
 Aprovação do Comitê de Ética da FOP-UNICAMP com o protocolo de aprovação No 045/2011. 

 A mostra consistiu de 96 imagens de TNL, com as respectivas TCFC, de indivíduos Classe I, Classe II e Classe III.  

 Protocolo das TCFC: I-cat, FOV: 23x17 cm, voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 20+20 segundos. 

 Protocolo da TNL:Tele Funk-15, 20 mAs, 75 kVp, e o tempo de 0.8, 1.0 e 1.2 segundos 

 As classes I, II e III foram confirmadas pela relação molar e canina de Angle, em pelo menos um dos lados, a medida do ângulo ANB,  e 

o overjet, nas reconstruções laterais virtuais do volume das TCFC utilizando o módulo Nemoceph 2D do software Nemotec.  
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 A avaliação da quantidade de espaço aéreo naso e bucofaringeo e sua relevância na determinação da respiração bucal são de suma 

importância para ortodontistas, otorrinolaringologistas. 

 Existem alterações da oclusão que interferem na função, entre estas mordida cruzada anterior, prognatismo mandibular por 

posicionamento anterior da língua, mordida aberta esqueletal, maloclusão classe II divisão 1. 

Comparação do espaço aéreo superior nas maloclusões classe I, 

II e III, avaliados por meio de Telerradiografia em Norma Lateral e 
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

 As medidas de área e distância linear anteroposterior da bucofaringe não são influenciadas pela maloclusão.   

 As medidas lineares do espaço naso e bucofaringeo não são tão confiáveis, quando avaliadas pela TNL e Telerradiografia virtual 

derivada da TCFC. Porém, estas medidas se correlacionam com a medida da área em todas as imagens exceto na TNL para a 

avaliação da bucofaringe. 

Fig. 1. Medida da distância linear da Naso e Bucofaringe, nas imagens de 

TNL, TNL virtual,  corte sagital e axial. 

 

     

Comparar as medidas do espaço aéreo superior em indivíduos com maloclusões classe I, II e III, a partir da TNL, 

telerradiografias virtuais e cortes no plano sagital e axial derivados da TCFC, e avaliar a acurácia das  medidas do 

   

Fig. 2. Medida a distância anteroposterior e da área da Naso e 

Bucofaringe, no corte axial. 

 CCI interavaliador e intra-avaliador com valores entre (0,4 ≤ ICC < 

0,75) e acima 0.75, considerando uma reprodutibilidade satisfatória e 

excelente, em ambos os espaços aéreos para as medidas de 

distância da TNL, Telerradiografia virtual, corte sagital e corte axial 

da TCFC, bem como para a medida da área avaliada no corte axial 

da TCFC.  
Tabela 1: Análise de variância e teste para comparações múltiplas de Tukey-Kramer (α=0.05) das áreas de 

espaço aéreo superior das classes mensuradas por meio do corte axial da TCFC. 

Classe 

No de 

Sujeitos 

Área Nasofaringe Área Bucofaringe 

Média  DP 
Teste Tukey 

(α:0.05) 
Média  DP 

Teste Tukey 

(α:0.05) 

I 36 463.21 ±116.99       A 218.98 ± 96.58 A 

II 32 425.27 ±119.03 AB 184.59 ± 93.72 A 

III 28 380.40 ±116.40    B 194.16 ± 83.90 A 

 

Medias com letras diferentes foram significativamente diferentes quando testadas por análise de variância, 

complementados pelo teste de Tukey de comparações múltiplas ao nível de significância de 5%. 

Tabela  2: Medida da dimensão linear anteroposterior do espaço aéreo superior analisado por meio da 

TNL, Telerradiografia Virtual, Corte Sagital e Corte Axial em função das Classes. 

Classe 

No de 

Sujeitos 

Nasofaringe Bucofaringe 

Média 

Estimada 

Desvio 

Padrão 

Teste Tukey 

(α:0.05) 

Média 

Estimada 

Desvio 

Padrão 

Teste Tukey 

(α:0.05) 

I 36 19.61 ± 0.44 A 10.22 ± 2.32 A 

II 32 18.93 ± 0.47     A 9.52 ± 2.86 A 

III 28 17.15 ± 0.50 B 10.16 ± 3.36 A 

Medias com letras diferentes foram significativamente diferentes quando testadas por análise de variância, 

complementados pelo teste de Tukey de comparações múltiplas ao nível de significância de 5%. 

espaço aéreo entre estas modalidades e correlacioná-las com os achados da medida  da área adquirida no corte axial da TCFC.  

  A medida do espaço aéreo nasofaringeo são menores em individuos 

com maloclusão Classe III, diferindo da Classe I na medida da área e 

das classes I e II na medida da distância linear anteroposterior. 

Tabela 3: Medida da dimensão linear anteroposterior do espaço aéreo superior analisada na TNL, 

Telerradiografia Virtual, Corte Sagital e Corte Axial da TCFC.  

Imagem 

Nasofaringe Bucofaringe 

Média 

Estimada 
Desvio Padrão 

Teste Tukey 

(α:0.05) 

Média 

Estimada 
Desvio Padrão 

Teste Tukey 

(α:0.05) 

TNL 19.87 ± 3.47     A 11.49 ± 2.93    A 

Telerradiografia 

Virtual 
19.50 ± 3.27     A 10.70 ± 2.70 B 

Corte Sagital 17.72 ± 3.53 B 9.92 ± 2.93    C 

Corte Axial 17.55 ± 3.53 B 10.03 ± 2.95     C 

Medias com letras diferentes foram significativamente diferentes quando testadas por análise de variância, 

complementados pelo teste de Tukey de comparações múltiplas ao nível de significância de 5%.  

Tabela 4: Medida da área do espaço aéreo superior: Correlação das distâncias de cada modalidade, TNL, Telerradiografia Virtual, 

corte sagital e axial da TCFC, com a medida da área obtida no corte axial da TCFC em função da Classe.   

Imagem Classe No de Sujeitos 

Espaço Aéreo 

Nasofaringe – Distância 

Nasofaringe - Área 

Bucofaringe – Distância 

Bucofaringe – Área 

TNL 

I 36 0.5812 ** 0.2134 

II 32 0.5327 ** 0.2360 

III 28 0.6707 ** 0.7062 ** 

Telerradiografia Virtual 

I 36 0.5529 ** 0.7396 ** 

II 32 0.5567 ** 0.5578 ** 

III 28 0.7556 ** 0.7804 ** 

Corte Sagital 

I 36 0.6541 ** 0.7321 ** 

II 32 0.7755 **  0.6235 ** 

III 28 0.7016 ** 0.7789 ** 

Corte Axial 

I 36 0.6334 ** 0.7351 ** 

II 32 0.7370 ** 0.5285 ** 

III 28 0.7017 ** 0.7423 **  

Os asteriscos indicam correlação significativa segundo o Coeficiente de Correlação de Pearson, no nível de significância de 0.01.  


