que os resultados do 

tratamento também poderiam aumentar as dimensões das vias aéreas nasofaríngeas 

e melhorar a respiração nasal dos pacientes. A hipótese é que, uma vez que os ossos 

maxilares formam metade das estruturas da cavidade nasal, quando a sutura palatina 

mediana é aberta, as paredes laterais da cavidade nasal também são deslocadas, 

aumentando seu volume e diminuindo com o tempo a resistência das vias aéreas 

superiores.7 

As radiografias cefalométricas laterais e posteroanteriores são rotineiramente 

usadas para comparar as alterações dimensionais nas vias aéreas superiores, porém 

medidas precisas das vias aéreas e de outras estruturas tridimensionais (3D) em 

apenas duas dimensões apresentam limitações.8 Sabe-se que a tomografia 

computadorizada (TC) é um dos métodos que permite avaliação linear, de área (axial) 

e de volume das vias aéreas superiores, fornecendo informações completas, 

quantitativas e qualitativas.9,10 

Apesar do trabalho de Ortu et al.8 avaliar os efeitos da expansão rápida da 

maxila sobre a orofaringe em TCFC, não houve qualificação dos artigos encontrados 

e a busca foi realizada em apenas duas bases de dados. Além disso, novos estudos 

foram publicados após o período final da busca realizada por este autor.11,12,13 

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi reunir, através de uma revisão 

sistemática, evidência científica relacionada aos efeitos da expansão maxilar nas 

dimensões das vias áreas, avaliadas na TCFC. 
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A pergunta formulada para a pesquisa foi: Quais são os efeitos da expansão 

maxilar nas dimensões das vias aéreas superiores de pacientes ortodônticos em 

crescimento, avaliados em imagens de TCFC? 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A elaboração desta revisão foi baseada nas orientações e diretrizes do 

“Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 

Statement".14,15 O protocolo de revisão desta pesquisa foi registrado na base de dados 

da PROSPERO, sob o número CRD 42017071116 

(http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO). 

Os critérios de elegibilidade adotados para a inclusão foram: ensaios clínicos 

prospectivos ou retrospectivos em humanos, pacientes em crescimento; 

apresentação de medidas das vias aéreas superiores (inicial e pós-expansão rápida 

da sutura palatina mediana com aparelho expansor do tipo Hyrax, Haas e suas 

variações; ou a diferença entre os tempos, com desvio padrão, ou outra medida de 

variabilidade, ou p valor), obtidas por TCFC. Os critérios de exclusão aplicados foram: 

relatos de caso, séries de caso, artigos de revisão, editoriais, opiniões, livros; artigos 

de validação e/ou comparação de métodos; pacientes com fissura de lábio e/ou 

palato, pacientes comprometidos sistemicamente ou sindrômicos, ou com Síndrome 

da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS); indivíduos submetidos a cirurgias ortognáticas, 

ou distração osteogênica, ou cirurgias otorrinolaringológicas.  

Com o intuito de selecionar palavras-chave para a busca eletrônica e aplicar 

os critérios de elegibilidade, a pergunta da revisão foi elaborada no formato PICOS 

(Anexo A, página 42).  

Pacientes ortodônticos em crescimento (P-população); submetidos à 

expansão rápida maxilar com disjunção da sutura palatina mediana, sem cirurgia (I-

intervenção); avaliados nos tempos inicial e pós-expansão (C-comparação); podem 

apresentar alterações nas dimensões das vias aéreas superiores (O-outcome); 

medidas em TCFC nos ensaios clínicos retrospectivos ou prospectivos randomizados 

e controlados, controlados ou “antes e depois” (S-study design)? 

Foi realizada uma busca eletrônica nas seguintes bases de dados: Medline 

via Pubmed, Scopus, Web of Science, Biblioteca Cochrane e BVS (Lilacs e BBO), e 

System for Information on Grey Literature in Europe (Open Grey) para encontrar 

estudos elegíveis que respondessem à questão PICOS. O período da busca envolveu 

os limites entre os anos 1998 e abril de 2018, sem restrição com relação ao idioma 
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empregado na redação dos artigos. Estratégias específicas foram desenvolvidas para 

cada base de dados com orientação de uma bibliotecária (D.M.P.F.), conforme Tabela 

2, página 12. Uma busca complementar foi realizada nos jornais referenciados no 

catálogo NLM (via Pubmed), que, por sua vez, contém os jornais referenciados na 

base de dados NCBI, usando a expressão "palatal expansion technique". As revistas 

que possuíram o título em inglês, antes indexadas ao Pubmed e atualmente não 

indexadas, foram selecionadas para uma busca adicional. A busca manual na lista de 

referências dos estudos incluídos nesta revisão também foi realizada. 
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Tabela 2 - Estratégias de buscas nas bases de dados 

PubMed 

 
(Pharynx[mh] OR pharyn*[tiab] OR Nasopharynx[mh:noexp] OR nasopharyn*[tiab] 

OR Oropharynx[mh] OR oropharyn*[tiab] OR Hypopharynx[mh] OR 
hypopharyn*[tiab] OR Rhinopharyn*[tiab] OR laryngophar*[tiab] OR airspace[tiab] 

OR Airway[tiab] OR Velophar*[tiab] OR posterior airway space[tiab] OR air 
space[tiab]) AND ((Cone-Beam Computed Tomography[MeSH Terms] OR CT Scan 
Cone-Beam*[Title/Abstract]) OR Volume Computed Tomography[Title/Abstract] OR 

Volumetric CT[Title/Abstract] OR CT Volumetric[Title/Abstract] OR CAT Scans 
Cone-Beam[Title/Abstract] OR CT Cone-Beam[Title/Abstract] OR Volume 

CT[Title/Abstract]) OR CBCT[Title/Abstract] OR Cone beam computed 
tomography[Title/Abstract] OR Cone beam CT[Title/Abstract] AND ((Palatal 

Expansion Technique[mh] OR Expansion Technique Palatal[Tiab] OR Palatal 
Expansion[tiab] OR RME[Tiab])) 

 

BVS 

 

("Hypopharynx" OR hypopharyn* OR hipofaringe OR rhinopharyn* OR rinofaringe 
OR laryngophar* OR laringofaringe OR airspace OR  espaço aéreo OR airway OR 

via aérea OR velophar* OR velofaringe OR posterior airway space OR  espaço 
aéreo posterior OR air space OR  espaço aéreo) AND ("Cone-Beam Computed 
Tomography" OR ct scan cone-beam* OR volume computed tomography OR 

volumetric ct OR ct volumetric OR cat scans cone-beam OR ct cone-beam OR 
volume ct OR cbct OR cone beam computed tomography OR cone beam ct OR 

tomografia computadorizada de feixe cônico ) AND ("Palatal Expansion Technique" 
OR expansion technique palatal OR palatal expansion OR rme OR  técnica de 

expansão palatal) 
 

Web of Science 

 

(("CT Scan Cone-Beam" OR "Volume Computed Tomography" OR "Volumetric CT" 
OR "CT Volumetric" OR "CAT Scans Cone-Beam" OR "CT Cone-Beam" OR 

"Volume CT" OR "CBCT" OR " Cone beam computed tomography" OR "Cone 
beam CT" )) AND (( "Expansion Technique Palatal" OR "Palatal Expansion" OR 

"Expansion maxillary" OR "RME" )) AND  ((pharyn* OR nasopharyn* OR 
oropharyn* OR hypopharyn* OR rhinopharyn* OR laryngophar* OR airspace OR 

airway OR velophar* OR "posterior airway space" OR "air space")) 
 

 

Scopus 
 

 

( ( pharyn*  OR  nasopharyn*  OR  oropharyn*  OR  hypopharyn*  OR  rhinopharyn*
R  laryngophar*  OR  airspace  OR  airway  OR  velophar*  OR  "posterior airway 
space"  OR  "air space" ) )  AND  ( ( "Expansion Technique Palatal"  OR  "Palatal 
Expansion"  OR  "Expansion maxillary"  OR  "RME" ) )  AND  ( ( "CT Scan Cone-

Beam"  OR  "Volume Computed Tomography"  OR  "Volumetric CT"  OR  "CT 
Volumetric"  OR  "CAT Scans Cone-Beam"  OR  "CT Cone-Beam"  OR  "Volume 
CT"  OR  "CBCT"  OR  " Cone beam computed tomography"  OR  "Cone beam 

CT" ) ) 
 

Cochrane Library 

 

#1 MeSH descriptor: [Pharynx] explode all trees  
#2 pharyn*   
#3 #1 or #2   

#4 MeSH descriptor: [Nasopharynx] explode all trees  
#5 nasopharyn*   
#6 #4 or #5   

#7 MeSH descriptor: [Oropharynx] explode all trees  
#8 oropharyn*   
#9 #7 or #8   

#10 MeSH descriptor: [Hypopharynx] explode all trees  
      #11 hypopharyn*   

#12 #10 or #11   
#13 Rhinopharyn*   
#14 laryngophar*   

#15 (Airway or "air space" or "posterior airway space")   
#16 Velophar*   

#17 #3 or #6 or #9 or #12 or #13 or #14 or #15 #16   
#18 MeSH descriptor: [Cone-Beam Computed Tomography] explode all trees  

#19 (CT Scan Cone-Beam* or "Volume Computed Tomography" or "Volumetric CT" 
or "CT Volumetric" or "CAT Scans Cone-Beam" or "CT Cone-Beam" or "Volume 
CT" or CBCT or "Cone beam computed tomography" or "Cone beam CT")   

#20 #18 or #19   
#21 MeSH descriptor: [Palatal Expansion Technique] explode all trees  

#22 ("Expansion Technique Palatal" or "Palatal Expansion" or RME)   
#23 #21 or #22 

#24 #17 and #20 and #23 
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Completada esta etapa da busca foram removidos os artigos em duplicata 

utilizando a ferramenta do software Endnote Web (Thomson Reuters, New York, 

USA), e conferidos página por página por um dos revisores (F.V.A.). 

Dois revisores (F.V.A. e N.A.) analisaram independentemente a lista de títulos 

e resumos para possível inclusão, adotando os critérios de elegibilidade. Divergências 

entre os dois revisores foram solucionadas com um terceiro revisor (A.A.C.S.) em 

reunião de consenso.  

