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RESUMO 

Martins VRA. Postural corporal de pacientes ortodônticos com diferentes padrões 
respiratórios: Estudo preliminar [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

Objetivos: verificar, através de estudo observacional comparativo prospectivo 

transversal, o alinhamento postural de pacientes ortodônticos respiradores bucais, 

através do exame de fotogrametria, comparando-os com nasais; e verificar a 

existência de diferenças posturais entre respiradores bucais por obstrução e por 

hábito. Material e Método: Pacientes ortodônticos, com padrão respiratório definido 

foram recrutados e submetidos aos exames de fotogrametria. O aplicativo SAPO, 

Sistema de Avaliação Postural, foi utilizado para avaliar medidas da cabeça, tronco, 

membros inferiores e projeção do centro de gravidade. A distribuição das medidas foi 

testada, estatística descritiva obtida e testou-se a variância das medidas entre os 

grupos com diferentes padrões respiratórios. Resultados e Conclusão: não houve 

diferenças estatisticamente significativas na maioria das medidas, exceto para o 

Alinhamento Horizontal dos Acrômios na vista anterior, o Alinhamento Vertical do 

Tronco na vista esquerda e, a Diferença entre os Dois Membros Inferiores na vista 

anterior, com melhores resultados clínicos para os nasais e piores para os bucais por 

obstrução. Para as medidas da cabeça os nasais foram os mais alinhados para todas 

as medidas. Na vista anterior os bucais por hábito apresentaram maiores alterações 

clínicas, enquanto os bucais por obstrução tiveram postura mais alterada nas vistas 

laterais. Para as medidas do tronco não houve diferenças clínicas significativas para 

algumas medidas, como no quadril e na pélvis, enquanto o alinhamento do corpo e 

do tronco foi melhor nos respiradores nasais e pior nos dois grupos bucais, 

confirmando em parte a hipótese alternativa. As medidas dos membros inferiores 

mostraram mais uniformidade entre os grupos e dentro dos grupos, com menos 

prevalência de alterações. Todos apresentaram alteração postural, inclusive os 

nasais. É impróprio caracterizar as alterações posturais para os tipos de padrão 

respiratório, de acordo com a metodologia empregada. 

 
Palavras-chave: postura, fotogrametria, respiração bucal, ortodontia. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 
Martins VRA. Body posture in orthodontics patients with diferents breathing patterns: 
A preliminary study [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 
  
 
Objectives: to verify, through a comparative prospective cross-sectional observational 

study, the postural alignment of mouth-breathing orthodontic patients, through the 

photogrammetry exam, comparing them with             nasal-breathing, and to verify the 

existence of postural differences between obstructive and habitual mouth-breathings. 

Material and Methods: Orthodontic patients with a known breathing pattern were 

recruited and submitted to photogrammetry exams. The SAPO software, Postural 

Assessment System, was used to evaluate the measurements of the head, trunk, lower 

limbs and projection of the gravity´s center. The normal distribution of the data was 

tested, and the descriptive statistics was calculated. The comparison between the 

breathing groups was carried out. Results and Conclusion: no statistically significant 

differences were detected, except for the Horizontal Alignment of the Acromions in the 

anterior view, for the Vertical Alignment of the Trunk in the left side view, and for the 

Difference between the Two Lower Limbs in the anterior view measures, with better 

clinical results for the nasal group and worse for the obstruction mouth-breathings. For 

head measurements, the nasal were the most aligned for all measurements. In the 

anterior view, habitual mouth-breathings showed greater clinical alterations, while 

obstructive mouth-breathings had a more altered posture in lateral views. For trunk 

measurements, no significant clinical differences were detected for some measures, 

such as for the hip and pelvis, while body and trunk alignment were better in nasal 

group and worse in both mouth groups, partially confirming the alternative hypothesis. 

Results for the Lower limb measures showed more uniformity between groups and 

within groups, with less prevalence of changes. Postural alterations were observed in 

our sample, including the nasal ones. It is inappropriate to characterize the postural 

changes for the types of breathing pattern, according to the methodology employed. 

  

Keywords: posture, photogrammetry, bucal respiration, orthodontics. 
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1– INTRODUÇÃO  

 
Postura corporal pode ser definida como posição, atitude, ou maneira 

característica de sustentar o corpo; ou ainda arranjo relativo das partes para uma 

atividade específica (1).  

A normalidade corresponde a um bom alinhamento (2, 3) e orientação do corpo 

no ambiente (2), com menor esforço e evitando fadiga (4), isenta de forças contrárias, 

harmônica entre os segmentos corporais, e indolor; ocorrendo em pequena parcela 

da população (5, 6). 

Dentre possíveis causas de alterações estão anomalias congênitas ou 

adquiridas; obesidade; estímulos insuficientes no desenvolvimento; desequilíbrios 

musculares; encurtamento muscular por posições unilaterais; frouxidão ligamentar; 

atividade física mal ou não orientada; doenças psicossomáticas (6); distúrbios 

respiratórios (6, 7, 8); obstruções nas vias aéreas superiores (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 

e padrão de respiração bucal (7, 9, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

Apesar de não unânimes (17, 18, 19), estudos comparativos observacionais 

relacionam alterações na inclinação vertical (6, 10) e na posição anteroposterior da 

cabeça, sobretudo em crianças com obstrução nas vias aéreas superiores (10, 12, 13, 

21); ao passo da projeção horizontal anterior, também conhecida como protrusão ou 

anteriorização da cabeça, ser apontada como característica dos respiradores bucais 

(6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20). Além disto, relatam alterações do osso hioide (11); 

da língua (22); e desarmonias dos maxilares (11, 22, 23, 24, 25, 26), com maior 

probabilidade de inclinação do plano e retrusão mandibular (21, 23), atresia maxilar 

(24, 25, 26), e más posições dentárias (22).  

Já a inclinação vertical da cabeça pela flexão da coluna cervical baixa e extensão 

alterada do osso occipital (10, 21), pode prejudicar a dinâmica do eixo corporal (21), 

desorganizar cadeias musculares (7), afetar a mobilidade (21), e alterar a postura dos 

ombros (7, 10, 12, 13, 21); da coluna (11) e do abdômen (12, 21) dos respiradores 

bucais, requerendo preocupação.  

Fisioterapeutas conduzem rotineiramente avaliações posturais para obtenção do 

diagnóstico do alinhamento dos segmentos corporais, elaboração do planejamento e 

monitoramento dos seus tratamentos (20, 27, 28, 29). 

Um exame postural complementar e não invasivo (27, 28, 29) é a fotogrametria 

computadorizada, possibilitando medições de distâncias e ângulos corporais em 
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imagens fotográficas (8, 27, 29). Existe uma série de programas destinados à análise 

estática, como o Software de Análise Postural (PAS/SAPO versão 0.69®, São Paulo, 

Brasil), o Fisiometer (versão 3.0®, Rio de Janeiro, Brasil), e o ALCimagem 2000® 

(Minas Gerais, Brasil), além da possibilidade de uso de programas convencionais 

como o Corel Draw®, AutoCad® e Image J Software® (8, 22, 29). 

Não há consenso sobre qual aplicativo é o ideal (8), nem tampouco existe uma 

análise postural padronizada com as mesmas medidas e referências anatômicas (8, 

30, 31), o que pode ser parcialmente justificado pela diversidade de áreas de 

conhecimento pesquisando juntas ou isoladamente a postura corporal, como a 

Fisioterapia, a Educação Física e Desportiva, a Medicina e a Odontologia.  

Tal dificuldade é legítima, devido à natureza multifatorial das etiologias isoladas 

ou associadas nas alterações posturais, respiratórias e más oclusões, incluindo a 

desordem entre origem e consequência de algumas características. Isto também 

motivou a execução da atual pesquisa transversal observacional comparativa 

utilizando o aplicativo amigável SAPO (32), diante de uma amostra de conveniência 

com pacientes ortodônticos com o padrão respiratório já diagnosticado.     

Não se pretende com este trabalho defender o acréscimo de mais exames e 

análises ao conjunto ortodôntico adequado a um diagnóstico e planejamento corretos, 

mas sim aconselhar maior dedicação para as respostas dos pacientes e a 

consequente e possível inclusão de perguntas relacionadas à postura corporal 

durante a anamnese, ao exemplo do que já ocorre com a abordagem de informações 

respiratórias (33). O ortodontista preocupado em interpretar de forma global seu 

paciente, terá a opção de encaminhá-lo para outros profissionais da área de saúde, 

ao reconhecer tais necessidades; ou até optar sobre a utilização deste recurso 

diagnóstico auxiliar, dadas as possibilidades de acesso disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2– PROPOSIÇÃO  
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Objetivo geral: avaliação da postura corporal de pacientes ortodônticos com 

diferentes padrões respiratórios, através das medidas obtidas pelo exame da 

fotogrametria.  

 
Objetivo específico: comparação entre os alinhamentos posturais de pacientes 

ortodônticos respiradores nasais, respiradores bucais por hábito e respiradores bucais 

por obstrução. 

 

 
Hipótese nula: afirmação de que não há desvios posturais nos indivíduos 

pesquisados e não há diferenças entre as posturas corporais dos respiradores nasais, 

respiradores bucais por hábito e respiradores bucais por obstrução.  

 
Hipótese alternativa: afirmação de que há desvios posturais corporais em todos os 

grupos estudados e há diferenças corporais posturais entre respiradores nasais, 

respiradores bucais por hábito e por obstrução.   
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3– MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro HUAP (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o número CAAE 07018918.1.0000.5243, 

com parecer número 3.241.701 (ANEXO 1, página 43). O estudo prospectivo 

comparativo apresentou um desenho observacional transversal em seres humanos, 

controlado e cego. 

Os princípios de Ética em pesquisa foram obedecidos com base na Resolução 

196/66 da Legislação Brasileira. Todos os participantes foram informados sobre os 

objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. Tomaram conhecimento de que poderiam 

decidir sobre participar ou não, podendo retirar-se, sem nenhum prejuízo, em qualquer 

fase. A confidencialidade de informações foi preservada e a assistência ao 

participante para eventuais esclarecimentos também oferecida em todos os 

momentos. Desta forma, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE – APÊNDICE 1, página  55), ou o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE – APÊNDICE 2, página 55), para os de menor idade, além da assinatura do 

Termo de Cessão de Uso de Imagem (TCUI - APÊNDICE 3, página  57), para os 

participantes, e, especificamente para a modelo do estudo (TCUImodelo - APÊNDICE 

4, página 58), todos elaborados para a pesquisa.  

 

 

3.1– Material  

 

Inicialmente foram selecionados pacientes ortodônticos, a partir de uma 

amostra contendo indivíduos diagnosticados por otorrinolaringologista, através de 

exames clínicos e nasoendoscopia, como respiradores nasais, respiradores bucais 

por hábito e respiradores bucais por obstrução, do arquivo de documentação da 

Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFF. 

Para a seleção dos participantes, os critérios de elegibilidade adotados foram: 

inclusão de pacientes ortodônticos em diferentes fases do tratamento corretivo, de 

ambos os sexos, jovens entre 12 e 25 anos, com IMC dentro da faixa de normalidade 

(18,5-25 kg/m2) (34); exclusão de pacientes com qualquer uma dessas características: 
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alterações ósseas visíveis na maxila, como fendas palatinas; sindrômicos; submetidos 

a cirurgias que pudessem alterar a morfologia das vias aéreas; submetidos ao 

tratamento fisioterápico de reposição postural; histórico de macro traumas cervicais 

ou outras fraturas no corpo; usando continuamente analgésicos, anti-inflamatórios 

e/ou medicamentos que pudessem afetar o equilíbrio postural; com alterações 

neurológicas ou gravidez.  

Para o recrutamento dos pacientes foi realizado um sorteio, por meio do 

programa BioEstat, versão 5.3©, (Belém, Pará, Brasil), utilizando a ferramenta 

“amostragem aleatória com reposição” para futura chamada sequencial por telefone.  

Os participantes receberam instruções relacionadas à visita à UFF; à 

necessidade de acompanhamento de responsável, quando eram menores de idade, 

e informações relacionados ao exame fotográfico postural, incluindo a roupa requerida 

e a privacidade do local. Foram informados sobre a necessidade de assinar um termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE ou TALE), e um termo de cessão de uso 

das suas fotografias (TCUI) para se tornarem participantes da pesquisa. Também 

souberam que não arcariam com o custo dos transportes, pois foram pagos pelos 

pesquisadores; e que precisariam comparecer apenas uma vez, aproveitando uma 

consulta marcada na rotina de seu tratamento ortodôntico. Souberam também que 

teriam benefícios ao receberem um laudo fisioterápico sobre a sua postura corporal; 

orientações adequadas e a possibilidade de um tratamento postural na Disciplina 

Clínica de DTM e Dor Orofacial da própria Faculdade de Odontologia da UFF, quando 

necessário e desejado. 

Em virtude desta pesquisa os pacientes foram submetidos apenas à 

fotogrametria como exame adicional aos contidos no arquivo de documentação.  

 

 

3.2– Métodos 

 

3.2.1– Calibração dos operadores e do método 

 

Uma série de etapas indispensáveis antecederam as tomadas fotográficas e a 

utilização do software.  