Quando as informações dos títulos e resumos dos trabalhos não permitiram o 

julgamento a partir dos critérios de seleção, foi necessária a leitura integral do artigo. 

Quando ainda permaneciam dúvidas após a leitura completa, buscou-se contato com 

os autores através de e-mail ou rede social.  

 A lista de artigos selecionados foi salva e compartilhada em uma biblioteca no 

software Endnote Web, permitindo o prosseguimento da revisão. Com a leitura 

completa dos textos, os estudos foram classificados de acordo com o tipo de ensaio 

clínico (RCT, CCT, "antes e depois"), foram extraídos e tabulados os dados. Em 

seguida foram qualificados com base nas análises do risco de viéses por dois 

revisores (F.V.A. e A.A.C.S.), adotando a ferramenta customizada por Buck et al., 

2016.16  

O qualificador utilizado descrito por Buck e colaboradores16 (Anexo B, página 

43) é composto por 15 questões individuais pertinentes a quatro domínios: desenho 

do estudo, conduta do estudo, análise estatística e conclusões, com pontuação 

máxima de 24. Os estudos foram classificados descritivamente tendo alta qualidade 

metodológica (pontuação >20), moderada (20≤ pontuação ≤13) ou baixa qualidade 

metodológica (pontuação <13).  

Somente estudos com alto risco de viéses foram excluídos.17 Qualquer 

discordância durante esta etapa foi resolvida em nova reunião de consenso (C.T.M.).  
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3- RESULTADOS  

 

 

O diagrama de fluxo dos procedimentos de busca e seleção, de acordo com 

as diretrizes do PRISMA14, está representado na Figura 1, página 17. A busca 

eletrônica identificou 436 referências, sendo 99 duplicatas que foram removidas. 

Todos os 337 títulos e resumos restantes foram avaliados, e 301 não atenderam aos 

critérios de elegibilidade. Os 36 artigos resultantes foram completamente lidos e 

revisados para avaliação mais detalhada, sendo 14 excluídos após esta fase.  

Nenhum artigo foi incluído na pesquisa manual.  

Em relação à avaliação da qualidade metodológica dos estudos, nenhum 

artigo foi considerado com alta qualidade, 21 com moderada4,13,18-35 e um trabalho 

com baixa qualidade metodológica17, sendo este desconsiderado, resultando em um 

total de 21 títulos incluídos nesta revisão sistemática (Tabela 3, página 17).  

Um resumo sobre os participantes, intervenções, comparações e 

características do desenho do estudo de cada artigo incluído são mostrados na tabela 

4 e 5, página 18-33. Os estudos foram publicados entre 2010 e 2017, realizados em 

países diferentes: Brasil,18,19,21,34China,4 Estados Unidos,23,25,33 Egito,31 Irã,35 

Itália,11,22,24,27,28Japão,29,30 Líbano20, Inglaterra13 e Reino Unido32.  

Do total de 21 estudos clínicos selecionados, um estudo33 é ensaio clínico 

controlado randomizado (RCT) com dois grupos experimentais; cinco18,19,21,28,30 são 

CCT, sendo três19,21,30 com grupo controle e dois18,28 com grupos experimentais 

comparados; e quinze4,11,13,20,22-27,29,31,32,34,35 são estudos contendo apenas um grupo 

experimental, "antes e depois". Todos os estudos foram longitudinais, sendo um 

RCT33, três CCTs18,19,21 e oito4,13,20,22,26,27,32,34 "antes e depois" prospectivos; enquanto 

dois CCTs28,30 e sete11,23,24,25,29,31,35 "antes e depois" foram retrospectivos.  

A duração da fase de ativação da expansão variou entre 5.5 a 42 dias. Dez 

trabalhos4,11,19,21,22,24,26,27,28,35 adotaram o início da ativação pelo ortodontista 

imediatamente após a instalação do aparelho, variando desde meia volta4,11,22,26,27,35, 

até duas voltas do parafuso expansor.24,28 No entanto, em todos os estudos os 

pacientes foram orientados a ativar o aparelho em casa, com quantidades também 

não uniformes de ativação, variando entre um quarto de volta por dia11,22,26,2733 do 

parafuso a três quartos de volta por dia.24,28 O final da fase de ativação foi vinculado 
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a diferentes maneiras de interpretar os resultados: à correção da mordida cruzada,19 

à sobrecorreção da mordida cruzada,4,11,18,20,22,24-28,32,35 enquanto outros relacionaram 

a uma quantidade de expansão estabelecida.23,29,30  

A duração da fase de contenção também variou, desde três meses4,21 até um 

ano de contenção.11,22,26,27 Todos os trabalhos que descreveram esta fase utilizaram 

o próprio aparelho expansor como contenção.4,11,13,18-22,24,26,27,29,30,34,35 

A aquisição das TCFC iniciais (T1) em todos os trabalhos ocorreu antes da 

instalação do aparelho expansor, contrariamente ao momento da aquisição das TCFC 

finais (T2), quando para alguns coincidiu com o término da expansão,20,23,25,29,30,31,32 

ainda com o aparelho instalado; para outros, após a fase de contenção caracterizada 

pela remoção do aparelho,11,18,24,26,27,28,33,34,35 enquanto que em um trabalho19 a 

contenção foi removida após seis meses da expansão e T2 ocorreu seis meses após 

a remoção da contenção. Tornando os momentos de aquisição da TCFC após a ERM 

(T2), não homogêneos.  
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Figura 1 - Fluxograma do PRISMA, demonstrando o processo de seleção dos artigos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

Pubmed 
 (n=175) 

Scopus 
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        BVS 
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                     Total, n= 337 
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            99  remoção das duplicatas  

 

301 artigos excluídos (não 
relacionado ao assunto ou 
não atendiam aos critérios de 
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Artigos para leitura de texto 
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14 artigos excluídos após 
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1 artigo excluído após 
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Artigos incluídos na revisão 
sistemática  

(n=21)  

 

Open Gray   
      (n=0) 

  

 0 busca manual   
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Tabela 3 - Avaliação do risco de viés  

Autores  
A B C D E F G H I J  K L M N O Total Qualidade 

Almeida et al, 201618 0 2 2 0 1 2 0 2 2 0 1 1 2 2 1 18 MODERADA 

Almuzian et al, 201613 0 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 18 MODERADA 

Baratieri et al, 201419 0 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 20 MODERADA 

Bouserhal et al, 201420 0 2 1 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2 2 1 18 MODERADA 

Cappellette et al, 201721 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 16 MODERADA 

Caprioglio et al, 201422 0 1 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 14 MODERADA 

Christie, Boucher, Chung, 201023 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 15 MODERADA 

Cordasco et al, 201224 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 16 MODERADA 

Darsey et al, 201225 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 1 15 MODERADA 

Fastuca et al, 201411 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 16 MODERADA 

Fastuca et al, 2015a,26 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 2 1 17 MODERADA 

Fastuca et al, 2015b,27 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 2 2 1 18 MODERADA 

Fastuca et al, 201728 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 2 1 18 MODERADA 

Iwasaki et al, 201229 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 1 14 MODERADA 

Iwasaki et al, 201330 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 13 MODERADA 

Mosleh et al, 201531 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 16 MODERADA 

Motro et al , 201517 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 9 BAIXA 

Ong et al, 201332 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 15 MODERADA 

Pangrazio-Kulbersh et al , 201233 1 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 20 MODERADA 

Ribeiro et al, 201134 0 2 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 15 MODERADA 

Sadeghian et al, 201635 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 16 MODERADA 

Zeng e Gao, 20134 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 2 1 17 MODERADA 

A.Randomização dos grupos (0/1); B.Descrição da amostra (0/1/2); C.Critérios de Seleção (0/1/2); D.Tamanho da amostra (0/1/2); E.Grupo controle 
(0/1/2); F.Tempo de acompanhamento/contenção (0/1/2); G.Perdas mencionados (0/1); H.Descrição das intervenções de interesse claramente 
descritas (0/1/2); I.Medição definida (0/1/2); J.Cegamento do acessor (0/1); K.Erro do método (0/1); L.Análise estatística adequada (0/1); M.Fatores 
de confundimentos analisados (0/1/2); N.Apresentação de dados (0/1/2); O.Conclusão razoável para o poder do estudo (0/1). 
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            Tabela 4- A. Desenho do estudo, descrição da amostra, critérios de elegibilidade, intervenção, comparação e resultados após ERM. 

Autor  

Ano 

País 

Desenho do 

estudo 

Descrição da amostra ortodôntica Critérios de elegibilidade Intervenção 

Comparação 

Resultados após ERM 

Grupo 

Experimental 

Grupo Controle ou 

Experimental 

 

 

 

Almeida et 

al,18 2016 

Brasil 

 

 

 

CCT 

 

 prospectivo 

GE1= 5 

(3F/2M) 

7a7m  

 

Padrão crescimento 

facial vertical 

GE2= 5 

(2F/3M) 

8a3m  

 

Padrão crescimento 

facial normal 

Inclusão – constrição maxilar; MCB 

ou MCU funcional; dentição mista; 1os 

molares permanentes presentes 

Exclusão – doenças periodontais; 

restaurações metálicas em dentes 

posteriores; anomalias craniofaciais; 

tratados ortodonticamente.  

 

GE1- ERM 

Colado 

X 

GE2 - ERM 

Hyrax cimentado 

Larguras da cavidade 

nasal aumentaram GE1 e 

GE2 sem diferença 

estatística  

 

GE1 diferença 

significativa larguras 

posteriores 

Baratieri et 

al,19 2014 

Brasil 

 

 

 

CCT 

 

 prospectivo  

GE= 15 

(7F/18M) 

9a6m  

7a8m–11a6m  

 

Necessidade 

expansão maxila  

GC= 15 

(7F/8M) 

9a4m 

7a6m–11a4m  

 

Sem necessidade 

expansão maxila 

Inclusão – dentição saudável; dentição 

mista ; maloclusão classe I ou II; 

estágio anterior ao pico surto de 

crescimento 

Exclusão – doenças sistêmicas 

Inclusão GE – constrição maxilar e 

discrepância transversa posterior inter 

arcos inicial 

 

GE - ERM  

Haas  

X 

GC 

Sem tratar até 6m             

pós-ativação 

Aumento transverso 

significativo maxila, 

palato e nasal um ano 

após X GC 

 

Longo prazo resultados 

estáveis e eficazes 

 

Cappellette e Jr 

et al,21 2017 

 

Brasil 

 

 

 

 

CCT 

 

prospectivo  

GE= 23 

(12F/11M) 

9a6m  

6a4m–14a2m  

±2.3a 

 

Respiradores bucais, 

necessidade 

expansão maxila  

 

 

 

GC= 15 

(6F/9M) 

10a5m  

8a–13a6m  

±1.9a 

 

Respiradores bucais 

 sem necessidade 

expansão maxila 

 

 

Inclusão – respiradores bucais; 

constrição maxilar; palato ogival; 

maloclusão; dentição mista ou 

permanente 

Exclusão – anormalidades 

craniofaciais; adenoides ou amídalas 

hipertrofiadas; desvio septo; obstrução 

nasal completa; secreções purulentas 

meato médio ou assoalho nasal; 

alteração dentária ou periodontal  

Inclusão GE– constrição maxila e 

discrepância posterior arcos 

 

GE 

ERM  

Hyrax 

X 

GC 

Sem tratamento 

neste período 

Aumento em todos os 

volumes GE e GC  

 

GE aumento mais 

significativo em todas as 

estruturas (cavidade 

nasal, orofaringe, seios 

maxilares) 
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Fastuca et al,28 

2017 

 

Itália 

  

 

 

 

 

CCT 

 

retrospectivo 

                      

GE1= 15 

HX-6 

  

 

 

GE2= 14 

HX-E 

 

 

GE3= 15 

HS-E  

  

 

 

Inclusão – saudável; idade óssea 

CVS1-CVS2; constrição maxilar; 

MCPU ou MCPB; dentição mista; 

documentação completa; 1osmolares 

presentes; classe I 

Exclusão – acima 15 anos; doenças 

sistêmicas; doenças nasofaríngeas; 

assimetrias esqueléticas; anomalias 

dentárias; tratados ortodonticamente 

 

GE1 (T2 – T1)  

 

GE2 (T2 – T1) 

 

GE3 (T2 – T1) 

 

GE1 X GE2 X 

GE3 

Aumento significativo 

nas medidas transversas 

da cavidade nasal 

 

Sem diferenças entre os 

três tipos de ancoragem 

comparados 
(24F/20M) 

M = 8a8m±1a2m 

F = 8a2m±1a4m 

 

Iwasaki et al,30 

2013 

 

Japão 

 

 

CCT 

 

retrospectivo  

GE= 28 (15F/13M) 

9.96a ± 1.21a 

 

Necessidade média 

5 mm de expansão 

maxila  

GC= 20  

(12F/8M) 

9.68a ± 1.02a 

 

Sem necessidade de 

expansão maxila 

Inclusão – ângulo crânio cervical 90o-

105o; classe II esquelética 

Exclusão–tratados ortodonticamente; 

anormalidades craniofaciais ou 

crescimento; adenóides ou amídalas 

hipertrofiadas 

Inclusão GE - obstrução nasal  

GE- ERM 

X 

GC 

Sem tratamento 

neste período, 

acompanhados 

Melhora obstrução nasal 

e postura  da língua 

 

 Aumento vias aéreas  

Aumento maior via aérea 

palatal X vias aéreas 

orofaríngeas 

Pangrazio-

Kulbersh et 

al,33  

2012 

 

USA 

 

CCT 

  

prospectivo   

  

 

 

GE1 = 13 

(6F/7M) 

Média 12.6±1.8a 

 

 

GE2 = 10 

(5F/5M) 

Média 13.5±2.1a 

Inclusão – constrição maxila com ou 

sem MC, dentição permanente, 

maturação vertebral cervical 1-3, bom 

crescimento 

Exclusão – sinal acúmulo fluido seios 

maxilares TCFC 

GE1 - ERM 

Hyrax cimentado 

X 

GE2 -ERM 

Hyrax colado 

Aumento anterior e 

posterior da cavidade 

nasal, tecidos moles. 

Resultados semelhantes  

dos aparelhos 

et al – e colaboradores; CCT – “Clinical Controlled Trial” que corresponde ao Ensaio Clínico Controlado; GE1 – Grupo Experimental 1; GE2 – Grupo Experimental 2; a – ano(s); m – mês(es); F – 

Feminino; M – Masculino; ERM – Expansão Rápida da Maxila; MCB – Mordida Cruzada Bilateral; MCU – Mordida Cruzada Unilateral; MCPU - Mordida Cruzada Posterior Unilateral; MCPB - 

Mordida Cruzada Posterior Bilateral; HX-6 – Hyrax ancorado em dentes permanentes; HX-E – Hyrax ancorado em dentes decíduos; HS-E – Hass ancorado em dentes decíduos; GC – Grupo 

Controle; TCFC – tomografia computadorizada de feixe cônico. 
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             Tabela 4- B. Dados e características das intervenções e dos tomógrafos dos estudos clínicos controlados incluídos. 

Autor/Ano 

 

Expansor 

Duração da ativação 

Taxa de ativação 

ERM 

Aparelho contenção 

Duração contenção 

Tomógrafo e 

Software 

Tempos das aquisições 

CBCT 

Almeida et al,18 

2016 

GE1-Expansor colado 

do canino ao 1o molar permanente 

GE2 -Hyrax cimentado nos 

1os molares permanentes e 

 colado nos caninos 

2x/dia   

Média de voltas 

6.5 para GE1 

5.25 para GE2  

até sobrecorreção 

     de 2-3 mm MC 

Próprio aparelho por  

4m pós-expansão, 

remoção imediata antes de 

T2 

NewTom 3G  

Quantitative  

Radiology s.r.l. 

Basic 3G Quantitative 

Radiology s.r.l. 

T1 – inicial, pré-

expansão 

T2 – imediata após 

remoção aparelho,  

  4m pós-expansão 

Baratieri et al,19 

2014 

 

GE 

Haas cimentado 

1os molares permanentes e 1os molares 

decíduos possíveis 

 

4 iniciais (0.8 mm) 

ortodontista e depois 

2x/dia (0.4 mm), até 

correção esquelética 

Média ativação 

7.0mm (5.6-9.0 mm) 

 

Próprio aparelho por  

6m pós-expansão 

 

 

i-CAT 

Imaging- Sciences 

International 

 

Dolphin 3D software 

11.5 

T1 – inicial, pré-

expansão 

T2 – GE (1a3m) pós-

expansão e tempo médio 

similar em GC (1a4m)  

Cappellette Jr et 

al,21 2017 

 

Hyrax cimentado 

1os molares permanentes e 1os pré-

molares  

ou Hyrax cimentado 2os molares 

decíduos até caninos decíduos 

Até alcance ERM - 15 a 20 dias 

Ativação inicial 1½ volta 

completa ou 6 ativações  

pelo ortodontista 

e depois 2x/dia  

Próprio aparelho por  

3m após expansão, 

removido ao observar 

formação óssea em 

radiografia oclusal 

Philips Brilliance CT 

scanner 

 

Dolphin 3D software 

11.7 

 
T1 - inicial 

 

T2 – 3m pós-expansão  

Fastuca et al,28 

2017 

 

GE1 – HX-6    Hyrax cimentado 

1os molares permanentes 

GE2 – HX-E   Hyrax cimentado 

2os molares decíduos estendido até 

caninos decíduos 

GE3 – HX-S Haas cimentado 

2os molares decíduos e colado estendido 

até caninos decíduos 

 GE1 8 iniciais (1.60 

mm) ortodontista e 

depois 3x/dia (0.6) 

GE2 e GE3 2 iniciais 

(0.40 e 0.45 mm) 

ortodontista E depois 1-

2x/dia (0.20-0.40 

mm/dia (0.2225-0.45) 

até sobrecorreção 

dentária (2 mm) 

 

Próprio aparelho, por pelo 

menos 7m pós-expansão 

 

Diferenças nas 

características da 

intervenção nos três 

grupos 

i-CAT 

Imaging- Sciences 

International 

 

Software Mimics for 

Windows version 8.11 

T1 – inicial, pré-

expansão 

 

T2 – mínimo 7m após 

expansão, imediata após 

a remoção 
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Iwasaki et al,30 

2013 

Iwasaki 201438 I J 

Pediat Otorh  

não selecionado 

Hyrax cimentado  

1os pré-molares e 1os molares 

Durante 10 dias                          até 

atingir 5 mm expansão 

 

 

2x/dia  

(0.25 mm) 

 

 

Próprio aparelho com 

tempo médio de 5.5±1m 

Tomógrafo CB 

MercuRay 

 

INTAGE Volume 

Editor Cybernet 

T1 - inicial pré-expansão 

T2 - GE (5.5±1m) pós-

expansão e tempo médio 

= GC 

 

Pangrazio-

Kulbersh et al,33  

2012 

 

GE1-Hyrax cimentado 1os molares 

permanentes 

GE2 - Hyrax colado 1os molares 

permanentes estendido colado até 

caninos 

Durante 4-6 semanas até atingir 6-10 

mm ativação 

 1x/dia 

aproximadamente    
6m 

i-CAT 

technology 

 

Dolphin Imaging 

software version 11 

T1 – inicial, pré-

expansão 

 

T2 – imediata após 

remoção aparelho, 6m 

et al – e colaboradores; GE1 – Grupo Experimental 1; GE2 – Grupo Experimental 2; ERM – Expansão Rápida da Maxila; mm – milímetros; x – vezes; MC – Mordida Cruzada; m – mês(es); T1 – 
Tempo 1; T2 – Tempo 2. 

 

 

 

 

 

 

            Tabela 4- C. Medidas, resultados, comparações e observações dos estudos clínicos controlados incluídos. 