Os operadores (V.R.A.M. e J.L.M.) leram o tutorial disponível no aplicativo (35), 

artigos relacionados à acurácia e confiabilidade da metodologia empregada (29, 32, 
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36, 37), além de assistirem a um vídeo na internet (38). Em seguida receberam 

treinamento do método, fotografando uma aluna voluntária do curso de especialização 

em Ortodontia da UFF (Figura 1, página 16), e analisando a sua postura através do 

software, sob a orientação de professor experiente na metodologia (S.S.I.O.).  

Em relação à infraestrutura, selecionou-se uma área de 4 m x 1 m na Clínica de 

DTM e Dor Orofacial, preparada e disponibilizada durante toda a pesquisa.  

Durante o treinamento, para a futura calibração da fotografia no software, um 

fio de prumo com 1 m de comprimento foi preso no teto da área preparada, 

lateralmente à modelo fotografada, a uma distância de 3,8 m, o que possibilitou com 

que a mesma ficasse de pé em um mesmo plano perpendicular ao eixo da câmera, 

permitindo o enquadramento fotográfico da modelo e do fio de prumo em tempo único 

(3, 35). Os marcadores para o registro da posição do fio de prumo foram uma rolha 

cilíndrica e o próprio peso de chumbo do fio de prumo (27, 35). 

A posição dos pés de cada participante foi padronizada a partir da confecção de 

tapete personalizado e único de sustentação do corpo, utilizando papel cartão cortado 

com 40 x 40 cm. Cada um posicionou os pés descalços confortavelmente, em posição 

ereta e estática, diante de painel branco pendurado na parede. Com um lápis preto, o 

contorno dos pés foi desenhado por um dos pesquisadores, permitindo a mudança 

requerida do corpo a cada uma das quatro tomadas fotográficas (35).  

Uma câmera fotográfica digital Canon DC modelo 8.1V, com lente Canon macro 

0.25/0.8FT (Tokyo, Japão) acoplada, foi posicionada em tripé marca Vanguard, 

modelo VT-131 (Rio de Janeiro, Brasil) a uma distância de 2,52 cm do tapete (38) 

onde o participante permanecia de pé. Para cada tomada fotográfica o tapete 

contornado dos pés foi girado em 90o. O participante foi instruído para manter sua 

postura habitual em cada tomada fotográfica (27), mantendo os braços em postura 

habitual, paralelos e afastados minimamente do corpo nas tomadas sagitais, e 

dobrados nos cotovelos em 90o para permitir a visualização dos guias no quadril 

(39)(Figura 1, página 16, e Figuras 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, ANEXO 3, página 57). 

Preocupações com o ambiente em que foram realizadas as avaliações 

computadorizadas e com a fadiga dos operadores foram consideradas; ao se 

padronizar a iluminação, mantendo apagada a luz artificial do ambiente e sem 

interferência da luz natural externa; e limitando as avaliações completas até a 

obtenção do respectivo relatório individual a cinco, para cada dia de operação.  

3.2.2– Avaliação do Alinhamento Postural através do exame de fotogrametria 
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Para o preparo de cada participante, procedimentos visuais, de palpação e de 

demarcação dos pontos anatômicos de referência foram efetuados, estando o 

participante com roupa de ginástica justa ao corpo (Figura 1, página 16). 

Os participantes foram fotografados na vista anterior, posterior, lateral direita e 

esquerda, com os guias de isopor colados aos pontos anatômicos, de acordo com o 

tutorial do protocolo SAPO v. 0.68 (ANEXO 2 – Protocolo SAPO, página 47).  

Cada um dos 16 guias de isopor: bolas medindo 15 mm de diâmetro; foi cortado 

ao meio e pintado com tinta guache laranja na parte curva. Na parte plana foi colada 

uma fita crepe dupla face, permitindo a sua posterior colagem no corpo. 

Independente do sexo do participante, um operador (V.R.A.M.) e uma 

professora (S.S.I.O.), permaneceram durante as fotografias, devido à natureza do 

procedimento, e para evitar erros ocasionais e sistemáticos do operador. Nenhum 

deles sabia o padrão respiratório do participante, caracterizando cegamento.  

 

Figura 1– Fotografia da vista anterior da modelo, contendo o painel, o fio de 
prumo, a base de papel cartão e seis guias de isopor (pontos bilaterais: 
tragos, acrômios e espinhas ilíacas anterossuperiores - setas laranjas). 

 

Os guias de isopor foram colados em 32 pontos corporais, sendo 15 bilaterais 

e dois únicos. Os pontos anatômicos bilaterais identificados na vista anterior (Figura 
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2, página 17), foram: (1) trago nas orelhas; (2) acrômio nas escápulas; (3) espinha 

ilíaca anterossuperior (EIAS) nas cristas ilíacas; (4) trocânter maior dos fêmures; (5) 

linha articular dos joelhos; (6) ponto medial da patela nos joelhos; (7) tuberosidade 

das tíbias; (8) maléolo lateral das fíbulas nos tornozelos; (9) maléolo medial das tíbias 

nos tornozelos e (10) ponto entre cabeças do 2º e 3º metatarsos dos pés. Na vista 

posterior: (11) processo espinhoso C7 (ponto único); (12) processo espinhoso T3 

(ponto único); (13) ângulo inferior das escápulas; (14) espinha ilíaca póstero superior 

(EIPS); (15) ponto sobre a linha média das pernas; (16) ponto entre os maléolos 

medial e lateral nos tendões calcâneos; e (17) tendões calcâneos. Nas respectivas 

vistas laterais: (1) trago na orelha; (11) processo espinhoso C7; (12) processo 

espinhoso T3 (ponto único); (3) espinha ilíaca anterossuperior (EIAS) na crista ilíaca; 

(14) espinha ilíaca póstero superior (EIPS) na crista ilíaca; (4) trocânter maior do 

fêmur; (5) linha articular do joelho; (8) maléolo lateral da fíbula no tornozelo; (10) ponto 

entre as cabeças do 2º e 3º metatarsos do pé (32, 35, 36).  

 

Figura 2- Desenhos esquemáticos das vistas fotográficas anterior, posterior e lateral direita, e 
pontos anatômicos necessários à avaliação no protocolo do software SAPO (35). 

 

Em outro tempo, os arquivos das imagens fotográficas foram transferidos para 

o aplicativo gratuito SAPO v.0.69 (27) e criado um banco de dados da amostra, através 

do endereço http://sapo.incubadora.fapesp.br. O operador pôde enviar mais de uma 

fotografia de cada vista, ao encontrar dificuldades e dúvidas no posicionamento do 

participante, para posterior seleção das fotografias. 

O acesso à internet foi efetuado em computador marca DELL (Hortolândia, 

Brasil), com sistema operacional Microsoft Windows. Os arquivos individuais com 
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extensão JPG, contendo fotografias de cada participante foram salvos em pastas 

separadas e codificadas por um dos professores da equipe (A.A.C.S), para que cada 

operador procedesse à avaliação separadamente e às cegas.  

Para a utilização do SAPO algumas etapas foram manuais, enquanto outras 

geradas automaticamente. A seleção das diferentes imagens com cada uma das 

quatro vistas foi realizada em separado. Nesta etapa foram selecionadas as melhores 

fotografias porventura tomadas mais de uma vez (35). No momento em que cada 

fotografia era carregada, o software guiava ordenadamente o operador na 

identificação dos pontos anatômicos necessários a cada medida, começando com a 

cabeça e seguindo para o tronco e membros inferiores. Após a geração automática 

da medida, o operador seguia os passos do software para a próxima variável, quando 

sumiam os pontos da medida anterior. Foram utilizadas magnificações diferentes a 

partir da ferramenta zoom no momento da marcação dos pontos no software para a 

fotografia anterior e posterior (75%), e para as fotografias laterais (85%), padronizando 

os passos e minimizando a incorporação de erros (40). A escolha dos aumentos 

ocorreu de acordo com reunião dos operadores que participaram do erro do método 

(V.R.A.M. e J.L.M.) em consenso com a professora que orientou a avaliação postural 

(S.S.I.O.) (39). Ao selecionar ‘Gerar Relatório de Análises’, o operador acessava 

passivamente os dados das medidas lineares e angulares, inclusive com atribuição 

de sinal positivo e negativo, além das medidas do centro de gravidade do participante. 

Desta forma, o papel do operador foi o de identificação dos pontos sinalizados pelos 

guias de isopor colados e o de comandar o software para cada medida e para a 

geração automática do relatório. As Figuras 3 a 6 representam os quadros contendo 

descrições das medidas da cabeça (Figura 3, página 19), tronco (Figura 4, página 19), 

membros inferiores (Figura 5, página 20) e pés com a projeção do centro de gravidade 

(Figura 6, página 20); valores esperados a partir de valores médios obtidos no 

conteúdo do software (35) e/ou de pesquisas observacionais com indivíduos 

assintomáticos em relação aos problemas posturais (27, 31). A Figura 7 (página 21) 

representa o desenho da projeção do centro de gravidade nos pés do participante.  

 

 

 
Fotografia 

Medida       
avaliada - cabeça 

Sigla e 
valor esperado 

 
Ângulos 
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Vista 
 anterior 

Alinhamento 
horizontal da 

cabeça 

AHC ant 
0o(27) e 1,5o± 2,4o(28) 

1,35 o± 3,11 o(31) 

Entre linha unindo tragos, 
com a horizontal. 

1-1^horizontal  

Vistas 
lateral  
direita 

e  
lateral 

esquerda 

Alinhamento 
horizontal da   
cabeça (C7) 

AHC(C7) 
não(27) e 47,1o± 4,8o(28)  

52,42o± 5,40o(D-31) 
51,27o± 4,53o(E-31) 

Entre linha de C7 ao trago, 
com a vertical. 

11-1^vertical (D e E) 

Alinhamento 
vertical da cabeça 

(acrômio) 

AVC  
0o (27)  

12,66o± 9,56o(D-31) 
17,23o± 9,77o(E-31) 

Entre linha do trago ao 
acrômio, com a horizontal. 

1-2^horizontal (D e E) 

Figura 3– Medidas posturais na cabeça e valores esperados SAPO (27, 28, 31). Pontos numerados de 
acordo com Figura 2 (página 17). A linha horizontal é paralela ao chão e a linha vertical é paralela ao 
fio de prumo. Vértice do ângulo da vista anterior no lado direito. D- direito, E- esquerdo. 
 

 
Fotografia 

Medida  
avaliada – tronco 

Sigla e  
valor esperado 

                                                
Ângulos e distância 

Vista 
anterior 

Alinhamento 
horizontal dos 

acrômios 

AHAcrs ant 
0o(27)e 1,3 o± 2,0o(28) 

0,83o± 1,60o(31) 

Entre linha unindo acrômios, 
com a horizontal. 

2-2^horizontal         
Alinhamento 

horizontal das 
espinhas ilíacas 

anterossuperiores 

AHEIas ant 
0o(27)e  0,2 o±1,6 o(28) 

-0,22o± 1,99o(31) 

Entre linha unindo espinhas 
ilíacas anterossuperiores,   

com a horizontal. 
3-3^horizontal 

Ângulo entre os 
acrômios e as 

espinhas ilíacas 
anterossuperiores 

AngAcrs/EIas ant 
0o(27)e 1,1 o± 2,4 o(28) 

-0,85o ± 2,49o (31) 

Projeção linha acrômios até 
linha espinhas ilíacas 

anterossuperiores. 
2-2^3-3 

Vista 
posterior 

Assimetria 
horizontal  

escápulas com T3 

AssHEsc post 
0 mm(27)                

0,5 ± 1,1 mm(28) 
-1,27± 21,69 mm (31) 

Subtração entre comprimentos 
do acrômio com T3. 
2-T3 – 2-T3 (D – E)       

Vistas 
lateral 
direita 

e 
lateral 

esquerda 

 
Alinhamento 

vertical do tronco 
 

AVTr  
não(27)-2,4o± 2,1o(28) 

-1,41o± 3,17o(D-31) 
-2,06o± 2,20o(E-31) 

Entre linha acrômio ao 
trocânter maior fêmur,         

com a vertical. 
2-4^vertical 

Ângulo do quadril 
(tronco e coxa) 

 

AngQuad  
não disponível (27)  
-5,99o± 4,86o(D-31) 
-7,02o± 3,43o(E-31) 

Entre linha acrômio ao 
trocânter maior fêmur,          
até o maléolo lateral. 

2-4^4-8 (D e E) 

Alinhamento 
vertical do corpo 

 

AVCorp  
não disponível(27) 

1,8o± 0,9 o(28) 
1,82o± 1,19o(D-31) 
1,92o± 1,18o(E-31) 

Entre linha acrômio ao maléolo 
lateral, com a vertical. 

2-8^vertical (D e E) 

 
Alinhamento 

horizontal da pélvis 
 
 

AHPel  
não disponível (27)     

-7,4o± 4,8 o(28) 
-13,59o± 6,75o(D-31) 
-14,26o± 4,91o(E-31) 

Entre linha espinha ilíaca 
anterossuperior à póstero 
superior, com a horizontal 

14-3^horizontal (D e E)  

Figura 4 - Medidas posturais no tronco e valores esperados SAPO (27, 28, 31). Pontos numerados de 
acordo com a Figura 2 (página 17). A linha horizontal é paralela ao chão e a linha vertical é paralela ao 
fio de prumo. Vértices dos ângulos da vista anterior no lado direito. D- direito, E- esquerdo. 