Autor/ Ano Medidas 

 

Resultados 

 

GE1 X GE2 ou     GE 

X GC             (P 

valor) 

Observações 

Almeida et al,18 

2016 

Larguras (mm)  

Diferença T1-T2 

GE1 

   ≠       DP     P 

GE2  

   ≠       DP      P 

GE1 X GE2 

        P 
Aumentos  

GE1 - P < 0.05* 

Larguras nasais 

posteriores 

GE2 - P>0.05 

GE1 X GE2 - P>0.05 

em todas  

Limitação  

 

Tamanho da 

amostra limitado 

pelo Comitê de 

Ética  

Largura base nasal posterior -1.82 ± 0.94   0.03*       -2.05 ± 1.54     0.07 0.49 

Maior largura nasal interna posterior -2.05 ± 0.49   0.00*       -2.65 ± 2.05     0.08 

 
1.00 

Largura base nasal anterior -1.10 ± 1.14    0.15         -1.10 ± 0.74     0.05 0.53 

Maior largura nasal interna anterior -0.85 ± 0.55    0.05         -1.62  ± 1.10    0.06 0.60 

Baratieri et al,19 

2014 

 

Larguras (mm) e Áreas (mm2) 

Cortes (P, M, A) Diferença T2-T1 

GE 

   ≠    DP        P 

GC  

   ≠     DP        P 

GE X GC 

        P 

GE – aumentos, exceto 

largura base maxilar M 

e Área palatal A 

Depois período 

contenção GE, 

início tratamento 

ortodôntico total 
Largura base maxilar              P 

Largura base maxilar              M 

2.65 ±1.5   0.00*** 

-0.62 ± 4.6     0.65 

1.24 ± 0.9  0.00*** 

-3.25± 2.2  0.00*** 

0.010* 

0.077 
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Largura base maxilar              A 1.18  ± 2.9     0.16  -3.06± 2.4  0.00*** 0.000*** GC - aumentos 

algumas medidas e 

redução outras, local 

do corte interferiu 

GE X GC – GE maior 

todas as medidas, 

exceto Área inferior 

cavidade nasal M. 

Diferenças 

significativas em 

muitas medidas  

GE e GC quando 

necessário 

 

Diminuição de  

algumas medidas 

transversas CG 

sem tratamento e 

sem atresia 

maxilar 

Largura base palato                P 

Largura base palato                M 

Largura base palato                A 

5.10 ±3.9   0.00*** 

2.36 ± 3.1      0.02* 

2.09 ±4.8       0.14    

1.35 ± 2.7        0.21 

0.08 ± 3.4        0.98 

-0.80± 3.7        0.57   

0.011* 

0.102 

0.106 

Largura base nasal                  P 

Largura base nasal                  M 

Largura base nasal                  A 

2.81±1.9    0.00*** 

2.05±2.2      0.00** 

2.57±4.0        0.03* 

-0.17± 1.5        0.79 

-0.43± 1.2        0.39 

 0.11± 2.2        0.93 

0.000*** 

0.003** 

     0.080 

Largura cavidade nasal           P 

Largura cavidade nasal           M 

Largura cavidade nasal           A 

2.11±1.0    0.00*** 

1.60±1.8    0.00*** 

1.77±2.6        0.03* 

0.55 ± 0.7      0.04* 

0.37 ± 0.5        0.07 

-0.57±1.0         0.11 

0.000*** 

0.003** 

0.007** 

Área palatal                             P 

Área palatal                             M 

Área palatal                             A 

60.31±24.0  .00*** 

43.42±40.5  0.00** 

-172.50±46.1   0.05 

32.35±27.7  .00*** 

8.30±36.2        0.56 

-248.65±45.5   0.06 

0.079 

0.035* 

0.000*** 

Área inferior cavidade nasal   P 

Área inferior cavidade nasal   M 

Área inferior cavidade nasal   A 

44.10±40.6  0.00** 

41.31±55.8    0.02* 

53.89±90.9      0.05 

37.46±27.3  .00*** 

51.76±32.5  .00*** 

-7.53±112.2     0.90     

0.622 

0.571 

0.153 

 

 

Cappellette Jr et 

al,21 2017 

 

Volume (mm3) 

Diferença T2-T1 

GE 

    ≠            DP 

GC 

≠            DP 

GE X GC 

P 

GE X GC – GE maior 

significativa, exceto 

área inferior cavidade 

nasal M. Diferenças 

significativas  

T2-questionário 

qualidade vida,   

GE e GC  

respiradores 

bucais 

deficiência 

transversa maxila 

Nasomaxilar total  

(mediana GC e média GE) 

9499.0  ±   364.7 500.3   ±   134.6 P < 0.001***  

Nasal (mediana GC e média GE) 5031.9  ±   221.5    92.1   ±    29.9   P < 0.001***  

Orofaringe (média em todos) 2692.8  ±   521.7    41.4   ±     -8.6 P < 0.001*** 

    

 

 

 

Fastuca et al,28  

2017 

 

Larguras (mm) 

T1 

Antes 

T2 

Depois 

Diferença 

  T2-T1 

   

       P 

P < 0.001*** 

P< 0.001** 

P< 0.05* 

 

GE1 X GE2 X GE3 

Sem diferenças 

estatísticas 

significativas 

Único CCT erro 

método inter e 

intra 

  

Mudanças no  

assoalho nasal 

maiores cavidade 

nasal 

Largura assoalho nasal   GE1 – HX-6 18.79±2.36 21.84±3.12 3.05±0.97 0.00004*** 

Largura assoalho nasal   GE2 – HXE 19.07±2.71 22.17±3.02 3.10±2.20 0.00138* 

Largura assoalho nasal   GE3– HS-E 17.13±4.18 20.03±3.97 2.90±2.31 0.00478* 

Largura cavidade nasal   GE1– HX-6 26.01±1.79 28.37±3.04 2.36±0.99 0.00019*** 

Largura cavidade nasal   GE2– HX-E 29.17±1.90 31.62±2.73 2.45±1.07 0.00017** 

Largura cavidade nasal   GE3– HS-E 27.80±3.01 30.47±2.12 2.67±2.12 0.00622* 

Iwasaki et al,30 

2013 

 

Volumes (mm3) 

Diferença T2-T1 

GE 

    ≠            DP 

GC 

≠            DP 

GE X GC 

P 

GE X GC  

 GE maior 

significativa, exceto 

via aérea orofaríngea 

GC = GE (sexo, 

idade, dentição) 

Todos com 

obstrução nasal 

Padronização 

aquisição CBCT 

Via aérea orofaríngea total 3015.4 ± 1297.6 1226.3 ± 1782.5 P < 0.001*** 

Via aérea retropalatal  1413.9 ± 1172.0  327.8 ± 958.4 0.001** 

Via aérea orofaríngea retroglossal  
1601.4 ± 1459.9  898.5 ± 1335.9 0.095 
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Pangrazio-

Kulbersh et al,33  

2012 

 

Larguras (mm) e Volume (mm3) 

Diferença T2-T1 
GE1 (T2 – T1) 

   ≠    DP        P 

GE2 (T2 – T1)  

   ≠     DP        P 

GE1 X GE2  

≠T1        ≠T2             

GE1 X GE2 

   T1(P)           T2(P)   

Único RCT 

selecionado 

 

Ambos aparelhos 

promoveram 

expansão maxilar 

de forma similar  

Largura cavidade nasal posterior 2.29     <0.001* 1.65     <0.001* 5.83            1.21 <0.001*   <0.001* 

Largura assoalho nasal posterior  2.15     <0.001* 2.02     <0.001* 4.62            4.75 <0.001*   <0.001* 

Largura cavidade nasal anterior 0.80           1.42 1.44         0.01* 0.21          -0.42 0.76        0.62 

Largura assoalho nasal anterior  1.43         0.02* 1.36         0.08* -6.31         -0.13 0.79        0.89 

Largura maxilar 2.58         0.01* 1.98     <0.001* 11.18        11.78 <0.001*   <0.001* 

Volume da via aérea posterior 7418.61     0.16 95.17         0.93 340.20  7853.97 0.85        0.17 

et al – e colaboradores; GE1 – Grupo Experimental 1; GE2 – Grupo Experimental 2; GC – Grupo Controle; P – corte posterior; M – corte médio; A – corte anterior. * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 
0.001. 
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Tabela 5- A. Desenho do estudo, participantes, intervenção, comparação e resultados (PICOS) dos estudos “antes e depois” incluídos. 

Autor  
Ano 
País 

Desenho  
do estudo 

Descrição amostra 
ortodôntica 

Critérios de elegibilidade 

Resultados 
após ERM  

Grupo Experimental 
ERM (intervenção)  

Almuzian et 
al,13 2016 

 
Inglaterra 

 
Antes e depois  

 
prospectivo  

GE= 17 para 16 
(9F/8M) brancos 

12.6a±1.8a 
F= 12.8a (10-16.25) discutir 

M= 12.4a (10.5-14.08) 
Necessidade expansão maxila 

Inclusão – 10-16a; IMC normal; constrição 
maxilar; MCPU ou MCPB  

Exclusão –cirurgia amídala, adenoide, nasal, 
cabeça ou pescoço; deformidade craniofacial; 

tratados ortodontia; variação linha cabeça-
crânio cervical >5o(T1-T2) 

Entre sexos = cavidade nasal e 
≠ nasofaringe  

Cavidade nasal sem diferenças 
estatísticas, com diferenças 

clínicas 
Retro palatais diminuíram    

Bouserhal et 
al,20 2014 

 
Líbano, EUA, 

Bélgica 

 
Antes e depois  

 
prospectivo 

GE= 30 
 (16F/14M) 
10.8a±2a 

F= 11.8a ±1.7a 
M= 9.5a ±1.8a 

Necessidade expansão maxila 

 
Inclusão – MCPU ou MCPB; constrição 

maxilar 
 

Exclusão – não descrita 
 

Aumento significativo todas   
Volume complexo nasomaxilar 
total 12%, nasal 17% e maxilar 

10.6% 
Aumento significativo medidas 

transversas 

Caprioglio   et 
al,22 2014 

 
Itália  

 
 