 
Fotografia 

Medida avaliada - 
membros inferiores 

Sigla e 
valor esperado 

 
Ângulos e distância  



20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vista 
anterior 

 
Ângulo frontal ou 

alinhamento 
anterior do 

membro inferior 
direito e esquerdo  

AngFrMI  
não disponível (27) 
-1,9o± 3,4o(D-28)           
-1,9o± 3,8o(E-28) 

-2,65o± 6,66o(D-31) 
-0,60o±10,64o(E-31) 

 
Entre trocânter maior fêmur 

com linha articular joelho, até 
o maléolo lateral. 
4-5^5-8 (D e E)  

 
Diferença entre os 
comprimentos dos 
membros inferiores 

direito/esquerdo 
 

 
DifCompMI D/E 

0 mm (27) 
- 0,20 ± 0,87(31) 

Subtração linha espinha ilíaca 
anterossuperior com maléolo 
medial, e linha espinha ilíaca 
anterossuperior com maléolo 

medial, de cada lado. 
3-9 – 3-9 (D – E) 

Alinhamento 
horizontal 

tuberosidades 
tíbias 

AHTib 
0o(27) 

0o± 1,52o(31) 

Entre tuberosidade das tíbias, 
com a horizonta.l  

7-7^horizontal 

 
Ângulo Q         

direito e esquerdo 
 

AngQ  
15o (27) 

17,69o± 9,53o(D-31) 
13,00o± 13,77o(E-31) 

Entre espinha ilíaca 
anterossuperior com ponto 

medial da patela, até a 
tuberosidade tíbia. 

3-6^6-7 
 

Vista 
posterior 

Ângulo perna retro 
pé direito 

e perna retro pé 
esquerdo 

AngPerRetr   
não disponível (27)  
6,67o± 9,11o(D-31) 
5,05o± 7,44o(E-31)  

Ponto linha média perna com 
ponto médio tendão calcâneo, 

até calcâneo.  
15-16^16-17 

 
Vistas 
lateral 
direita 

e  
lateral 

esquerda  

 
Ângulo joelho ou 

alinhamento sagital 
do membro inferior   
direito e esquerdo 

AngJ  
não disponível(27) 

-2,1o± 4,8o (28) 
-3,72o± 5,41o(D-31) 
-2,80o± 4,93o(E-31) 

 
Trocanter maior fêmur com 

linha articular joelho, até 
maléolo lateral. 
4-5^5-8(D e E) 

 
Ângulo tornozelo 
direito e esquerdo  

 

AngTor  
não disponível(27) 

86,2o± 2,6o(28) 
86,96o± 2,93o(D-31) 
86,61o± 3,11o(E-31) 

Linha articular joelho com 
maléolo lateral, com a 

horizontal. 
5-8^horizontal (D e E) 

Figura 5 - Medidas posturais dos membros inferiores e valores esperados SAPO (27, 28, 31). Pontos 
numerados de acordo com a Figura 2 (página 17). A linha horizontal é paralela ao chão. Vértice do 
ângulo da vista anterior no lado direito. D- direito, E- esquerdo. 
 
 

 
Planos 

 
Medida avaliada - projeção do centro gravidade  

Sigla e 
valor esperado 

Plano 
frontal 

Assimetria centro gravidade no plano frontal 
AssCGpl fr 

0%  
Posição do centro gravidade em relação posição 

média maléolos no plano frontal 
CGMalpl fr 

0cm  
Plano 
sagital 

Assimetria centro gravidade no plano sagital 
AssCGpl sag 

0%  
Plano 
lateral 

Posição do centro gravidade em relação posição 
média maléolos no plano lateral 

CGMalpl lat 
0 cm  

Figura 6 - Medidas posturais da projeção do centro de gravidade geradas no software sem interferência 
do operador, e valores esperados SAPO (27). 
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Figura 7– Representação da base de suporte e sistema de coordenadas para apresentação da 
projeção do centro de gravidade (35). 

 
O sinal negativo foi mantido nas medidas representativas da gradação da 

alteração [quadril/tronco/coxa (AngQuad D e E); frontal do membro inferior (AngFrMi 

D e E); Q (Ang Q D e E); perna/retropé (AngPer/Retr D e E); do joelho (Ang J D e E); 

tornozelo (Ang Tor D e E)]. Quando o sinal negativo representou apenas o lado 

desviado ou a assimetria, não foi incluído na análise estatística [alinhamentos 

horizontais: cabeça (AHC ant); acrômios (AHAcrs); espinhas ilíacas anterossuperiores 

(AHEIas ant); pélvis (AHPel); tíbias (AHTib); assimetrias: escápulas (AssHEsc post); 

membros inferiores (DifCompMi D/E); alinhamentos verticais:  (acrômios/espinhas 

ilíacas anterossuperiores (AngAcrs/EIas ant); tronco (AVtr D e E)]; sendo apenas 

interpretado clinicamente nos resultados. 

As Figuras 8 (página 21) e 9 (página 22) ilustram a atribuição dos sinais 

matemáticos de acordo com as medidas. Por convenção, mede-se o ângulo interno.   

-  

Figura 8– Desenhos esquemáticos do software das vistas sagitais e atribuição de sinal matemático 
positivo pelo lado mais elevado, ou pelo vértice do ângulo das medidas (35).  
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Figura 9– Desenhos da vista lateral direita dos ângulos das medidas posturais e sentido anti-horário 
correspondente ao sinal positivo (35). Na vista esquerda sinal positivo é atribuído no sentido horário. 

 
Foi possível reproduzir as figuras 2, 7-9, em virtude da Licença Pública Geral 

GNU - GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991, informando que: “É 

permitido a qualquer pessoa copiar e distribuir cópias tal desse documento de licença, 

sem a implementação de qualquer mudança”. (35)  

 

Tratamento Estatístico 

Foi realizado cálculo amostral (41), considerando um poder de teste de 90%, 

α=0,05, e a medida do desvio padrão do trabalho de Cuccia e Caradonna (11), usando 

valor mínimo de 2,21o da diferença entre o ângulo Trago-T3^C7-horizontal. Esse 

cálculo indicou a necessidade de 60 participantes.   

O tratamento estatístico foi cego, realizado por um membro pesquisador da 

equipe (C.T.M.), que não participou de qualquer etapa da avaliação postural.  

Todas os testes foram realizados com o programa BioEstat 5.3© (Belém-PA, 

Brasil). O nível de significância de 5% foi definido para todos os testes. 

Foram realizados o cálculo do ICC e o teste t para avaliação da confiabilidade 

intra-avaliador (repetibilidade) e interavaliador (reprodutibilidade).  

Foi aplicado teste de normalidade de Liliefors para a análise da distribuição da 

amostra.  

Em seguida foi calculada a análise estatística descritiva para todas as variáveis; 

aplicado o teste de Análise de Variância ANOVA para um critério, em associação ao 

pós-teste de Tukey para as medidas com distribuição normal; e o teste de Mann 

Whitney para as variáveis com distribuição não normal.  
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4– RESULTADOS  

 

Dos 85 pacientes do arquivo de documentação da clínica de Ortodontia da UFF 

que receberam diagnóstico do padrão respiratório, 65 compareceram após contato 

telefônico sequenciado a partir da randomização. Destes, nenhum relatou sintomas 

compatíveis com problemas posturais; dois apresentavam IMC aumentado; dois 

possuíam histórico de fraturas ósseas; e uma jovem suspeitava de gravidez. Estes 

cinco pacientes foram excluídos por adoção dos critérios de elegibilidade, não 

havendo necessidade de mais recrutamentos. Não houve perdas na amostra. 

A amostra foi composta por 60 pacientes ortodônticos entre 13,5 e 25,9 anos, 

variando nos grupos respiratórios entre 13,5 e 23,4 anos (n= 17 nasais); 15,9 e 22,7 

anos (n= 19 bucais por hábito) e 14,9 a 25,9anos (n= 24 bucais por obstrução). Em 

relação aos sexos dos participantes, 25 eram homens (sete respiradores nasais, seis 

bucais por hábito e 12 bucais por obstrução) e 35 mulheres (10 nasais, 13 bucais por 

hábito e 12 bucais por obstrução). Para completar a caracterização, em relação à má 

oclusão, 10 homens apresentavam classe I, oito classe II, e sete classe III de Angle. 

Dentre as mulheres, 21 apresentavam classe I, nove classe II, e cinco classe III de 

Angle. O sexo e a má oclusão não foram variáveis comparadas, pela quantidade 

estatisticamente insuficiente para a separação em subgrupos.   

A partir das quatro vistas fotográficas de cada participante obtiveram-se medidas 

de alinhamento e ângulos da cabeça, tronco e membros inferiores; além da projeção 

do centro de gravidade nos pés.   

Os resultados do teste de confiabilidade ICC intra-avaliador (repetitilidade) e 

interavaliador (reprodutibilidade) mostraram replicabilidade excelente (intra e 

interavaliador) nas cinco medidas da cabeça (0,85 a 0,99). Para as 12 medidas do 

tronco a replicabilidade foi excelente (0,77 a 0,99) em nove (AHAcrs; AVTr D e E; 

AngQuad D e E; AVC D e E; AHPel D e E). A repetibilidade foi excelente (0,82) e a 

reprodutibilidade foi média-a-boa para AHEIas (0,72 a 0,73). A replicabilidade foi 

média-a-boa (0,61 a 0,69) nas outras medidas do tronco: AngAcrs/EIas e AssHEsc. 

Para as 12 medidas dos membros inferiores a replicabilidade foi excelente (0,77 a 

0,99) em cinco (AngQ E; AngPerRetr D; Ang J D; Ang Tor D e E), e média-a-boa (0,53 

a 0,57) para AngFrMI D e E. Para as medidas restantes houve resultados diferentes 

para a repetibilidade e reprodutibilidade. A repetibilidade foi média-a-boa para 
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AngPerRetr E (0,62) e AngJ E (0,57); e a reprodutibilidade foi média-a-boa e excelente 

para AngPerRetr E  (0,61 e 0,89) e AngJ E (0,57 e 0,99), média-a-boa para DifCompMI 

D/E (0,58), AngQ D (0,52 e 0,66) e AHTib (0,55). Replicabilidade excelente ocorreu 

em quase todas as medidas da projeção do centro de gravidade (0,93 a 0,99), exceto 

para CGMalpl fr, com repetibilidade média-a-boa (0,66) e reprodutibilidade média-a-

boa (0,64) e excelente (0,98). De modo geral os resultados do teste t confirmaram a 

replicabilidade das medidas.  

Os resultados desta pesquisa foram comparados com medidas de referência, 

consideradas ideais, atribuídas a indivíduos assintomáticos para alterações posturais 

(28, 31, 35, 42), visto a impossibilidade de analisar posturas corporais (28), a partir do 

modelo normal e simétrico proposto por Kendall (3).  

As Tabelas 1 a 4 contêm estatística descritiva e comparada da cabeça, tronco, 

membros inferiores e centro de gravidade. As medidas centrais e de dispersão foram 

calculadas e testadas em acordo ao teste de normalidade de Liliefors aplicado. 

Na Tabela 1 (página 24), estão contidas as medidas posturais da cabeça. Na 

metodologia aplicada, como os sinais positivo e negativo são qualitativos para indicar 

a direção das possíveis alterações da cabeça, foram desconsiderados para as 

medidas descritivas (usado o módulo) e para o teste de variância. 

Tabela 1– Estatística descritiva e resultados das comparações entre os  
padrões respiratórios dos participantes para as medidas posturais da cabeça 

Cabeça                               Padrão respiratório 

 Nasais Bucais por hábito        Bucais por obstrução 

 n=17 (7M/10F) n=19 (6M/13F) n=24 (12M/12F) 

Medida Mediana IQ Mann 
Whitney 

Mediana IQ Mann 
Whitney 

Mediana IQ Mann 
Whitney 

AHC ant   1,60 3,10 A   2,05 3,70 A   2,40 1,55 A 
Medidas Média DP Anova Média DP Anova Média DP Anova 
AHC D 48,35 6,74 A 47,18 4,77 A 48,60 5,77 A 
AHC E 50,01 4,86 A 47,41 3,56 A 47,70 5,20 A 
AVC D 18,78 5,00 A 20,18 9,05 A 17,81 8,13 A 
AVC E 21,70 0,80 A 20,61 5,02 A 18,32 9,76 A 

Fonte: O autor, 2020. 
AHC ant -alinhamento horizontal da cabeça na vista anterior,  
AHC D  -alinhamento horizontal cabeça em relação à C7 na vista direita,  
AHC E  -alinhamento horizontal cabeça em relação à C7 na vista esquerda,  
AVC D -alinhamento vertical cabeça em relação ao acrômio na vista direita,  
AVC E  -alinhamento vertical cabeça em relação ao acrômio na vista esquerda.  

Resultados com a mesma letra = não há diferença estatisticamente significativa. 
 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos 

respiratórios, para todas as medidas da cabeça (Tabela 1, página 24).  
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Para o alinhamento horizontal da cabeça (AHC ant), dois respiradores nasais 

apresentaram alinhamento, 10 inclinação direita (+), com cinco desviados acima do 

ideal; e cinco para esquerda (-), dentro da amplitude ideal. Para os bucais por hábito, 

um estava alinhado; 13 inclinados para a direita (+), com sete desviados acima do 

ideal; e cinco para a esquerda (-), com um acima do ideal. No grupo dos bucais por 

obstrução, havia 15 com inclinação à direita (+), com quatro acima do ideal; e nove à 

esquerda (-), com três acima do ideal. Clinicamente os respiradores nasais 

apresentaram menores desvios. Os bucais apresentaram maior tendência de 

inclinação da cabeça, sobretudo os bucais por hábito. As medidas de referência 

comparadas foram 0o(35), representando cabeça alinhada; 1,5o ± 2,4o(28); 1,35o ± 

3,11o(31); e 0o ± 2,9o(42) sem diferenças entre os sexos (28, 42). 

  Nas vistas laterais, para a medida do alinhamento horizontal da cabeça (AHC 

D e E), no grupo dos 17 nasais, 11 apresentaram ângulo normal, e três, normais 

apenas na esquerda. A flexão ocorreu em cinco nasais, três nas duas vistas, e mais 

dois na vista direita (<46,74o)(31). Um apresentou extensão na vista direita 

(>57,82o)(31), ou cinco apresentaram extensão na vista direita (28) e seis na vista 

esquerda (>51,9o)(28), dependendo do valor de referência comparado. No grupo dos 

19 bucais por hábito, sete participantes apresentaram bom alinhamento nas duas 

vistas, mais três apenas na direita e três na esquerda. A flexão ocorreu em 10 

participantes, distribuídos em cinco de ambos os lados, três na vista direita e dois na 

vista esquerda. Nenhum apresentou extensão (31), podendo ser considerados três 

com extensão na vista direita e um na vista esquerda (28). Nos 24 bucais por 

obstrução, 11 apresentaram flexão, dois em ambas as vistas, três apenas na direita e 

seis na esquerda. Nenhum apresentou extensão (31), contudo podem ser 

considerados tendo extensão seis na vista direita e quatro na vista esquerda (28). Não 

houve diferença estatística entre os valores médios dos grupos, apesar das diferenças 

clínicas, inclusive dentro de cada grupo, visto nos relatórios individuais. A flexão da 

cabeça ocorreu em cinco participantes nasais, 11 bucais por hábito e 11 bucais por 

obstrução. As medidas de referência foram: 52,42o ± 5,40o (D)(31), 51,27o ± 4,53o 

(E)(31); e 47,1o ± 4,8o (28) sem diferenças entre os sexos e entre os lados. 

Ao observar os relatórios individuais, a medida do alinhamento vertical da cabeça 

(AVC D e E), variou de 6,2o (D) a 31,0o (E) nos nasais; 0,9o a 35,9o (D) (E) nos bucais 

por hábito, e 0,7o a 32,0o (D), nos bucais por obstrução, com grande amplitude, sendo 

a menor encontrada nos nasais. As medidas de referência foram: 0o(35); 12,66o ± 
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9,56o (D)(31), 17,23o ± 9,77o(E)(31). Nos grupos de respiradores nasais e bucais por 

hábito nenhum participante apresentou anteriorização da cabeça (<3,1o D ou <7,46o 

E), ocorrendo, porém, em quatro bucais por obstrução, sendo três em ambas as vistas 

e um na vista esquerda, representando diferença clínica significativa. A inclinação 

posterior da cabeça ocorreu nos três grupos, tendo quatro participantes nasais na 

vista direita e dois na esquerda; cinco bucais por hábitos na vista direita, e três 

respiradores bucais por obstrução em ambas as vistas, um na vista direita e mais três 

na esquerda. O grupo dos bucais por obstrução não apresentou homogeneidade nas 

posições dos seus participantes.   

Na Tabela 2 (página 26), estão contidas as medidas posturais do tronco. 

Tabela 2– Estatística descritiva e resultados das comparações entre os padrões 
respiratórios para as medidas posturais do tronco 

Tronco                                 Padrão respiratório 
 Nasais Bucais por hábito       Bucais por obstrução 
 n=17 (7M/10F) n=19 (6M/13F) n=24 (12M/12F) 
Medidas Mediana IQ Mann 

Whitney 
Mediana IQ Mann 

Whitney 
Mediana IQ Mann 

Whitney 
AHAcrs ant  1,30   1,80 A   2,85   2,85 B   1,75   1,20 AB 
AssEsc post 13,50 15,40 A 20,20 14,12 A 22,65 28,05 A 
AngQuad E -11,50   6,66 A   -9,46   4,49 A -8,69  4,37 A 
AVCorpo E  1,20  0,90 A  1,50   0,97 A   1,20  1,95 A 
AHPelv E 15,70 11,20 A 12,5 13,52 A 14,90  7,35 A 
Medidas Média DP Anova Média DP Anova Média DP Anova 

AHEIACs ant  1,25 0,98 A 1,90  1,24 A  2,12  1,65 A 
AVT D  3,11 2,17 A 2,81  2,52 A  3,95  2,12 A 
AVT E  6,22 3,83 A 3,75  2,53 B  3,35  2,63 AB 
AngQuad D -8,27 3,22 A -7,16  4,83 A -7,20  5,26 A 
AVCorpo D  1,08 0,65 A 1,61  1,38 A  1,51  0,85 A 
AHPelv D 16,77 9,02 A 14,60  8,12 A 13,65  7,03 A 

Fonte: O autor: 2020. 
AHAcrs ant   -alinhamento horizontal acrômios na vista anterior, 
AHEIACs ant   -alinhamento horizontal espinhas ilíacas anterossuperiores na vista anterior, 
AssEsc post   -assimetria entre escápulas na vista posterior, 
AngAcrsEIACs ant  -entre acrômios e espinhas ilíacas anterossuperiores na vista anterior 
AVT D  -alinhamento vertical do tronco na vista lateral direita, 
AVT E   -alinhamento vertical do tronco na vista lateral esquerda, 
AngQuad D   -ângulo do quadril na vista lateral direita, 
AngQuad E   -ângulo do quadril na vista lateral esquerda, 
AVCorp D   -alinhamento vertical do corpo na vista lateral direita, 
AVCorpo E    -alinhamento vertical do corpo na vista lateral esquerda, 
AHPelv D   -alinhamento horizontal da pélvis na vista lateral direita, 
AHPelv E    -alinhamento horizontal da pélvis na vista lateral esquerda. 
Resultados com a mesma letra = não há diferença estatisticamente significativa. 
Resultados com letras diferentes = há diferença estatisticamente significativa. 

 

Houve diferenças estatisticamente significativas apenas entre duas medidas da 

postura do segmento do tronco, comparadas nos três grupos (AHAcrs ant e AVC E).  
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Em relação ao alinhamento horizontal dos acrômios na vista anterior (AHAcrs 

ant), as amplitudes foram avaliadas sem considerar o sinal negativo. No grupo dos 

nasais, 11 apresentaram inclinação à direita (+) e seis à esquerda (-), variando entre 

0,2o e 2,9o. No grupo dos bucais por hábito, 10 apresentaram inclinação à direita (+), 

e nove à esquerda (-), sem associação relacionada ao lado da inclinação da cabeça, 

com amplitude entre 0,2o e 7,5o, tendo três participantes alteração postural. Para os 

bucais por obstrução, 11 apresentaram inclinação para direita (+), e 13 para esquerda 

(-), contrárias à inclinação da cabeça (14 participantes). Houve variação entre 0,4o e 

5,3o, com sete participantes tendo inclinação anormal. Além das diferenças 

estatísticas significativas, clinicamente os respiradores nasais apresentaram tronco 

com inclinações laterais mais suaves (ideais), e ocorreram as maiores alterações no 

grupo dos bucais por hábito. Os valores de referência foram: 0o (27); 1,3o ± 2,0o (28); 

0,83o ± 1,60o (31); 1,3 o ± 1,6o (42).  

No alinhamento das escápulas na vista posterior (AssEsc post), um nasal 

apresentou simetria, cinco, inclinação esquerda (escápula esquerda elevada) (-) e 11, 

direita (direita elevada) (+). Quatro apresentaram valores anormais (31). Para os 

bucais por hábito, uma apresentou simetria, três para direita (+), e 15 para esquerda 

(-). Seis apresentaram valores anormais (31). Para os bucais por obstrução 11 tiveram 

inclinação esquerda (-), e 13, direita (+). Onze apresentaram valores anormais, 

comparando com os valores de referência com maior dispersão (31). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas, mas as diferenças clínicas devem ser 

consideradas, com os valores no grupo dos nasais mostrando menores desvios, e as 

medidas dos bucais por obstrução, maior dispersão dos desvios. Os valores de 

referência foram: 0 mm (27); 0,5 ± 1,1 mm (28); 1,27 ± 21,69 mm (31). 

Em relação ao alinhamento do ângulo do quadril na vista direita (AngQuad D), 

os valores de referência comparados foram -5,99o ± 4,86o (31). No grupo dos nasais, 

dois apresentaram antepulsão (<-10,85o), e 15, alinhamento ideal (31). No grupo dos 

bucais por hábito, dois apresentaram antepulsão (<-10,85o), um retropulsão (valor +), 

e os outros 15, alinhamento ideal (31). Já no grupo dos bucais por obstrução, seis 

apresentaram antepulsão (-), seis retropulsão (>-1,13o), e os 15 restantes, bom 

alinhamento. Na vista lateral esquerda (AngQuad E), os valores comparados foram  -

7,02o ± 3,43o (31). No grupo dos nasais, oito apresentaram antepulsão (<-10,45o), três 

retropulsão (>-3,59o), e seis, valores ideais. Dos bucais por hábito, sete apresentaram 

antepulsão (<-10,45o), e três retropulsão (>-3,59o). Dos bucais por obstrução, sete 
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apresentaram antepulsão, e cinco retropulsão, com metade dentro dos valores ideais. 

Não houve diferenças estatísticas significativas entre os grupos, comparando 

separadamente a vista direita e a esquerda, e clinicamente perceberam-se variações 

da normalidade nos três grupos, em ambos os lados.  

Em relação ao alinhamento do ângulo vertical do corpo, os valores de referência 

foram 1,92o ± 1,18o(31) para as duas vistas, por não haver diferenças entre as 

medidas disponíveis de assintomáticos (28, 31). Na vista direita (AVC D), no grupo 

dos nasais, sete apresentaram inclinação posterior, e o restante, inclinação ideal. No 

grupo dos bucais por hábito, quatro apresentaram inclinação posterior,  um, inclinação 

anterior, e o restante com valores ideais. No grupo dos bucais por obstrução, cinco 

apresentaram inclinação posterior, o restante apresentou valores ideais. Na vista 

lateral esquerda (AVC E), no grupo dos 17 nasais, 10 apresentaram inclinação 

posterior, e um, inclinação anterior. No grupo dos 18 bucais por hábito, cinco 

apresentaram inclinação posterior, e dois, inclinação anterior. Já no grupo dos bucais 

por obstrução, quatro apresentaram valores maiores (inclinação posterior) e oito 

apresentaram valores menores do que o ideal (inclinação anterior). Não houve 

diferenças estatisticamente e clinicamente significativas entre os grupos. 

Em relação ao alinhamento da pélvis, os valores de referência disponíveis foram: 

-7,4o ± 4,8o(28); 13,59o ± 6,75o(D-31) e 14,26o ± 4,91o(E-31). Nas vistas laterais 

(AHPelv D e E), não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, 

apresentando este ângulo uma variação que dificulta a interpretação. 

Em relação ao alinhamento entre acrômios e espinhas ilíacas anterossuperiores 

na vista anterior (AngAcrsEIACs ant), os valores de referência  foram: 0o(27); 1,1o ± 

2,4o(28); -0,85o ± 2,49o(31). No grupo dos nasais, dois apresentaram medidas acima, 

e o restante, inclinação na faixa ideal. No grupo dos bucais por hábito, três 

apresentaram medidas acima, e o restante, inclinação na faixa ideal. No grupo dos 

bucais por obstrução, três apresentaram medidas acima do ideal, quatro abaixo do 

ideal e o restante com inclinação na faixa ideal.  

Em relação ao ângulo alinhamento vertical do tronco os valores de referência  

foram: -2,4o ± 2,1o (28); -1,41o ± 3,17o (D-31); -2,06o ± 2,20o (E-31). Importa lembrar 

que os sinais matemáticos representam direções opostas nas vistas laterais. Na vista 

lateral direita (AVT D), não houve diferenças estatisticamente significativas. No grupo 

dos nasais e dos bucais por hábito, quatro apresentaram anteriorização do tronco, e 

o restante, valores ideais. No grupo dos bucais por obstrução, seis apresentaram 
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anteriorização, um apresentou inclinação posterior, e o restante, valores ideais. Em 

relação à vista lateral esquerda (AVT E), houve diferenças estatisticamente e 

clinicamente significativas entre os três grupos. No grupo dos nasais onze 

apresentaram inclinação posterior do tronco, um apresentou inclinação anterior, e o 

restante, valores ideais. No grupo dos bucais por hábito, nove apresentaram 

posteriorização do tronco, dois, anteriorização, e o restante, valores ideais. No grupo 

dos bucais por obstrução nove apresentaram anteriorização do tronco, três inclinação 

posterior, e o restante, valores ideais. Esta medida mostrou grande variabilidade ao 

analisar clinicamente os valores dentro e entre os grupos. 