Antes e depois  
 

prospectivo  
 

GE= 14 brancos  
7.1a±0.6a 

6a–9a 
 

Inclusão – idade esquelética CVS1; MCPU 
funcional; 1os molares permanentes presentes; 

relação molar classe I; melhora respiração 
confirmada (PSG) 

Exclusão – CBCT baixa qualidade; doenças 
sistêmicas; assimetrias ósseas; tratado 

ortodontia; risco impacção 13-23 

Aumento significativo em todas 
as medidas  

Sem correlação entre 
aumentos variáveis estudadas 
(volumes vias aéreas na TCFC 

e SpO2, AHI na PSG)  

Christie, 
Boucher, 
Chung23 

2010 
EUA 

 
Antes e depois 

  
retrospectivo 

GE= 24 
(10F/14M) 

9.9a (7.8-12.8a) 
Idade esquelética 
10.3a (7.5-13a) 

Necessidade expansão maxila 

Inclusão - crianças saudáveis; idade 
esquelética estimada; constrição maxilar 

Exclusão - não descrita 

Aumentos transversos Padrão 
vertical triangular. Expansão, 

maior osso basal e menor 
cavidade nasal, Padrão 

paralelo anteroposteriomente 
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Cordasco et 
al,24 2012 

 
Itália 

 
Antes e depois  

 
retrospectivo  

GE= 8 brancos 
(5F/3M) 

9.7±1.41a 

Inclusão – constrição maxilar; 1os molares 
permanentes presentes; MCPU ou MCPB 
Exclusão – acima 15a; tratados ortodontia; 
doenças sistêmicas; síndrome craniofacial 

congênita; doença periodontal  

Aumentos transversos palato e 
cavidade nasal, mais inferior 

cavidade nasal          
Aumento volume igual nasal 

anterior e posterior 

Darsey et al,25 
2012 

 
EUA 

Antes e depois  
 

retrospectivo 

GE= 18      
(12F/6M)      

9-14a 
Necessidade expansão maxila 

Inclusão – MCPB, constrição maxilar  
Exclusão – anomalias craniofaciais; problemas 

cooperação; necessidade ERM cirúrgica; 
tratados ortodontia 

Mudanças transversas na 
maxila e cavidade nasal 
Volume seios maxilares 
permaneceu o mesmo 

 
Fastuca et 
al,11 2014  

 
Itália 

 
 

Antes e depois  
 

retrospectivo  

 
GE= 14 brancos 

6a–9a 
Média 7.1±0.6a 

 

Inclusão – idade esquelética CVS1; MCPU 
funcional; dentição mista inicial; 1os molares 

presentes; classe I; melhora respiração (PSG) 
Exclusão – CBCT baixa qualidade; doenças 

sistêmicas; assimetrias esqueléticas; tratados 
ortodontia 

Volume vias aéreas 
orofaríngeas sem mudanças 

significativas 
Sem mudanças posição 

mandibular 
Melhoras significativa função 

respiratória PSG  

 
Fastuca et al, 

2015a,26 

 
Itália 

 
Antes e depois  

 
prospectivo  

 
GE= 15 brancos 

(11F/4M) 
Média 7.5±0.3a 

 

Inclusão – saudáveis; dentição mista; idade 
esquelética CVS1 ou CVS2; MCPU ou MCPB; 

1os molares permanentes presentes  
Exclusão – tratados ortodontia 

Aumentos SpO2 (PSG) 
Melhora mais significativa 

pacientes com volumes iniciais 
menores vias aéreas média e 

inferior    

 
Fastuca et al, 

2015b,27 

 
Itália 

 
Antes e depois  

 
prospectivo 

 
GE= 22 brancos 

(13F/9M) 
Média 8.3±0.9a 

 

Inclusão – saudáveis; dentição mista; 
constrição maxilar; idade esquelética CVS1 ou 

CVS2; MCPU ou MCPB; 1os molares 
permanentes presentes  

Exclusão – tratados ortodontia 

Aumento significativo todas as 
medidas 

Sem correlação aumentos 
volumes vias aéreas (TCFC) e 

SpO2, AHI (PSG)   

Iwasaki et al,29 
2012 
Japão 

Antes e depois  
retrospectivo 

GE= 23 (14F/9M) 
9.74a ± 1.29a (T1) 
10.87a ± 1.18a (T2) 

Inclusão – preciso 5mm expansão maxila   
Exclusão – tratados ortodontia; anormalidade 

craniofacial ou crescimento 

Melhora ventilação nasal  
18 obstrução T1 e restaram 
seis com obstrução em T2 

Mosleh et al,31 
2015 

 
Egito 

Antes e depois  
 

retrospectivo  

GE= 10 
(10F) 

12a ± 0.6a 
Necessidade expansão maxila 

Inclusão – constrição maxilar; MCPU ou 
MCPB; sutura palatina não fusionada (rx 

oclusal); 1o molar e pré-molares presentes 
Exclusão – meninos; tratados ortodontia 

Aumentos transversos palato 
duro e cavidade nasal 

significativos   
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Ong et al,32 
2013  

 
Reino Unido 

Antes e depois  
 

prospectivo 
 

GE=14 
(7F/7M) 

12.6a ± 1.8a 
Até média da expansão 

5.6±1.7mm  
 

Inclusão – menores 16a; boa higiene oral; 
constrição maxilar; MCPB ou MCPU; caninos 

permanentes superiores presentes  
Exclusão – doença periodontal; tratados 
ortodontia; deformidades craniofaciais; 

adenoidectomia e tonsilectomia 

Mudanças transversas na 
maxila, cavidade nasal e ossos 

nasais laterais todos os 
pacientes (simetria em 12) 

Mudanças osso zigomático em 
oito pacientes 

Ribeiro et al,34  
2011 
Brasil 

 
Antes e depois  

prospectivo 
GE=15 
(8F/7M) 

Média 7.5a 
Inclusão – constrição maxilar; MCPU 

Aumento significativo 1/3 
inferior cavidade nasal 

Sem diferenças nasofaringe 
Mudanças significativas 

orofaringe  

Sadeghian   et 
al,35 

2016 
 

Irã 

 
Antes e depois  

 
retrospectivo  

GE=15 
(7F/8M) 

F10-14a, M10-15a 
Média 13.02±1.23ª 

Necessidade expansão maxila 

Inclusão – constrição maxilar; classe I Angle; 
bom potencial crescimento (CV) 

Exclusão – tratados ortodontia ou ortopedia; 
deformidades craniofaciais; adenoidectomia e 

tonsilectomia 

Aumentos significativos largura 
cavidade nasal, vias aéreas 

superior e retropalatal 
Não significativos secção via 

aérea superior    

Zeng e Gao,4  
2013  

 
China 

 
Antes e depois 

  
prospectivo 

GE= 16 
 (6F/10M) 
10a–15a 

Média 12.73±1.73a 
Necessidade expansão maxila 

Inclusão – com ou sem MCP, 1os pré-molares 
e 1os molares superiores presentes  

Exclusão – acima15a; hipertrofia adenoide ou 
tonsila; doença periodontal; ortodontia 

simultânea; doença sistêmica ou congênita  

Houve expansão cavidade 
nasal com o padrão paralelo de 

abertura 
Efeitos sobre via área faríngea 

foi limitado   
et al–e colaboradores; GE–Grupo Experimental; a–ano; m–mês; F–Feminino; M–Masculino; IMC–Índice Massa Corporal; ERM–Expansão Rápida Maxila; MCB–Mordida Cruzada Bilateral; MCU– 
Mordida Cruzada Unilateral; TCFC– tomografia computadorizada de feixe cônico; PSG– Polissonografia; SpO2– saturação do oxigênio; AHI– Índice apnea/hipopneia. 
 
 
 
 
 

Tabela 5- B. Dados e características das intervenções e dos tomógrafos dos estudos “antes e depois” incluídos 

Autor 
Ano 

Expansor 
Duração da ativação 

Taxa de ativação 
Aparelho e Duração 

contenção 
Tomógrafo e 

Software 
Tempos das 

aquisições CBCT 

 
 

Almuzian et al,13 2016 

Hyrax (cobertura de prata nos 
dentes, exceto faces oclusais) 

colado 1os molares permanentes 
até caninos, 

com acrílico no palato 
14 dias –12-21 dias 

2x/dia 
(0.5 mm/dia) 

 
sobrecorreção 

MC 

Hyrax 
6m 

I-CAT Machine 
ImagingScience 
OnDemand 3D 

Cybermed 
ITK-SNAP versão 

2.2.0 

T1 – inicial, pré 
Intervalo médio    23 

dias (12-56) 
 

T2 – imediata pós- 
expansão 
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Bouserhal et al,20 
2014 

Hyrax cimentado 
1os molares permanentes, 

estendido até caninos  

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 

sobrecorreção 
MC 

Próprio aparelho 
durante 6m 

Prospeed, 
General Eletric  

Systems 
AMIRA  

T1 – inicial, pré 
T2 – imediata     pós-
expansão, parafuso 

amarrado 

 
Caprioglio et al,22 

2014 
 

  
Haas cimentado 

2os molares decíduos e colado 
estendido até caninos decíduos 

 
32±5 dias de ativação 

 2x iniciais   
ortodontista 
(0.45 mm), 

1x/dia (0.2225) 
sobrecorreção 

dentária 2.0 mm 

 
Próprio aparelho 

durante 12m após 
expansão 

 

i-CAT 
ImagingSciences 

International 
Mimics version 

8.11 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – 12m pós-
expansão, imediata 

após remoção 
aparelho 

 
Christie, Boucher, 

Chung,23 2010 
 

Haas colado (cobertura de 
acrílico oclusal e palatal total), 

entre canino decíduo ou 
permanente até 1o molar 

permanente 
30 dias (21-42) 

2x/dia  
0.4mm/dia 

 
 até completar a 

expansão 

Não mencionado, 
pois a T2 foi antes 

da contenção 

I-CAT Machine 
ImagingScienc 
International 

Dolphin Imaging 
version 10.5 

T1 – inicial, pré 
Intervalo 66 dias (21-

152) 
T2 – imediata pós- 
expansão, parafuso 

amarrado 

 
Cordasco et al,24 2012 
 

 
Hyrax cimentado nos            1os 
molares, com duas extensões 

soldadas  
12.6 dias  

 8x iniciais 
ortodontista  

(1.6 mm) 
3x/dia (0.6mm)  
sobrecorreção 

dentária 2.0 mm 

Próprio aparelho, 
durante 7m       pós-

expansão  

Philips Medical 
Systems 

Software Mimics  
version 8.11 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – 7m, imediata 
após remoção 

aparelho 

 
Darsey et al,25 2012 

 