A Tabela 3 (página 29) contém medidas posturais dos membros inferiores. 

Tabela 3– Estatística descritiva e resultados das comparações entre os padrões 
respiratórios para as medidas posturais dos membros inferiores 

Membros 
inferiores 

                                Padrão respiratório 

 Nasais Bucais por hábito       Bucais por obstrução 
 n=17 (7M/10F) n=19 (6M/13F) n=24 (12M/12F) 
Medidas Mediana IQ Mann 

Whitney 
Mediana IQ Mann 

Whitney 
Mediana IQ Mann 

Whitney 
DifCompMI  0,40 0,90 A  0,90 0,95 B  0,75  0,52 AB 
AHTib ant  1,00 2,00 A  1,35 1,17 A  1,45  0,82 A 
AngQ D 12,30 6,30 A 12,70 7,00 A 12,45 12,87 A 
AngTor D 88,00 2,10 A 89,15 6,92 A 88,05  2,77 A 
Medidas Média DP Anova Média DP Anova Média DP Anova 

AngFrMi D -1,21 2,86 A -0,45 3,20 A  0,57  3,19 A 
AngFrMi E -1,12 3,62 A  0,30 3,21 A -0,37  2,95 A 
Ang Q E 10,42 5,47 A 11,07 5,02 A 11,03  6,31 A 
AngPer/Retrpe D   4,92 4,58 A  5,66 3,62 A   6,62  3,96 A 
AngPer/Retrpe E   6,73 2,31 A  4,86 4,86 A   6,92  4,26 A 
AngJ D  -2,51 3,27 A -2,45 4,99 A  -2,36  4,59 A 
AngJ E  -3,80 3,18 A -1,07 6,88 A  -2,33  5,56 A 
AngTor E 88,20  2,00 A 87,44 4,38 A 87,13  3,63 A 

Fonte: O autor, 2020. 
DifCompMI   -diferença comprimento membro inferior direito/esquerdo vista anterior,  
AHTib ant  -alinhamento horizontal tuberosidades das tíbias na vista anterior,  
AngQ D  -ângulo Q direito,  
AngTor D  -ângulo tornozelo direito, 
AngFrMi D   -ângulo frontal membro inferior direito,  
AngFrMi E   -ângulo frontal membro inferior esquerdo,  
AngQ E  -ângulo Q esquerdo,  
AngPer/Retrpe D  -ângulo perna retro pé direito na vista posterior, 
AngPer/Retrpe E   -ângulo perna retro pé esquerdo na vista posterior,  
AngJ D   -ângulo joelho direito na vista lateral direita,  
AngJ E   -ângulo joelho esquerdo na vista lateral esquerda,  
AngTor E   -ângulo tornozelo esquerdo.  
Resultados com a mesma letra = não há diferença estatisticamente significativa. 
Resultados com letras diferentes = há diferença estatisticamente significativa. 
 

Em relação à Diferença do comprimento membro inferior direito/esquerdo na 

vista anterior (DifCompMI), no grupo dos nasais, cinco apresentaram mesmo 
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comprimento entre as pernas, seis tinham membro direito maior (+), com quatro deles 

acima do ideal, e seis, membro esquerdo maior (-), com três acima do ideal. No grupo 

dos respiradores bucais por hábito, nove apresentaram membro direito maior (+), três 

acima do ideal, e 10 apresentaram membro esquerdo maior (-), cinco deles acima do 

ideal. No grupo dos bucais por obstrução, um apresentou simetria, 12 apresentaram 

membro direito maior (+), sendo dois acima do ideal, e 11 apresentaram membro 

esquerdo maior (-), sendo cinco acima do ideal. Houve diferença estatística e clínica 

significativa entre os grupos. Os valores centrais dos nasais refletiram maior tendência 

de simetria, com valores mais aproximados de zero. Valores de referência foram: 0 

mm (27), e -0,20 mm ± 0,87 mm (31).  

Em relação ao ângulo horizontal das tuberosidades das tíbias na vista anterior 

(AHTibant), no grupo dos nasais, três apresentaram simetria, oito apresentaram 

esquerda elevada (+), cinco com valores acima do ideal, e seis, direita elevada (+), 

dentro dos valores ideais. No grupo dos bucais por hábito, um apresentou simetria, 

sete, esquerda elevada (+), quatro com valores acima do ideal, 11, direita elevada (+), 

três com valores acima do ideal. Nos bucais por obstrução, um participante 

apresentou simetria, 10 apresentaram a esquerda elevada (-), dois com valores acima 

do ideal, e 12, direita elevada (+), quatro com valores acima do ideal. Os valores de 

referência foram 0o (27) e 0o ± 1,52o (31).  

O modo de interpretar os resultados para o ângulo Q na vista anterior difere de 

acordo com os valores de referência adotados. Os valores encontrados na literatura 

foram 15o (27); e 17,69o ± 9,53o (D-31) e 13,00o ± 13,77o (E-31). Para a vista direita 

(AngQ D), com a adoção dos valores mais abrangentes, no grupo dos nasais, três 

apresentaram desvio lateral de patela (Q<8,16o), e o restante apresentou valores 

ideais. Adotando 15o como padrão, em um a medida foi ideal, quatro desvio medial da 

patela, e 12, desvio lateral. No grupo dos bucais por hábito, quatro apresentaram 

desvio lateral (Q<8,16o), e o restante, valores ideais. Adotando 15o, sete apresentaram 

desvio medial, e 12, desvio lateral. No grupo dos bucais por obstrução, 16 

apresentaram a medida ideal, dois, desvio medial (Q>27,22o), e seis, desvio lateral 

(Q<8,16o). Adotando o valor de 15o, um apresentou a medida correta, sete desvio 

medial (Q>15 o), e 16, desvio lateral (Q<15o). Em relação ao ângulo Q esquerdo na 

vista anterior (AngQ E), no grupo dos nasais, com a adoção dos valores mais 

abrangentes, um apresentou desvio lateral (Q<-0,77o), e o restante apresentou 

valores ideais (entre -0,77o e 26,00o). Adotando o valor de 15o, um apresentou a 
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medida ideal, dois, desvio medial, e 14, desvio lateral. No grupo dos bucais por hábito, 

todos apresentaram valores ideais. Adotando 15o, quatro apresentaram desvio medial, 

e 15, lateral. No grupo dos bucais por obstrução, todos apresentaram valores ideais. 

Adotando 15o, seis apresentaram desvio medial da patela, e 18, desvio lateral da 

patela. Não houve diferenças estatisticamente e clinicamente os valores foram 

discrepantes dentro dos grupos, contudo os bucais por obstrução tenderam à 

normalidade na comparação entre os grupos. 

Em relação ao ângulo frontal do membro inferior direito, na vista anterior 

(AngFrMi D), os valores de referência foram: -1,9o± 3,4o(D-28), e  -2,65o± 6,66o(D-31). 

Para o lado esquerdo (AngFrMi E) foram:  -1,9o± 3,8o(E-28), e -0,60o±10,64o(E-31). 

Considerando os valores de referencia os de maior amplitude, no membro direito, um 

participante de cada grupo apresentou valor aumentado (>4,01o). Com o membro 

esquerdo todos os valores estiveram dentro do limite ideal, nos três grupos.  

Em relação ao ângulo perna/retro pé direito na vista posterior (AngPer/Retrp D) 

nos grupos dos bucais por hábito e dos bucais por obstrução, todos apresentaram 

joelho bem posicionado. No grupo dos nasais, um apresentou joelho valgo, e o 

restante, valores ideais. Os valores de referência foram 6,67o ± 9,11o (D-31). Para o 

membro esquerdo (AngPer/Retrpeesq), no grupo dos nasais, um apresentou joelho 

varo (>12,49o), e o restante, valores ideais. No grupo dos bucais por hábito, um 

apresentou joelho valgo (<-2,39o), e um, joelho varo (>12,49o). No grupo dos bucais 

por obstrução, dois apresentaram joelho varo (>12,49o), e o restante apresentou 

valores ideais. Os valores de referência foram 5,05o ± 7,44o (E-31). 

Em relação ao ângulo do joelho nas vistas laterais, os valores de referência 

adotados foram: -2,1o± 4,8o (28); -3,72o± 5,41o (D-31), e -2,80o± 4,93o (E-31). Na direita 

(AngJ D), no grupo dos nasais, todos apresentaram alinhamento do joelho. No grupo 

dos bucais por hábito, um apresentou joelho genoflexo (>1,69o) e dois apresentaram 

joelho geno recurvado (hiperextensão) (<-9,13o). No grupo dos bucais por obstrução 

dois apresentaram joelho genoflexo (>1,69o) e um apresentou joelho geno recurvado 

(hiperextensão) (<-9,13o). Na vista lateral esquerda (AngJ E), no grupo dos nasais, 

um apresentou joelho geno recurvado. No grupo dos bucais por hábito, sete 

apresentaram joelho genoflexo (>2,13o), e dois, joelho geno recurvado 

(hiperextensão) (<-7,73o). No grupo dos bucais por obstrução, cinco apresentaram 

joelho genoflexo (>2,13o), e quatro, joelho geno recurvado (hiperextensão) (<-7,73o). 
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Em relação ao ângulo do tornozelo, os valores de referência de comparação 

foram: 86,2o± 2,6o (28); 86,96o± 2,93o (D-31) e 86,61o± 3,11o (E-31). Na direita, no 

grupo dos nasais, quatro estavam acima e um abaixo dos valores ideais. No grupo 

dos bucais por hábito, oito estavam acima e quatro abaixo. No grupo dos bucais por 

obstrução, cinco estavam acima e dois abaixo. Na vista esquerda, no grupo dos 

nasais, quatro estavam acima e um abaixo. No grupo dos bucais por hábito, nove 

estavam acima e cinco abaixo. No grupo dos bucais por obstrução, estavam cinco 

acima e dois abaixo. Não houve diferenças estatísticas e clínicas significativas.  

Na Tabela 4 (página 31), estão contidas as medidas da projeção do centro de 

gravidade dos participantes. 

Tabela 4– Estatística descritiva e resultados das comparações entre os padrões 
respiratórios para medidas posturais da projeção do centro de gravidade. 

 
Centro 

gravidade 
                              Padrão respiratório 

 Nasais Bucais por hábito       Bucais por obstrução 
 n=17 (7M/10F) n=19 (6M/13F) n=24 (12M/12F) 

Medida Mediana IQ Mann 
Whitney 

Mediana IQ Mann 
Whitney 

Mediana IQ Mann 
Whitney 

AssCG pl fr   4,70   8,30 A   5,80   6,12 A    5,65   6,05 A 
AssCG pl sag 26,42 12,46 A 36,37 20,26 A 32,40 11,72 A 

CGMal pl fr   0,90   0,70 A  0,80   1,10 A    0,60   0,75 A 
CGMal pl lat   3,70   1,40 A  4,15   3,95 A    4,60   3,02 A 

Fonte: o autor, 2020. 
AssCG pl fr  -assimetria centro gravidade no plano frontal (%),  
AssCG pl sag  -assimetria centro gravidade no plano sagital (%),  
CGMal pl fr -posição centro gravidade com posição média maléolos no plano frontal (cm),  
CGMal pl lat -posição centro gravidade com posição média maléolos no plano lateral (cm). 
Resultados com a mesma letra = não há diferença estatisticamente significativa. 
Resultados com letras diferentes = há diferença estatisticamente significativa. 
 

Em relação à medida da Assimetria centro de gravidade no plano frontal (AssCG 

pl fr), à medida da Assimetria do centro de gravidade no plano sagital (AssCG pl sag), 

à Posição do centro gravidade em relação à posição média dos maléolos no plano 

frontal (CGMal pl fr) e da Posição do centro gravidade em relação a posição média 

dos maléolos no plano lateral (CGMal pl lat), não houve diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos, tendo os participantes respiradores nasais a maioria das 

medidas clínicas mais favoráveis. 
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5– DISCUSSÃO  
 

Tradicionalmente os estudos relacionados à postura corporal são conduzidos na 

área esportiva (40, 43) e na clínica dos problemas sistêmicos (22, 44). Também há 

pesquisas contendo amostras com diferentes padrões respiratórios (7, 8, 9, 22), e 

problemas oclusais (39), incluindo diferentes más oclusões dentárias (12, 13, 19).  

Não é difícil compreender que avaliações da postura corporal (12, 13, 39) e da 

respiração (25, 26) podem complementar o conjunto de exames realizados em 

pacientes ortodônticos. (19, 23, 24).  

Na maioria das publicações sobre a postura da cabeça de pessoas com 

alterações respiratórias a projeção anterior e a flexão da coluna cervical são 

apontadas como desvio característico (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 30). 

Pesquisam-se também possíveis consequências nos ombros, escápulas, tórax, 

pélvis, joelhos e pés (21, 42). Isto justifica a análise corporal da amostra aqui 

estudada, a partir da fotogrametria calculada no software SAPO, e não somente a 

análise da cabeça. 

O aplicativo permite avaliação objetiva e complementar da postura corporal, 

adicionando dados mensuráveis ao exame clínico qualitativo, orientando o 

planejamento e fornecendo parâmetros de controle durante e após o tratamento 

postural, além da possibilidade de uso em pesquisas. Sua escolha foi fundamentada 

na validade e replicabilidade do método (32), na gratuidade de acesso (27, 28), na 

possibilidade de salvar os projetos, na liberdade de escolher e analisar várias 

imagens e medidas de um mesmo indivíduo (27, 28, 37), na existência de valores 

ideais de referência de medidas corporais (28, 31) e no fato de não ser um exame 

invasivo (29).  

Contudo, etapas metodológicas relacionadas à seleção dos participantes, 

escolha dos pontos anatômicos no momento das tomadas fotográficas,  necessidade 

de experiência do operador, padronização do ambiente e da conduta dos 

participantes requereram calibração e planejamento cuidadoso, prevenindo a 

ocorrência de erros operacionais  (27, 28, 36, 37). Dificuldades particulares foram 

resolvidas, como a colocação de tamanhos maiores de fita crepe dupla face para 

colar os guias de isopor em pessoas com hipertricose, e a adaptação de roupas não 

adequadas de alguns participantes, como camisas e bermudas largas e compridas, 

que foram amarradas ou dobradas. 
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Em relação aos testes de confiabilidade, todas as medidas da cabeça 

apresentaram replicabilidade excelente. Para as medidas do tronco, nove das 12 

medidas apresentaram replicabilidade excelente, e as outras média-a-boa. Para as 

medidas dos membros inferiores a replicabilidade foi excelente e média-boa. Estes 

resultados podem ser explicados em virtude dos especialistas em ortodontia 

conhecerem a anatomia da cabeça, estarem habituados a analisar pessoas de frente 

e perfil, e receberem treinamento para análises matemáticas. 

As medidas que serviram como valores de referência para a avaliação e 

comparação entre os grupos da amostra estudada foram obtidas em estudos 

epidemiológicos observacionais de amostras contendo pessoas assintomáticas para 

alterações posturais (42), preferencialmente estudos que utilizaram o aplicativo SAPO 

(27, 28, 31). Importa ressaltar que pessoas assintomáticas não são necessariamente 

normais. Não se utiliza “postura normal” atualmente, já que o modelo simétrico 

proposto por Kendall em 1995 (3) ocorre raramente na população (28), o que dificulta 

a obtenção de um padrão real em termos de alinhamento postural (29).  

De qualquer modo procurou-se utilizar medidas de referência de análises 

completas, como pesquisa em amostra de 115 adultos jovens assintomáticos (28), e 

medidas calculadas a partir de revisão sistemática que incluiu adultas assintomáticas 

(n= 102, 18-40 anos) de quatro estudos de avaliação postural, todos utilizando o 

aplicativo SAPO (31), além de valores publicados em estudo clássico (42) para 

medidas fotográficas diretas da cabeça e ombros, com faixa etária (n= 56, 17-29 anos) 

comparável à da amostra aqui estudada.   

Considerando os resultados encontrados, poucas medidas apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas na comparação dos grupos. Quando houve 

tais diferenças, foram encontradas para os três grupos. Isto ocorreu com as medidas 

angulares do segmento do tronco para o Alinhamento Horizontal dos Acrômios na 

vista anterior e para o Alinhamento Vertical do Tronco na vista lateral esquerda. 

Também houve diferença estatisticamente significativa para medida linear da 

Diferença entre os Dois Membros Inferiores na vista anterior. Clinicamente os 

respiradores nasais apresentaram valores ideais para o alinhamento horizontal dos 

ombros, mesmo nos participantes com inclinação; enquanto valores assimétricos 

ocorreram com os respiradores bucais por obstrução e por hábito, com graus piores 

neste grupo. A inclinação do ombro foi, em sua maioria, contrária à inclinação da 

cabeça nos bucais por obstrução. Em relação à inclinação vertical do corpo, maiores 
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valores foram encontrados para os respiradores nasais na vista esquerda. Para a 

simetria do comprimento dos membros inferiores, os respiradores nasais 

apresentaram medidas um pouco mais concentradas na variação da normalidade, 

em comparação com os grupos bucais, tendo participantes do grupo dos bucais por 

obstrução desvios maiores dos valores ideais.   Não houve diferenças 

estatisticamente significativas para as outras 27 medidas da análise proposta no 

protocolo SAPO (35). 

A partir de alterações posturais da cabeça podem ocorrer  protrusão e rotação 

medial dos ombros, elevação e abdução escapular, depressão da região anterior do 

tórax, antepulsão pélvica, joelhos hiperextendidos e pés planos (21,42). Parece 

coerente iniciar a interpretação dos resultados iniciando pelas medidas da cabeça, 

seguindo em direção aos pés; sobretudo pela relação de causa e efeito entre 

anormalidades respiratórias e desvios posturais da cabeça, bem como pela chance 

de alterações na da cabeça provocarem desvios em outros segmentos do corpo.  

Em relação às medidas da cabeça, não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. Clinicamente houve diferenças entre os grupos, com 

maior prevalência das medidas dos nasais serem conciliáveis aos valores ideais, em 

concordância com a literatura. Para a inclinação da cabeça na vista anterior (AHC 

ant), os nasais apresentaram menor amplitude de variação e maior quantidade de 

participantes com medidas ideais. Os bucais apresentaram comportamento contrário, 

principalmente os bucais por hábito. Sousa et. al (20), encontraram predomínio para 

a esquerda nos respiradores bucais, e à direita nos respiradores nasais, sem 

diferença estatisticamente significativa. Na vista lateral direita e esquerda, para o 

alinhamento horizontal da cabeça (AHC D e E), houve diferenças clínicas entre os 

valores médios dos grupos, e, inclusive, dentro de cada grupo. Os respiradores nasais 

apresentaram menor incidência de extensão da cabeça e maior de flexão, em 

comparação com os grupos bucais, que tiveram comportamento semelhante.   

Através da medida do alinhamento vertical da cabeça (AVC D e E), novamente 

os melhores resultados clínicos ocorreram com os nasais, e os resultados mais 

desviados com os bucais por hábito. Não houve medidas de anteriorização da cabeça 

nos respiradores nasais e bucais por obstrução. Morimoto et al (17), não encontraram 

diferenças estatisticamente e clinicamente significativas.  

Em relação ao alinhamento das escápulas na vista posterior (AssEsc post em 

graus), dois participantes apresentaram simetria, um nasal e outro bucal por hábito. 
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A maior parte apresentou assimetrias neste alinhamento nos três grupos. Os bucais 

por hábito apresentam maior assimetria do lado esquerdo (14 de 17 participantes) ao 

contrário dos outros dois grupos, com escápula elevada e aduzida. Morimoto et al 

(17) encontraram, tanto no grupo bucal quanto nasal, predomínio de inclinação à 

esquerda, sem significância das diferenças entre os grupos. 

Em relação ao alinhamento horizontal da pelve, no trabalho de Morimoto et al. 

(17) houve predomínio da anteroversão em ambas as vistas. Comparando as medidas 

da anteroversão entre os dois grupos, não foi detectada diferença significativa, 

resultados semelhantes ao presente trabalho. 

Com relação à avaliação do ângulo do tornozelo, Roggia et al(18) não 

encontraram diferença estatisticamente significante entre os grupos, resultado 

semelhante ao presente estudo. 

Em relação ao ângulo perna/retrope, Morimoto et al (17) observaram a 

prevalência do calcâneo valgo em ambos os lados (bucal e nasal). Na comparação 

dos ângulos observados no calcâneo direito e esquerdo, os grupos não apresentaram 

diferença significativa, resultados semelhantes ao presente trabalho.  

Com relação à medida angular dos joelhos, Lima et al (9) não encontraram 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, justificando tal achado às 

diversas compensações posturais adotadas (anteriorização e antepulsão da pelve), 

resultado semelhante ao aqui encontrado. Na vista lateral esquerda (AngJ E), no 

grupo dos nasais, um apresentou joelho geno recurvado. No grupo dos bucais por 

hábito, sete apresentaram joelho genoflexo (>2,13o), e dois, joelho geno recurvado 

(hiperextensão) (<-7,73o). No grupo dos bucais por obstrução, cinco apresentaram 

joelho genoflexo (>2,13o), e quatro, joelho geno recurvado (hiperextensão) (<-7,73o). 

No lado esquerdo  as diferenças clínicas foram significativas entre os grupos. Para os 

bucais por hábito houve alteração da normalidade em 47,3%; nos bucais por 

obstrução houve alteração em 37,5%, e nos nasais a incidência foi de 5,88 %.    

Segundo Conti et al (15) a maioria dos estudos sugerem que a respiração bucal 

pode gerar numerosas alterações respiratórias e posturais. Diante da complexidade 

de alterações envolvendo os pacientes com essa disfunção, sabe-se que é 

necessária uma intervenção multidisciplinar.  

A impossibilidade de parear e nem subdividir os participantes da amostra pela 

fase do tratamento foi uma limitação do estudo, por pesquisar uma amostra de 

conveniência. Não haveria quantidade de participantes compatível com os resultados 
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do cálculo amostral, configurando possível viés de seleção e fator de confundimento. 

O mesmo ocorreu com o sexo e tipo de má oclusão dos participantes, não 

considerados como variáveis de comparação, capazes de provocar confundimento na 

interpretação de algumas medidas estudadas. No entanto, a idade mínima de 12,5 

anos escolhida nos critérios de seleção evitou outro viés de seleção, ao respeitar a 

fisiologia da evolução das amidalas e adenoides, que estariam aumentadas entre 3 

(três) e 10 anos, com potencial de influenciar o diagnóstico do padrão respiratório (33, 

45);assim como a idade máxima de 25 anos, considerando que idades avançadas 

tornam pessoas mais susceptíveis a problemas posturais (16). 

Outra limitação do estudo é a separação dos segmentos do corpo na 

comparação entre os grupos, sendo habitualmente vista na literatura, dificultando 

modificar a metodologia estudada. Isto atrapalha a previsibilidade de diagnósticos 

globais fechados, porém esbarra na complexidade das alterações posturais, 

confirmada pelas medidas centrais e dispersão vistas nas diferentes medidas. 

Portanto os dados não permitem caracterizar as alterações posturais de acordo 

com o padrão respiratório, de forma global.    

No entanto, resultados de estudos observacionais como o aqui pesquisado 

podem ser comparados aos valores medidos antes e após tratamentos fisioterápicos, 

respiratórios e/ou ortodônticos em indivíduos que apresentem problemas desta 

natureza, em desenho de estudo clínico controlado e longitudinal, permitindo 

identificar e analisar possíveis associações de modo mais válido.  

Uma sugestão para implantar em estudos futuros é o uso de celular como 

equipamento para aquisição fotográfica, e para o desenvolvimento e instalação de 

um aplicativo apropriado. Isto dispensaria a compra de equipamentos (máquina 

fotográfica), facilitaria a padronização do ambiente, como o uso de fio de prumo; e a 

aquisição das medidas. 

 

 

 

 

6– CONCLUSÕES  
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Foi possível avaliar, com limitações, a postura corporal dos três grupos de 

pacientes ortodônticos com respiração nasal, respiração bucal por hábito e 

respiração bucal por obstrução, a partir da fotogrametria aplicada.  

Os três grupos apresentaram alterações corporais posturais, rejeitando a 

hipótese nula. 

Houve diferenças estatisticamente significativas em três medidas na comparação 

entre os grupos, rejeitando a hipótese nula e confirmando parte da hipótese 

alternativa. As medidas angulares foram Alinhamento Horizontal dos Acrômios na 

vista anterior e Alinhamento Vertical do Tronco na vista lateral esquerda, no 

segmento do tronco. A medida linear foi a da Diferença entre os Dois Membros 

Inferiores na vista anterior. Clinicamente os respiradores nasais apresentaram 

melhores resultados. Os respiradores bucais por obstrução mostraram os piores 

desvios.  

As medidas em que não houve diferenças estatisticamente significativas não 

mostraram uniformidade em relação às diferenças clínicas entre os grupos. 

Para as medidas da cabeça os respiradores nasais foram os mais alinhados para 

todas as medidas. Na vista anterior os respiradores bucais por hábito apresentaram 

maiores alterações clínicas, enquanto os bucais por obstrução tiveram postura mais 

alterada nas vistas laterais.  

Para as medidas do tronco não houve diferenças clínicas significativas para 

algumas medidas, como no quadril e na pélvis, enquanto o alinhamento do corpo e 

do tronco foi melhor nos respiradores nasais e pior nos dois grupos bucais, 

confirmando em parte a hipótese alternativa.  