Hyrax cimentado 1° molares 
permanentes e 1os pré-molares 
Hyrax cimentado 1os molares 

permanentes e fio prolongado até 
1os pré-molares  

Média - 22.3 dias 3-4 semanas 

2x/dia 
  

sobrecorreção 
MC    

Não mencionado, T2 
foi antes da 
contenção 

Galileos Comfort 
Sidexis XG 

software (mm) 
Dolphin Imaging 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – imediata após 
expansão 

 
Fastuca et al,11 2014  

 

 
Haas cimentado 

2os molares decíduos e colado 
estendido até caninos decíduos 

 
32 ± 5 dias de ativação 

 2x iniciais   
ortodontista 
(0.45mm), 

0.2225 mm/dia 
 sobrecorreção de 

2.0 mm 

Próprio aparelho, por 
12m  

pós-expansão 

i-CAT 
ImagingScienceIn

ternational 
Software Mimics  

version 8.11 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – 12m após 
expansão, imediata 

após a remoção 
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Fastuca et al,26 2015a 

  
Haas cimentado 

2os molares decíduos e colado 
estendido até caninos decíduos 

 
32 ± 5 dias de ativação 

 2x iniciais   
ortodontista 
(0.45mm), 

0.2225 mm/dia 
sobrecorreção de 

2.0 mm 

 
Próprio aparelho, por 
12m pós-expansão 

 

i-CAT 
Imaging Science 

International 
Software Mimics  

version 8.11 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – 12m após 
expansão, imediata 

após a remoção 

Fastuca et al,27 2015b 

  
Haas cimentado 

2os molares decíduos e colado 
estendido até caninos decíduos 

 
32 ± 5 dias de ativação 

 2x iniciais   
ortodontista 
(0.45mm), 

0.2225 mm/dia 
 sobrecorreção de 

2.0 mm 

Próprio aparelho, por 
12m pós-expansão 

i-CAT 
Imaging Science 

International 
Software Mimics  

version 8.11 

T1 – inicial, pré 
 

T2 – 12m após 
expansão, imediata 

após a remoção 

Iwasaki et al,29 2012 
Iwasaki et al,38 2014  

Hyrax cimentado 1os pré-molares 
e 1os molares 

Média 5.5dias ± 1mês (10 dias) 

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 

 5 mm expansão 

Não houve 
contenção 

CB MercuRay- 
Hitachi Medical 
ImagnosisVE 

T1 – inicial, pré 
T2 – imediata após 

expansão 

 
Mosleh et al,31 2015 

 

Hyrax cimentado 1os molares 
permanentes e 1os pré-molares 

11-15 dias 

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 
Por 11 dias 
7.0 mm total 

Mesmo aparelho 
Não descreveu 

duração 

Scanora 3D  
Soredex 

Invivo software 
version 5.1 

T1 – inicial, pré 
T2 – imediata após 
expansão, parafuso 

estabilizado 

 
 
 

Ong et al,32 2013  

Hyrax (cobertura de prata nos 
dentes, exceto faces oclusais) 

colado 1os molares permanentes 
até caninos, 

com acrílico no palato 

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 

sobrecorreção 
dentária 

5.6±1.7 mm 

Próprio aparelho 

i-CAT 
Imaging Science 

Maxilim e 
VRMesh 
softwares  

T1 – inicial, pré 
 

T2 – imediata após 
expansão, parafuso 

estabilizado 

Ribeiro et al,34 2011 
Hyrax cobertura de acrílico de 

1°molares permanentes a 
caninos decíduos 

Não relata  4m 
i-CAT 

Dolphin 3D 
software 

T1- inicial, pré 
T2- 4m após 

expansão 

 
Sadeghian et al35, 

2016 
 

Hyrax cimentado pré-molares e 
molares ou apenas molares 

2x iniciais 
(0.5 mm) 

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 

sobrecorreção 

4m 

Sordex-Scanora 
3D-Finland  

On demand 3D 
version 1 
software  

T1- inicial, pré 
 

T2- 4m após período 
contenção  
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Zeng e Gao,4 2013  
  

Hyrax cimentado                   
1ospré-molares e 1os molares 

 
2-3 semanas  

2x iniciais 
(0.5 mm) 

2x/dia  
(0.5 mm/dia) 

 sobrecorreção 

Próprio aparelho, 
(parafuso com 
resina), por 3m 

VATECH 
(DCTPRO-050Z) 

Software 
Ez3D2009 

T1– inicial, pré 
 

T2 – 3m após 
expansão 

et al – e colaboradores; GE – Grupo Experimental; a – ano(s); m – mês(es); F – Feminino; M – Masculino; IMC – Índice de Massa Corporal; ERM – Expansão Rápida da Maxila; MCB – Mordida 
Cruzada Bilateral; MCU – Mordida Cruzada Unilateral; TCFC – tomografia computadorizada de feixe cônico; PSG – Polissonografia; SpO2 – saturação do oxigênio; AHI – Índice apnea/hipopneia. 

 
 
Tabela 5- C. Medidas, resultados e comparações dos estudos “antes e depois” incluídos 

Autor / Ano Medidas Resultados 
T2-T1 

Antes X Depois 
(P valor) 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almuzian   et 
al,13 2016 

Volumes (mm3) T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
  P 

 
(P<0.05)*  

cavidade nasal 
para homens 
(29.2%M X 

6.0%F) 
 

(P>0.05) outras 
medidas para 

homens e para 
mulheres 

 
(P<0.05)* 

nasofaringe 
superior (0.04)*, 

retro palatal, 
ambos sexos 

(0.04)* 

 
Amostra 17 para 16 pacientes 

perda (variação posição cabeça) 
 

Cálculo amostral realizado 
 

Homens mais jovens (fator de 
confundimento) 

 
Espaço retro palatal = velofaringe 

 
Nasofaringe superior expandiu 
(movimento ENP para baixo) 

 
Volumes retro palatais diminuíram 

(possível edema              pós 
abertura sutura)  

Homens 

Cavidade nasal inferior 
Nasofaringe superior 

Espaço retro palatal superior 
Espaço retro palatal inferior 

5512±3065 
2856±1439 
  576±1021 
4325±2099 

7123±4596 
3290±1111 

511±971 
3693±1701 

  1611.0 
    434.3 
     -64.6 
  -632.0 

 0.08* 
 0.11 
 0.10 
 0.13 

 
Mulheres 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
   P 

Cavidade nasal inferior 
Nasofaringe superior 

Espaço retro palatal superior  
Espaço retro palatal inferior 

4277±1266  
2652±1435  
  492±719 
2590±2191  

4533±1755 
2696±1576 
478±  565 

2574±2476 

256.5   
317.4  
-14.0   
-16.1                                      

0.51 
  0.25 
  0.12 
  0.67      

 
Homens e Mulheres 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
   P 

Cavidade nasal inferior 
Nasofaringe superior 

Espaço retro palatal superior  
Espaço retro palatal inferior 

4785±2195 
2736±1395 
  527±827 
3305±2265 

5600±3374 
3101±1374 

495±731 
2994±2226 

814.4 
365.5 
-34.8 
-311 

 0.06 
0.04* 
0.04* 

 0.27 

 
Bouserhal  et 

al,20 2014 
 

 
Volumes (mm3) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
   P  

 
 

(P<0.005)* 
 

Todas P<0.001* 
 

Abertura sutura palatina mediana 
em todos pacientes, com padrão 

triangular (vertical – maior no arco 
dental do que no osso basal e 
sagital – maior anteriormente)   

 

Volume total complexo 
nasomaxilar (A = B + C) 
Volume nasal (B) 
Volume maxilar (C) 

 
234.2±29.2 
  49.8±09.0 
184.4±24.6 

 
262.3±36.6 
58.3±10.0 

204.0±30.6 

 
   28.1 

      8.5 
  19.6 

 
0.000* 
0.000*
0.000* 

Medidas transversas maxila 
(mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
   P 
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RNP-LNP (pontos nasais)    92.0±01.2            10.3±01.5             8.3            0.000* Contribuições maxilar e nasal 
sobre volume total 69.75% e 

30.25% respectivamente 
RPF-LPF (forames palatinos)    26.8±02.3              28.9±02.7             2.1          0.000* 

 

 
 
 

Caprioglio   et 
al,22 2014 

 
Volume (mm3) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

 
P 

(P<0.05)* 
(P<0.01)** 

(P<0.001)*** 
 

quanto mais 
inferior a área 

anatômica, menor 
aumento volume  

Cálculo amostral realizado 
 

PSG para obter SpO2 e AHI        
em T1 e T2 (melhora em 

ambos) 
 

Maior aumento cavidade nasal 
 

Houve crescimento durante o 
intervalo de um ano entre T1 e 

T2 

Expansão maxilar total 
Distância forame palatal D e E 

 
26.2±3.0 

 
29.1±3.2 

 
<0.001*** 

Volume aéreo total 16513.5±4554.8 21754.8±8233.7 <0.05* 

Via aérea superior (cavidade 
nasal) 

 
  7152.8±3074.0 

 
  9723.3±4329.4 

 
<0.05* 

Via aérea média (nasofaringe)   5975.0±2423.7   7067.5±3200.6 >0.05 

Via aérea inferior (orofaringe)   3385.8±1450.7   4964.1±2506.6 >0.05 

 
Christie, 
Boucher, 
Chung,23 

2010 
 

Medidas transversas (mm) 
referência 
nível dente 

    (T1-T2) 
   ≠      DP 

Amplitude M/M ativação  
 

Em todas 
medidas 

P <0.00001* 

Erro método inter e intra 
avaliador (único antes e 

depois) 
 

Abertura parafuso – 8.19 mm 
 

Abertura sutura palatina 
quatro seções com 

referências dentes (efeito 
paralelo nestes níveis) 