As medidas dos membros inferiores mostraram resultados mais uniformes entre 

os grupos e dentro dos grupos, com menos prevalência de alterações.   

Os resultados não permitem caracterizar alterações posturais de acordo com o 

padrão respiratório, de forma global.  
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: RELAÇÃO ENTRE A POSTURA CORPORAL E O PADRÃO 
RESPIRATÓRIO DE PACIENTES ORTODÔNTICOS 

Pesquisador: ADRIANA DE ALCANTARA CURY SARAMAGO 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 07018918.1.0000.5243 

Instituição Proponente: Faculdade de odontologia 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.241.701 
 
 Apresentação do Projeto: 

O presente projeto de pesquisa é da disciplina de Ortodontia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense. A Profa. Dra. Adriana de Alcântara 

Cury Saramago é a responsável pela pesquisa, tendo como assistente o aluno de 

graduação Victor Raposo de Assis e há outros cinco participantes da equipe de 

pesquisa. O projeto de pesquisa refere-se a um estudo observacional transversal 

comparativo e prospectivo. Pretende-se constatar se há desequilíbrio postural em 

respiradores bucais e nasais, através das medidas obtidas pelo exame da fotogrametria 

e comparar as medidas das análises posturais entre respiradores nasais, respiradores 

bucais por hábito e respiradores bucais por obstrução. Serão selecionados pacientes 

ortodônticos do arquivo de documentação da Disciplina de Ortodontia da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Os pacientes selecionados 

através dos critérios de inclusão e exclusão serão submetidos apenas à posturografia 

estática como exame adicional aos já contidos no arquivo de documentação. Para 

determinar o número de indivíduos necessários para cada grupo foi realizado um 

cálculo amostral utilizando a fórmula descrita por Pandis. Para o recrutamento dos 

pacientes será realizado um sorteio, por meio do programa BioEstat, versão 5.3 (Pará, 

Brasil), utilizando a ferramenta “amostragem aleatória com reposição”, na qual ficou 

estabelecido que 85 pacientes elegíveis serão contatados, por meio de ligação 

telefônica, até totalizar 60 participantes, sendo que estes serão divididas  em três grupos 

com 20 participantes: grupo de respiradores nasais, grupo de respiradores bucais por 

hábito, grupo de respiradores bucais por obstrução. Os possíveis participantes receberão 

instruções relacionadas à visita à Universidade Federal Fluminense para a assinatura do 

TCLE ou TALE; à necessidade de acompanhamento de responsável quando forem 

menores de idade e informações relacionadas ao exame fotográfico postural, local de 
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realização e tipo de vestimenta e ausência de custo com transportes, pois serão pagos 

pelos pesquisadores. A avaliação do alinhamento postural será realizada através do 

exame de fotogrametria, no qual os indivíduos serão fotografados através de quatro 

vistas: anterior, posterior, lateral direita e lateral esquerda, de acordo com o protocolo 

SAPO15 (software para análise postural). Trata-se de uma ferramenta usada para 

análise de dados por meio da medição de distâncias (verticais e horizontais), e ângulos 

entre pontos anatômicos específicos referenciados para cada vista fotografada. Em 

seguida será calculada a análise estatística descritiva para todas as variáveis; aplicado 

o teste de Análise de Variância ANOVA para um critério, em associação ao pós-teste de 

Tukey para as medidas com distribuição normal, e o teste de Mann Whitney para as 

variáveis com distribuição não normal. 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar a postura de respiradores nasais e bucais, através das medidas obtidas pelo exame 

da fotogrametria computadorizada ou posturografia estática, verificando ou não equilíbrio 

postural. 

Objetivo Secundário: 

Verificar se há diferenças entre respiradores nasais, respiradores bucais por hábito e 

respiradores bucais por obstrução em relação ao equilíbrio corporal postural, através da 

comparação das medidas obtidas na fotogrametria computadorizada. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Quanto aos RISCOS é referido pelos pesquisadores que o projeto não possui riscos 

relacionados ao exame postural, incluindo a fotogrametria, para os indivíduos avaliados 

e para os avaliadores. A pesquisa necessita que os participantes se desloquem até a 

Universidade Federal Fluminense para as avaliações, mas apresenta baixo risco, visto 

que a avaliação clínica consiste em manobras simples de observação.Quanto aos 

BENEFÍCIOS, é relatado que um diagnóstico do padrão postural de todos os 

participantes será fornecido, já que há uma fisioterapeuta na equipe de pesquisa. Caso 

se comprove o desequilíbrio postural nos participantes, sendo ou não respiradores 

bucais, os mesmos terão a opção de receber tratamento postural na Disciplina Clínica 

de DTM e dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da UFF, ou poderá procurar por 

tratamento em outro local, caso seja o seu desejo. Para isto receberão orientações 

adequadas às suas necessidades. A divulgação dos conhecimentos adquiridos são 

benéficos também para a comunidade científica, em relação às características 

posturais corporais de indivíduos respiradores bucais, e as diferenças entre os 

respiradores bucais e nasais. 
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O binômio risco x benefício apresenta-se equilibrado, tendo em vista o oferecimento de 

tratamento postural na disciplina clínica de DTM e dor orofacial da faculdade de 

odontologia da UFF caso alterações sejam detectadas. O projeto está adequado quanto 

às informações sobre os riscos da utilização de imagens de pacientes, tendo sido 

cumprido as pendências de considerações sobre os cuidados com a utilização das 

imagens que serão disponibilizados. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um projeto de pesquisa relevante para a área odontológica mediante a 

compreensão dos possíveis aspectos posturais alterados nos pacientes portadores 

de respiração bucal como parte das características de tal população. O projeto está 

bem formatado e escrito, com metodologia e análise de dados adequadas à proposta. 

Na primeira submissão para análise por este CEP foram identificadas algumas 

pendências no Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Termos de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e Termo de Cessão de Uso de Imagens 

quanto às seguintes questões: (1) redação dos mesmos que necessitavam de 

adequações textuais (2) uso de termos mais apropriados e (3) explicitação das 

considerações sobre os cuidados com a utilização de imagens dos participantes de 

pesquisa que serão disponibilizados pelos pesquisadores. Assim como foi adequado 

o cronograma de acordo com as datas para início da pesquisa após a análise ética 

realizada por este CEP. As pendências foram cuidadosamente respondidas pelos 

pesquisadores. Adicionalmente, alterações pertinentes foram feitas nos diversos 

documentos referentes ao projeto de acordo com o solicitado. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os documentos de apresentação obrigatória de forma adequada. 

Há a assinatura da direção da Faculdade de Odontologia na Folha de Rosto do projeto 

e foi estruturado TCLE, TALE e Termo de Cessão de Uso de Imagens. Algumas questões 

foram solicitadas para adequação dos documentos. Os documentos apresentados foram 

revisados e ajustados e estão satisfatórios para realização da pesquisa primando pela 

responsabilidade ética que a pesquisa com seres humanos requer. 

 
Recomendações: 

Verificar no TCLE, TALE e Termo de Cessão de Imagens algumas poucas palavras com 

digitação errada de grafia tais como "poso" no lugar de "posso" para que não seja 

oferecido aos participantes de pesquisa documentos com erros gráficos. 

 



46 
 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto de pesquisa está plenamente de acordo com os pressupostos éticos preconizados 

pelo CEP/CONEP, tendo sido cumpridas todas as pendências solicitadas. Assim, este CEP 

se manifesta pela aprovação do projeto tendo em vista a Resolução CNS nº 466 de 2012. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

NITEROI, 03 de abril de 2019 
 

Assinado por: ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 
                                                       (Coordenador(a)) 
 
 
ANEXO 2 - PROTOCOLO SAPO (adaptado de Documentação sobre o Software para 
avaliação postural. Duarte M, Ferreira EA, Maldonado EP, Freitas AZ - 2005)35. 
 
 Breve tutorial exemplificando utilização típica do SAPO para avaliação 
postural. Para uma melhor compreensão do funcionamento, várias características 
serão omitidas.O primeiro passo para utilização do SAPO é obviamente sua 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 24/03/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1025500.pdf 17:03:55  

Outros Resposta.docx 24/03/2019 ADRIANA DE Aceito 
  17:03:02 ALCANTARA CURY  
   SARAMAGO  

TCLE / Termos de tale.doc 24/03/2019 ADRIANA DE Aceito 
Assentimento /  16:11:33 ALCANTARA CURY  

Justificativa de   SARAMAGO  

Ausência     

TCLE / Termos de tcle.docx 24/03/2019 ADRIANA DE Aceito 
Assentimento /  16:11:14 ALCANTARA CURY  

Justificativa de   SARAMAGO  

Ausência     

TCLE / Termos de termo_imagem.docx 24/03/2019 ADRIANA DE Aceito 
Assentimento /  16:11:05 ALCANTARA CURY  

Justificativa de   SARAMAGO  

Ausência     

Projeto Detalhado / projeto.docx 24/03/2019 ADRIANA DE Aceito 
Brochura  16:10:49 ALCANTARA CURY  

Investigador   SARAMAGO  

Folha de Rosto folhapdf.pdf 21/08/2018 Victor Raposo de Aceito 
  19:47:14 Assis Martins  
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instalação. A instalação é simples, o que é feita a partir dos três passos apresentados 
em http://demotu.org/sapo2/SAPOdoc.pdf. (19). 

 
A partir da tela inicial (Figura 1) é possível selecionar na caixa de diálogos as 

opções ‘Ver Projetos’, ‘Novo Projeto’, ‘Ver Licença’ e ‘Ver Tutoriais’. 
 

 
Figura 1- Tela inicial do programa SAPO 

 
 ‘Novo Projeto’ é selecionado e a tela mostrada na Figura 2. Na caixa da 
esquerda na Figura 2 são digitadas informações sobre o sujeito em análise. A seleção 
das diferentes imagens com cada vista (frontal, lateral direita, lateral esquerda e 
posterior) é feita separadamente, uma por vez, na caixa da direita. Após a primeira 
seleção, outras imagens são selecionadas a partir da opção ‘Abrir Imagem’ no menu 
‘Imagem’. 
 

 
Figura 2- Tela do programa SAPO após a opção ‘Novo Projeto’. 

 
Após as quatro imagens serem abertas, a tela do SAPO será similar à da Figura 3. 
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Figura 3- Tela do programa SAPO com quatro imagens abertas. 

 
 A calibração das imagens ajustará a direção vertical da imagem e a 
transformação de distâncias na imagem em pixels para distâncias reais do objeto 
(medidas em metro ou outra subunidade). Para tanto, pode-se utilizar um fio de 
prumo pendurado do teto que também é fotografado com o sujeito, como ilustrado 
na imagem da esquerda da Figura 3.  
 Neste fio de prumo são afixadas duas marcas com distância conhecida. A 
opção calibração (Figura 4), deve ser feita para cada imagem, selecionada a partir 
do menu ‘Análises’, ‘Calibrar Vertical e Escala (2D)’.  

 
Figura 4- Tela do programa SAPO para calibração da imagem. 

 
 Após a calibração das imagens, estarão prontas para análise. Para marcação 
dos pontos clicar no menu ‘Análises’, “Marcação de Pontos Seguindo o Protocolo’ e a 
seguinte tela é apresentada (Figura 5). É possível para o usuário definir seu próprio 
protocolo de marcação de pontos ou ainda usar a ferramenta de marcação de pontos 
livremente. 
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Figura 5- Marcação de pontos na vista frontal. 

 
 A imagem da esquerda na Figura 5 refere-se ao protocolo SAPO de marcação 
de pontos e serve como ‘Wizard’ na marcação de pontos da imagem da direita. Note 
o pequeno quadrado com contorno laranja em torno do trago direito na imagem da 
esquerda, após este ponto ser selecionado na imagem da direita, este quadrado irá 
mostrar a localização do próximo ponto, e assim por diante, até o final da marcação. 
Após a marcação dos pontos nas quatro imagens (seguindo os passos descritos no 
parágrafo anterior), pode-se proceder à análise dos pontos. Se for realizada a 
marcação de pontos seguindo o protocolo SAPO, há também o correspondente 
protocolo SAPO de medidas. A análise segundo este protocolo pode ser obtida a partir 
do menu ‘Análises’, ‘Gerar Relatório de Análises’.  
 A partir da tela do relatório (Figuras 6.1, 6.2 e 6.3) é possível selecionar, dentre 
os vários resultados mostrados, o que se deseja imprimir. Embora não tenhamos 
mostrado todos os detalhes dos passos envolvidos na avaliação postural utilizando o 
SAPO, o breve tutorial anterior mostra que a utilização do SAPO é simples e os 
resultados podem ser obtidos rapidamente. 

 
Figura 6.1- Tela do programa SAPO com a primeira página do relatório. 
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Figura 6.2- Tela do programa SAPO com a terceira página do relatório. 