Largura da base maxilar     
(em quatro seções) – 
referência limites laterais 
cavidade nasal 

1o molar p 3.33± 1.32 0.5-5.45 40.65% 

2o molar d 3.49± 2.02 0.03-6.1 44.08% 

1o molar d 3.8 ± 1.46 0.2-5.45 46.73% 

Canino d 3.62± 2.00 0.7-8.0 46.83% 

Largura cavidade nasal 
(em duas seções) 

1o molar p 2.73± 0.92 0.75-4.35 33.23% 

2o molar d 3.06± 0.88 1.0-4.65 37.32% 

 
Cordasco    

et al,24 2012 
 
 

 
Medidas transversas (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

 
P<0.05* 

 
P>0.05 (0.54) ≠ 
volume nasal 

anterior X 
posterior 

Avaliada mudança 
esquelética na cavidade 
nasal e não mudança de 

volume somente 
 

A mudança de volume pode 
ser afetada por processos 
inflamatórios ou mucosa 

atropica  

Largura nasal máxima   26.32±1.86 28.78±2.54 2.47±0.99 * 

Largura assoalho nasal    19.20±3.37 22.35±3.59 3.15±0.99 * 

 
Volume (mm3) 

    

Volume nasal total 160.2±39.8 173.0±44.8 12.7±6.5 * 

Volume nasal anterior     82.1±21.1 88.0±21.6 05.8±3.3 * 

Volume nasal posterior   78.1±19.4 85.0±23.7 06.9±3.4 * 

Darsey et 
al,25 2012 

 

 
Medidas transversas (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
       P 

 
 
 

P<0.05* 

Padronização aquisição 
CBCT 

Da maior para a menor 
expansão, observadas 

Largura forames incisivos  2.52±0.70 3.39±.94 0.87 0.000*** 

Largura forames palatinos 30.02±2.39 31.22±2.44 1.20 0.000*** 
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Largura forames 
infraorbitais 

48.87±3.08 50.13±3.45 1.26 0.008* 
      P<0.001*** 

 
forames incisivos, palatinos 

maiores, infra orbitais  
Abertura sutura palatina 

mediana com padrão 
piramidal  

Largura cavidade nasal 
19.24±2.25 20.17±2.63 0.93 0.023* 

 
Fastuca et 
al,11 2014 

 

 
Volume (mm3) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

 
 

P<0.05* 
 

Selecionados pacientes com 
melhora função respiratória 

 
PSG para obter SpO2 e AHI        

em T1 e T2 (melhora em 
ambos) 

Volume orofaringe 
Mesmos resultados 

Caprioglio et al, 2014 

5975±2423.7 7067.5±3200.6 1092±776.9 P>0.05 

 
Fastuca et 
al,26 2015a 

 

 
Medidas transversas (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

 
 
 
 

P<0.05* 
P<0.001*** 

 

Padronização aquisição 
CBCT 

 
Cálculo amostral realizado 

 
Primeiro estudo a 

demonstrar correlação 
significativa entre volumes 

aéreos médio e inferior 
menores inicialmente e 
melhora deles e SpO2  

Larguras forames palatinos 26.6±2.9 29.1±3.0 2.5  

 
Volume (mm3) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

Volume aéreo total 16995±5163 22389±7610 5394±2317 P<0.05* 

Via aérea superior 
(cavidade nasal) 

7716±3324 10021±3946 2305±1014 P<0.05* 

Via aérea média 
(nasofaringe) 

5856±2371 70001±2890 1144±835 P<0.05* 

Via aérea inferior 
(orofaringe) 

3451±1613 5366±2685 1915±662 P<0.001*** 

 
 
 

Fastuca et 
al,27 2015b 

 

 
Medidas transversas (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

 
 
 

P<0.05* 
P<0.001*** 

 

Padronização aquisição 
CBCT 

 
Cálculo amostral realizado 

Correlação significativa 
volumes aéreos médio e 
inferior menores início e 
melhora deles e SpO2  

Larguras forames palatinos 25.36±3.0 28.12±3.2 2.76±1.15 P<0.001*** 

 
Volume (mm3) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
  T2-T1 

    
       P 

Volume aéreo total 11358±4391 15014±7143 3656±5915 P<0.05* 

Iwasaki el 
al,29 2012 

 
Largura (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

    
       P 

 
P<0.05* 

P<0.001*** 

Cuidados na aquisição TCFC 
Ventilação nasal (fluid 
Pressão diminui em T2 

Expansão molar significativa  
Largura cavidade nasal 21.39±1.51       23.48 ±1.83          2.09±0.32 <0.001*** 

 

Mosleh et 
al,31 2015 

 
Larguras (mm) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

 
P 

(P≤0.001)** nas 
larguras nasal e 

Cálculo amostral realizado 
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 Largura facial 85.0 ± 7.7 88.9± 6.4            0.078 todas as do 
palato 

(P<0.05)* 
(P>0.05) nas 

larguras facial e 
maxilar 

Análise erro inter observador  
 

Aumento significativo da 
largura nasal e da parte 

óssea do palato 

Largura nasal 21.1 ± 1.7 24.6± 2.3             0.006** 

Largura maxilar 57.7 ± 3.8 60.8± 6.1            0.112 

Medidas esqueléticas 
palato 

   

Região caninos 27.7± 2.9 31.7±3.7            0.041* 

Região pré-molares 35.6± 4.1 39.6±5.7            0.041* 

Região molares 45.9 ± 6.4           49.2±7.1            0.041* 

 
Ong et al,32 

2015 
 

 
Larguras (mm) 

Máxima distância média 
“meshes” (superposição) 

    95% Intervalo confiança Todas as 
medidas foram 
maiores do que 

0.5mm 
estatisticamente 

significativa  
P<0.05* 

Cálculo amostral realizado 
Expansão face média – 
ossos nasais laterais e 

zigomáticos 
Abertura sutura palatina 

mediana em todos pacientes 
Único estudo que realizou 
medidas diferenciadas por 

lado 

L inferior  L superior 

Largura inter cavidade 
nasal 

2.2±0.7 1.8 2.5 

Largura intermaxilar  2.3±0.7 1.9 2.7 

Largura inter zigomática 1.4±0.5 1.1 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeiro et 

al,34  

2012 

 

Larguras (mm) T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

 
P 

 

 

 

 

(P≤0.05)* 

 

 

(P>0.05)  

Conferiu posição cabeça em 
T1 e T2 (ângulo em TCFC) 

 
Aumento largura cavidade 
nasal diferente nas áreas  

 
Importante incluir tonsila 

faríngea nas medidas 
 

Não estabelecido padrão 
expansão assoalho cavidade 

nasal 
  

Houve mudanças na 
orofaringe em todas medidas 

Cavidade nasal 

Anterior 
Média 
Inferior 

21.70±3.24 
25.95±2.39 
25.15±2.16 

22.81±3.02 
27.38±2.14 
25.99±1.98 

1.08±0.15 
1.28±0.15 
0.77±0.12 

0.045 
0.009* 
0.001* 

 
Nasofaringe (mm3 e mm2) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

 
P 

Volume (mm3) 
Área sagital (mm2) 
Área axial (mm2) 

7624.5±3301.3  
412.06±133.33  
  73.40±56.57  

8504.6±2760.6 
   2696±1576 
  79.19±52.61 

879.7±2628   
-9.87±87.6  
 5.79±40.44                                   

0.11 
0.33 
0.29 

 
Orofaringe (mm3 e mm2) 

T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

 
P 

Volume (mm3) 
Área sagital (mm2) 
Área axial (mm2) 

1474.3±754.77 
  95.98±44.88 
  61.35±41.11 

1713.7±958.85 
112.85±61.19 
  92.17±45.25 

239.3±532.9 
16.87±26.73 
30.83±62.49 

0.05* 
0.01* 
0.04* 

 

Sadeghian 

et al,35 2015 

 

Larguras (mm) T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

 
P 

 

 
 

(P≤0.05)*  

 
Conferiu posição cabeça em 
T1 e T2 (ângulo em TCFC)  

 

Cavidade nasal 

Transversal nasal anterior 
Transversal nasal média 
Transversal nasal posterior 

22.10±4.07 
27.65±2.98 
27.75±2.62 

23.76±3.18 
29.51±2.07 
29.92±1.57 

1.66 
1.68 
2.17 

0.008* 
0.002* 
0.001* 
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Volumes (mm3) 

 
T1 

Antes 

 
T2 

Depois 

 
Diferença 

T2-T1 

 
P 

 

 

 

 

 
Aumento largura cavidade 
nasal diferente nas áreas  

 
Considerou P = 0.051 

significativo 

Vias aéreas 

Volume total 
Retropalatal (via superior) 
Retroglossal (via inferior) 

12.33±5.18 
7.18±2.66 
5.15±3.06 

15.56±5.18 
9.48±3.03 
6.08±2.65 

3.23 
2.31 
0.92 

0.051* 
0.040* 
0.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeng e Gao4 

2013 

 

 