 
 
 

 A reprodução deste ANEXO foi possível, em virtude da Licença Pública Geral 
GNU - GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991, informando que “É 
permitido a qualquer pessoa copiar e distribuir cópias tal desse documento de 
licença, sem a implementação de qualquer mudança”. 
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ANEXO 3– EXEMPLO DE PROTOCOLO SAPO DE PARTICIPANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Figuras 1.1- Fotografia anterior e 1.2-Fotografia posterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuras 2.2 – Fotografia lateral direita e 2.1- Fotografia lateral esquerda 
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Medidas segundo o protocolo SAPO 

                           Vista Anterior Valor Referência 
(graus) 

Valor 
Medido  

Cabeça 

Alinhamento horizontal da cabeça 0 1,4 

Tronco 

Alinhamento horizontal dos acrômios 0 2,2 

Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas 
ântero-superiores 

0 1,1 

Ângulo entre os dois acrômios e as duas 
espinhas ilíacas ântero-superiores 

0 -1,1 

Membros Inferiores 

Ângulo frontal do membro inferior direito não disponível -0,9 

Ângulo frontal do membro inferior esquerdo não disponível -1,5 

Diferença no comprimento dos membros 
inferiores (D-E) 

0 -1,7 

Alinhamento horizontal tuberosidades tíbias 0 1 
Ângulo Q direito 15 16,3 

Ângulo Q esquerdo 15 13,4 

                          Vista Posterior Valor Referência 
(graus) 

Valor 
Medido  

Tronco 

Assimetria horizontal escápula em relação à T3 0 -16,9 
Membros Inferiores 

Ângulo perna/retropé direito não disponível 6,3 

Ângulo perna/retropé esquerdo não disponível 13,3 
Vista Lateral Direita Valor Referência 

(graus) 
Valor 

Medido  
Cabeça 

Alinhamento horizontal da cabeça (C7) não disponível 50,9 
Alinhamento vertical da cabeça (acrômio) 0 16,2 

Tronco 
Figura 3 – Parte da análise dos dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4 – Centro de gravidade 
 

Assimetria no plano frontal: (%): 
5,8 Assimetria no plano sagital: 
(%): 22,4 
Posição da projeção do CG 
relativo a posição média dos 
maléolos (plano frontal): (cm): 0,8 
Posição da projeção do CG 
relativo a posição média dos 
maléolos (plano lateral): (cm): 3,2 

Projeção do centro de gravidade 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA DE ORTODONTIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES 

ORTODÔNTICOS COM DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS 

ESTUDO PRELIMINAR 

Pesquisador Responsável: ADRIANA DE ALCANTARA CURY SARAMAGO 

Telefones: (21) 2622-1621 - (21) 2629-9812 
Pesquisador Assistente: CLAUDIA TRINDADE MATTOS Telefones: (21) 2622-1621 - (21) 2629-9812 
Instituição a que pertencem os Pesquisadores: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
E-mail para contato: adrianacury@id.uff.br/claudiatrindademattos@gmail.com 

 

 
 
O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES ORTODÔNTICOS COM 
DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS ESTUDO PRELIMINAR”, sob a responsabilidade 
da professora ADRIANA DE ALCANTARA CURY SARAMAGO. 

 
O objetivo da pesquisa é conferir se a postura do corpo pode ser diferente em pessoas que só 

respiram pela boca e em pessoas que respiram bem pelo nariz, através da medida da pisada da pessoa 
em pé e andando sobre um tipo de balança, e também mediras fotografias tiradas destas pessoas em 
pé.Para a fotografia de corpo inteiro, colaremosbolinhas de isopor em alguns pontos do seu corpo com 
uma fita adesiva e faremos algumas fotos com você usando uma roupa de “ginástica”, já explicada durante 
o telefonema de contato e enviada na imagem que você já recebeu.Para o exame da pisada, pediremos 
para você ficar parado e depois andar em cima de um tipo de balança.Os exames não serão 
desconfortáveis. Os exames serão muito simples e rápidos, e serão realizados no mesmo dia. Você só 
precisará vir uma vez. Você receberá o valor gasto das passagens para o comparecimento à Universidade 
Federal Fluminense. Os benefícios desta pesquisa estão relacionados à divulgação do que aprenderemos 
para a comunidade científica, em relação às características de respiradores bucais, e a diferença entre 
os que respiram bem ou não. Outro benefício será dado a você caso.Você receberá um laudo sobre o 
tipo de respiração e um diagnóstico sobre a sua postura.Se você apresenta um desequilíbrio na sua 
postura e/ou for um respirador bucal, terá a oportunidade de procurar por um tratamento médico para 
respiração e também um tratamento que melhore sua postura e modo de andar. Para isto receberá 
informações sobre esta conduta.Todas as informações sobre você estarão guardadas, com segredo 
garantido pelos pesquisadores. Você, como participante da pesquisa, não será identificado em nenhum 
momento, mesmo quando os resultados forem divulgados em qualquer forma. Caso você queira desistir 
de sua participação na pesquisa basta comparecer às dependências da Disciplina de Ortodontia da 
Faculdade de Odontologia da UFF ou entrar em contato com um dos pesquisadores por e-mail ou telefone 
que estaremos à disposição para a retirada do termo e dos resultados dos seus exames. A participação 
é voluntária e este consentimento poderá ser retirado em qualquer tempo. Assim, a sua participação na 

Nome do voluntário:_______________________________________________________________ 

Idade: _______ R.G.: ____________________noda pasta na UFF: ___________ Sexo: ________ 
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pesquisa não é obrigatória e a não participação não implica em prejuízo para o tratamento ortodôntico, 
se você ainda estiver tratando.No entanto, vale lembrar, que esta pesquisa não interfere no seu 
tratamento ortodôntico.Para responder a quaisquer dúvidas relacionadas à pesquisa ou à sua 
participação, entrar em contato com os pesquisadores responsáveis. Você receberá uma cópia assinada 
deste termo de consentimento. 

 
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro (Rua Marquês de Paraná, 303 4º andar), para obter 
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações:Email: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 
 
Eu, _______________________________________, RG nº____________-__, 

declaro ter sido informado(a) e concordo em participar, como voluntário(a), em 

projetos de pesquisa acima descritos. 

Eu, ______________________________________ , RG nº____________-___, 

responsável legal por  ________________________________________, RG 

nº____________-___,  declaro ter sido informado(a) e concordo com a sua 

participação, como voluntário(a), em projetos de pesquisa acima descritos. 

Niterói, _____de_______________de________. 

______________________________________________ 
Nome do paciente ou responsável legal 
 
______________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável legal 
 

______________________________________________ 
Nome do responsável por obter o consentimento 

 
 
______________________________________________ 

  Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 

______________________________________________  
Nome e assinatura da Testemunha 

 
______________________________________________ 

Nome e assinatura da Testemunha 
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Apêndice 2 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA DE ORTODONTIA 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO 
Título do Projeto: AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES 

ORTODÔNTICOS COM DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS 

ESTUDO PRELIMINAR 

 
Pesquisador Responsável: ADRIANA DE ALCANTARA CURY SARAMAGO Telefones: 
(21) 2622-1621 - (21) 2629-9812 
Pesquisador Assistente: CLAUDIA TRINDADE MATTOS  
Telefones: (21) 2622-1621 - (21) 2629-9812 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
E-mail para contato: adrianacury@id.uff.br /claudiatrindademattos@gmail.com 
 
Nome do voluntário:_________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos   R.G. ________________________ no pasta na UFF _______ 
Responsável legal:__________________________________________________________  
R.G. Responsável legal: ________________________________ 

 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO 

POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES ORTODONTICOS COM DIFERENTES 

PADRÕES RESPIRATÓRIOS ESTUDO PRELIMINAR”. Seus pais permitiram que você 

se torne um participante. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, e não terá nenhum 

problema se desistir. A pesquisa será feita na Ortodontia, na Faculdade de 

Odontologia da UFF. Nós iremos tirar uma fotografia sua e pediremos para você trazer 

uma roupa de “educação física, tipo roupa de ginástica”, para trocar na hora da foto, 

para que possamos ver melhor a sua postura (como você fica de pé).  Colocaremos 

bolinhas de isopor com fita adesiva em alguns lugares do seu corpo, para depois 

tirarmos algumas fotos. O seu pai ou a sua mãe mostrará para você uma foto de outra 

pessoa com as bolinhas para você saber como acontecerá com você.  Também 

pediremos que você pise e caminhe em um tipo de balança. Caso queira desistir de 

sua participação na pesquisa basta vir aqui na Ortodontia da Faculdade de 
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Odontologia da UFF para a retirada das suas fotos, pelos pesquisadores que estão 

com o nome na parte de cima desta folha. O seu tratamento com aparelho ortodôntico 

não será afetado de maneira alguma. Em caso de dúvidas, entre em contato com um 

dos pesquisadores por e-mail ou telefone que estaremos à disposição. Ninguém 

saberá que seu exame foi usado nesta pesquisa. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem contar os nomes dos participantes da pesquisa. Se você tiver 

alguma dúvida, você pode perguntar aos pesquisadores responsáveis, as professoras 

ADRIANA CURY SARAMAGO e CLAUDIA TRINDADE MATTOS. Nós escrevemos os 

telefones na parte de cima desse texto.  

Eu _____________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES ORTODONTICOS COM 

DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS ESTUDO PRELIMINAR”, e farei a avaliação da 

minha postura com os ortodontistas. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso 

dizer “sim” e participar, mas que, em qualquer momento posso dizer “não” e desistir. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro (Rua Marquês de Paraná, 303 4º andar), para obter 

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:                     

e-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 
 

Niterói, ____de _________de __________. 
 

 
______________________________        _________________________________ 
           Assinatura do menor                                               Testemunha 
 
_______________________________       _________________________________ 
         Assinatura da pesquisadora                                     Testemunha  

 
Apêndice 3 – Termo de Cessão de Uso de Imagem (TCUI) 
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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

          DEPARTAMENTO DE ODONTOCLÍNICA 

DISCIPLINA DE ORTODONTIA 

 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, ______________________________________________, brasileiro(a), portador(a) do 

RG _____________________, CPF __________________, residente no endereço 

____________________________________________________________________,no 

Estado do Rio de Janeiro, concedo, ao título gratuito, permissão para que os autores do 

projeto de pesquisa intitulado “AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES 

ORTODONTICOS COM DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS ESTUDO 

PRELIMINAR”; sob a responsabilidade da Profa. Dra. Adriana de Alcantara Cury Saramago; 

obtenham minhas fotografias para uso educacional, médico, científico ou para pesquisas em 

geral. Acrescento que fui informado(a) que as referidas imagens poderão ser digitalmente 

modificadas para fins de pesquisa científica, e que, a sua utilização não gera nenhum 

compromisso de ressarcimento (pagamento). Eu também autorizo, ao título gratuito, que 

minhas fotografias sejam publicadas e exibidas com os propósitos científicos julgados 

necessários, sendo certo que sei e concordo que partes das minhas feições poderão ficar 

visíveis, portanto reconhecíveis. Entretanto, eu só não autorizo ser identificado(a) pelo meu 

nome em nenhuma publicação ou qualquer outro uso. Concordo ainda que as fotografias 

permanecerão como propriedades dos referidos autores. Eu renuncio a quaisquer direitos 

relacionados a presente autorização para uso e publicação de minhas fotografias. Os 

participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (Rua 

Marquês de Paraná, 303 4º andar), para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: e-mail: etica@vm.uff.br e Telefone: (21) 26299189. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

Niterói, ___ de____________ de 2017. 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do cedente das imagens (participante da pesquisa) 
Apêndice 4 – Termo de Cessão de Uso de Imagem da Modelo (TCUImod) 
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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

          DEPARTAMENTO DE ODONTOCLÍNICA 
DISCIPLINA DE ORTODONTIA 

 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM da Modelo 

Eu, ______________________________________________, brasileiro(a), portador(a) do 

RG _____________________, CPF __________________, residente no endereço 

_________________________________________________________________,no Estado 

do Rio de Janeiro, concedo, ao título gratuito, permissão para que os autores do projeto de 

pesquisa intitulado “AVALIAÇÃO POSTURAL CORPORAL DE PACIENTES ORTODONTICOS 

COM DIFERENTES PADRÕES RESPIRATÓRIOS ESTUDO PRELIMINAR”; sob a responsabilidade 

da Profa. Dra. Adriana de Alcantara Cury Saramago; obtenham minhas fotografias como 

modelo da pesquisa, para uso educacional, médico, científico ou para pesquisas em geral. 

Acrescento que fui informada que as referidas imagens poderão ser digitalmente modificadas 

para fins de pesquisa científica, não gerando compromisso de ressarcimento (pagamento) 

algum. Também autorizo, ao título gratuito, a publicação das fotografias exibidas com os 

propósitos científicos julgados necessários, sendo certo que sei e concordo que partes das 

minhas feições poderão ficar visíveis, portanto reconhecíveis. Entretanto, só não autorizo ser 

identificada pelo meu nome em nenhuma publicação ou qualquer outro uso. Concordo ainda 

que as fotografias permanecerão como propriedades dos referidos autores, e renuncio a 

quaisquer direitos relacionados a presente autorização para uso e publicação de minhas 

fotografias. A modelo de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro 

(Rua Marquês de Paraná, 303 4º andar), para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: e-mail: etica@vm.uff.br e Telefone: (21) 

26299189. Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

Niterói, ___ de____________ de 2017. 

 

__________________________________________________ 
Assinatura do cedente das imagens (modelo da pesquisa) 