Larguras (mm) T1 
Antes 

T2 
Depois 

Diferença 
T2-T1 

 
P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(P<0.0033)**  

(P<0.05)* 

Cálculo amostral realizado 
 

Aparelhos do tipo Hyrax 
fabricados laboratório = 

  
Padronização aquisição 

CBCT rigorosa 
 

Quando ICC ≥ 0.75, 
resultado = média das duas 

medidas 
 

As mudanças na faringe 
podem melhorar a função 

respiratória de forma limitada 

 
Evitaram influências do 
edema da mucosa ou 

hipertrofia concha nasal  

Nasais 

Assoalho nasal anterior 
Assoalho nasal média 
Assoalho nasal posterior 

11.8±4.0  
24.0±7.1  
26.4±4.3   

13.4±4.1 
25.4±7.1 
28.0±4.7 

1.6±1.1 
1.5±0.4 
1.6±0.9 

0.001** 
0.000** 
0.000** 

Contorno nasal anterior 
Contorno nasal média 
Contorno nasal posterior 

28.0±1.8 
31.4±2.3 
30.1±2.9  

29.3±2.0 
33.1±3.1 
31.5±3.5 

1.3±1.1 
1.7±1.1 
1.4±0.9 

0.008** 
0.001** 
0.001** 

Volume (mm3) 16 521.7± 
1729.1 

17 870.2± 
1996.6 

1348.5± 
640.1 

 
0.000** Nasal inferior 

Vias aéreas faríngeas     

Área nasofaríngea (mm2) 242.9±81.9  235.5±97.0 7.4±6.5 0.712 

Largura nasofaringe (mm) 2.4±0.9  2.7±2.0 0.4±1.3 0.269 

Volume nasofaringe (mm3) 2627.9± 
1145.6  

2449.2± 
1210.5 

-178.7± 
884.7 

0.447 

Área orofaríngea (mm2) 261.1±85.9  224.7±65.7 36.3±53.3 0.020* 

Largura orofaringe (mm) 1.6±0.6   1.7±0.6 0.1±0.15 0.034* 

Volume orofaringe (mm3) 10 883.0± 
3631.1  

9558.0± 
2750.7 

1325.0± 
2232.7 

0.037* 

ENP – Espinha Nasal Posterior; D – lado direito; E – lado esquerdo; PSG – Polissonografia; SpO2 – saturação do oxigênio; AHI – Índice apneia/hipopneia; p – permanente; d – decíduo; M/M – 
Média/Média de expansão/abertura parafuso. 
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4- DISCUSSÃO 

 

 

Na Ortodontia a ERM costuma ser o tratamento eleito para a constrição da 

maxila em pacientes em crescimento, sendo indicada para correção da mordida 

cruzada, melhora no formato do arco, diminuição do corredor bucal e redução do 

apinhamento dental.1,2,3  Uma abordagem multidisciplinar pode ser necessária com a 

participação do ortodontista, otorrinolaringologista, alergista e fonoaudiólogo.36,37 

Efeitos da ERM sobre as vias aéreas repetidamente são investigados usando 

vários métodos, tais como cefalometria, rinomanometria, rinometria acústica, TC, 

TCFC.39 Com o advento da TCFC, é possível adquirir imagens em qualquer plano sem 

estruturas sobrepostas; avaliar alterações com mínima distorção; segmentar 

estruturas anatômicas e superpor imagens adquiridas em tempos diferentes, 

possibilitando medições e comparações.40,41,42 

Esta revisão sistemática reuniu evidência científica relacionada aos efeitos da 

expansão rápida maxilar de pacientes em crescimento sobre as dimensões das vias 

áreas, avaliadas na TCFC. Outras revisões foram conduzidas de maneira semelhante, 

no entanto utilizando vários métodos de análise.16,39,43 Pretendeu-se aqui minimizar 

tendências utilizando medidas 3D. 

Medidas obtidas nos vários segmentos das vias aéreas foram levantadas e 

analisadas qualitativamente. Mesmo com o cuidado de utilizar medidas apenas 

obtidas em TCFC, ainda restaram inúmeras características metodológicas 

heterogêneas que não permitiram a aplicação de uma análise quantitativa (meta-

análise).  

A cavidade nasal, a cavidade oral, a nasofaringe, a orofaringe, vias aéreas 

superior, média e inferior, dentre outras, foram nomenclaturas incluídas de forma não 

padronizada nos estudos selecionados. Isto dificultou a elaboração da discussão sem, 

contudo inviabilizar comparações entre os estudos. 

Dos 21 trabalhos selecionados, 18 realizaram medidas na cavidade 

nasal,4,13,18-26,28,29,31-33,35 possivelmente pela proximidade da abertura da sutura 

palatina mediana com a ERM e pela facilidade de medição. Houve um aumento clínico 

e estatístico significativo das dimensões na cavidade nasal em todos os estudos, 
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exceto o trabalho piloto de Almeida et al, 2016.18 Sobre o padrão morfológico da 

expansão da cavidade nasal não houve uma uniformidade sendo encontrado as 

formas triangular,20 piramidal25 ou paralela.23,33 Diferenças na metodologia e nas 

características das amostras podem ser responsabilizadas.  

Alguns autores realizaram medições na nasofaringe4,13,19,22,26,34, alguns 

relataram aumento clínico13,19,26, porém para Almuzian et al13, Caprioglio et al22, 

Ribeiro et al34 não apresentou aumento clínico estatístico e Zeng e Gao4 essa medida 

não modificou.  

As medidas da orofaringe devem ser analisadas com cautela pela ausência 

rotineira de cuidados no momento da aquisição das imagens, diretamente 

relacionados à orientação dos pacientes.13,25,26,27,29,35 Vários autores mencionaram a 

necessidade de uma padronização relacionada à posição da língua, o momento ideal 

da respiração e a ausência de deglutição30, medidas adotadas por poucos. Já a 

posição da cabeça do paciente foi uma atitude mais encontrada nos estudos 

selecionados.18,30 Mesmo assim os resultados mostraram aumento clínico das 

dimensões da orofaringe4,22 estatisticamente significativos para Fastuca et al11, 

Fastuca et al,26 Ribeiro et al34, Cappellett et al21, Iwasaki 2013, Almuzian et al13, 

Sadeghian et al.35 Quanto mais distante anatomicamente o segmento da via aérea do 

aparelho expansor menores os efeitos e aumento das medidas transversas e de 

volume. 

Baratieri et al19, foi o único estudo que realizou TCFC finais (T2) seis meses 

após a remoção da contenção, totalizando 12 meses de acompanhamento. Segundo 

a revisão sistemática de Baratieri et al39, com o objetivo de avaliar diferenças ocorridas 

em longo prazo (11 meses) após ERM de pacientes em crescimento, foi possível 

concluir que existe evidência moderada de manutenção do aumento das medidas 

transversas em longo prazo. Nenhum estudo realizou TCFC em T2 e T3, essa 

limitação é justificada pela obrigatoriedade ética envolvida com a exposição à radiação 

que o paciente é submetido.  

As principais limitações do nosso estudo incluíram, falta de grupo controle não 

tratado e acompanhamento em longo prazo, bem como variação na definição das vias 

aéreas faríngeas (não existe divisão anatômica padronizada para as vias aéreas) e 

falta de padronização durante as tomadas tomográficas (posição cabeça, língua, 

funções). Além disso há limitações em comparar estudos com desenhos diferentes.  
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5- CONCLUSÕES  

 

 

De acordo com o presente estudo, foi possível concluir que a cavidade nasal 

foi a parte da via aérea mais observada nos estudos incluídos, apresentando um 

aumento clínico e estatístico significativo nas dimensões. 
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ANEXOS 
 
 

 
ANEXO A - PICOS 

 
 

P- População Pacientes ortodônticos em crescimento 

I- Intervenção 
Expansão rápida maxilar com disjunção da sutura palatina 

mediana, sem cirurgia 

C- Comparação Entre as medidas iniciais e pós-expansão 

O- “Outcome” –  

Resultados esperados 

Alterações nas dimensões das vias aéreas superiores medidas 

em TCFC 

S- “Study design” Ensaios clínicos retrospectivos ou prospectivos randomizados e 

controlados, controlados ou “antes e depois”  

Hipótese nula Não há alterações nas dimensões das vias aéreas superiores 

após a expansão rápida maxilar 
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ANEXO B - Qualificador - avaliação do risco de viés (Buck, 2016) 
1. Desenho do estudo 

A. Randomização dos grupos (0/1) 
0= não houve randomização ou randomização inadequada 
1= adequada randomização dos grupos 
 

B. Descrição da amostra (0/1/2) 
0= amostra do estudo não detalhada 
1= descrição estatística incompleta relacionada à amostra 
2= Tamanho da amostra e análise estatística adequada 
 

C. Critérios de Seleção (0/1/2) 
0= sem informações do recrutamento dos pacientes  
1= informações dos critérios de elegibilidade descritas porém nenhum método de avaliação do risco de  
viés foi utilizado  
2= critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão descritos 
 

D. Tamanho da amostra (0/1/2) 
0= tamanho da amostra <8 
1= tamanho da amostra 8-25 
2= tamanho da amostra >25 pacientes 
 

E. Grupo controle (0/1/2) 
0= sem grupo controle 
1= tentativa de incluir um grupo controle/comparador 
2= grupo controle semelhante não tratado  
 

F. Tempo de acompanhamento/contenção (0/1/2) 
0= sem período de contenção/acompanhamento  
1= período de acompanhamento mal definido ou inadequado  
2= descrição clara do início do tempo de acompanhamento e estatísticas computadas 
 

2. Conduta do estudo  
G. Perdas mencionados (0/1) 

0= sem descrição das perdas  
1= sem perdas ou confirmação das perdas  
 

H. Descrição das intervenções de interesse claramente descritas (0/1/2) 
0= sem descrição do aparelho utilizado  
1= descrição do aparelho utilizado e do protocolo de ativação e de uso  
2= detalhes sobre o aparelho expansor e protocolo de ativação claramente descritos,  
 

I. Medição definida (0/1/2) 
0= nenhuma descrição ou quantificação dos volumes ou mudanças   
1= detalhes parciais das medidas  
2= descrição clara das medidas de volume e métodos para avaliação das medidas  
 

J. Cegamento do acessor (0/1) 
0= sem cegamento  
1= tentativa de cegamento 
 

K. Erro do método (0/1) 
0= sem erro do método  
1= confiabilidade adequada e descrita 
 

3. Análise estatística   
L. Análise estatística adequada (0/1) 

0= método estatístico não divulgado ou inapropriado 
1= testes estatísticos corretos  
 

M. Fatores de confundimentos analisados (0/1/2) 
0= não discutidos  
1= fatores de confundimentos apresentados porém sem análise estatística  
2= fatores de confundimentos reconhecidos e análise estatística para as variáveis realizada  
 

N. Apresentação de dados (0/1/2) 
0= apresentação de dados pobre ou incompleta  
1= maioria dos dados exibidos apenas com valores agrupados em vez de resultados individuais 
2= apresentação de dados clara e completa  
 

4. Conclusão   
O. Conclusão razoável para o poder do estudo (0/1) 

0= não foi feita nenhuma conclusão ou conclusão não razoável 
1= conclusão razoável  
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