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1 INTRODUÇÃO

A tonsila faringea (TF) está localizada na região póstero-superior da nasofaringe, próximo
A tuba auditiva e As coanas, e juntamente com as tonsilas palatinas, a tonsila lingual, as tonsilas
tubárias e outros órgãos linfáticos formam o Anel Linfático de Waldeyer. Este conjunto de
aglomerados linfóides na entrada do tubo digestivo e respiratório constitui um sistema de defesa
do organismo contra agentes nocivos do meio externo (SICHER, 1991; ROSENBAUER, 2001;
FIGÚN; GARIN°, 2003).
A TF inicia o seu desenvolvimento durante os últimos meses de vida fetal. Apresenta um
crescimento acelerado até os três anos de idade, atingindo o seu maior tamanho por volta dos sete
aos dez anos de idade, podendo sofrer atrofia total na idade adulta (JEANS et al., 1981).
0 crescimento da TF e da nasofaringe de maneira geral ocorre em harmonia, onde o
aumento em largura do espaço nasofaringeano é suficiente para alojar a TF em crescimento,
mantendo as vias aéreas desobstruidas (HANDELMAN; OSBORNE, 1976; JEANS; et al., 1981;
LINDER-ARONSON; LEIGHTON, 1983). Porém, isso nem sempre ocorre podendo haver
obstrução nasofaringeana (HANDELMAN; OSBORNE, 1976; LINDER-ARONSON;
LEIGHTON, 1983).
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0 aumento da TF pode refletir de maneira negativa na vida das crianças em
desenvolvimento. Este aumento pode provocar obstrução nasal, roncos, apnéia noturna
(respiração com dificuldade), respiração bucal contribuindo para alterações na arcada dentária, no
desenvolvimento facial e distúrbios na deglutição, assim como também pode ocorrer a obstrução
mecânica da tuba auditiva, contribuindo para o desenvolvimento da otite média (CARVALHO,
2003; NGUYEN et al., 2004).
A TF como tecido linfóide, em algumas situações, serve como reservatório do virus da
imunodeficiência humana (HIV). Em crianças infectadas pelo HIV, o aumento do tamanho da TF
e a respiração bucal de suplência podem ocasionar complicações respiratórias como quadros de
pneumonia, uma das principais causas de morte destes pacientes (LOPEZ-GONZALEZ, 1998;
BENITO et al., 1999). Acreditava-se que crianças com história de infecção pelo HIV
apresentassem maior aumento do tamanho da TF comparadas As crianças sem história de infecção
pelo HIV, situação esta não comprovada por Zastrow (2006).
A TF aumentada pode ser analisada de diversas maneiras. A radiografia cefalométrica de
perfil ainda tem sido muito utilizada como exame inicial da TF, por ser de fácil acesso para o
profissional e relativamente cômodo para a criança, constituindo um método simples para a
determinação do tamanho, forma e posição da mesma (FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979).
Existem vários métodos de avaliação do aumento da TF em imagens de radiografia lateral
de crânio (FERREIRA, 1997). Um dos métodos utilizados caracteriza-se por mostrar a
porcentagem da nasofaringe ocupada pelo tecido da TF através do cálculo da area de urn trapézio,
o qual define a area nasofaringeana, que pode ser subdividida em porção aérea e porção ocupada
pela TF (HANDELMAN; OSBORNE, 1976).
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Outro método utilizado é o método da proporção adenóide-nasofaringe (AN) proposto por
Fujyoka; Young; Girdany em 1979. Este método é obtido por uma simples medida linear,
expressando a proporção de ocupação da nasofaringe pela TF.
0 método de proporção AN constitui um método simples e de rápida execução. Porém,
alguns autores consideram que dentre os numerosos métodos disponíveis para avaliar o aumento
da TF em radiografias laterais de crânio, destacam-se como mais precisos os métodos que medem
a área da nasofaringe ocupada por ela, visto que se tem uma maior fidelidade numa análise de
Area do que numa medida linear apenas, apesar das análises de área serem um pouco mais
trabalhosas por necessitarem de cálculos matemáticos mais complexos (BENITO; MATOS,
1998; JEANS et al., 1981).
Destacou-se portanto a necessidade de um estudo que comparasse os dois métodos
mostrando o que melhor definisse a realidade clinica. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi
avaliar a porcentagem de ocupação da nasofaringe pela TF em crianças com e sem história de
infecção pelo HIV através da análise AN e comparar dois métodos de avaliação radiográfica em
imagens de radiografias cefalométricas de perfil.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Faringe

A faringe é um tubo muscular e fibroso que faz parte do sistema digestivo e respiratório.
Apresenta múltiplas comunicações e se localiza posteriormente as cavidades nasal e bucal,
estendendo-se para baixo em direção a laringe. A faringe estende-se anteriormente da base do
crânio até a margem inferior da cartilagem cricoidea; e posteriormente até a margem inferior da
sexta vértebra (C6). t mais larga na região do hi6ide (5 cm) e mais estreita na sua extremidade
inferior (1,5 cm), sendo continua ao esôfago. A parede posterior da faringe se situa contra a
lamina pré-vertebral da fascia cervical. Localizada anteriormente a coluna cervical

e aos

músculos longos do pescoço e da cabeça (HANDELMAN; OSBORNE, 1976; COSTA, 1999)
(Fig 1).
A faringe é dividida em três partes: nasal, oral e laringea. A parte nasal ou nasofaringe
localiza-se posteriormente as cavidades nasais e acima do palato mole. Tem função respiratória e
pode ser considerada a extensão posterior das cavidades nasais. 0 teto e a parede posterior da
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nasofaringe formam uma superfície continua que se situa abaixo do corpo do esfenóide e da parte
basilar do occipital (COSTA, 1999).
A nasofaringe comunica-se anteriormente com as cavidades nasais pelas coanas e
posteriormente com as cavidades das tubas auditivas e orelhas internas pelos óstios das tubas
auditivas (trompa de Eustáquio). A mucosa que reveste a faringe é continua à mucosa que reveste
as cavidades que com ela se comunicam (COSTA, 1999).
A parte superior da nasofaringe, obliqua de anterior para posterior, é constituída
anteriormente pelo revestimento mucoso do corpo do esfenóide e posteriormente pelo processo
basilar do occipital. A nasofaringe e a orofaringe comunicam-se livremente em nível de istmo
faringeo, espaço localizado entre a margem livre do palato mole e a parede posterior da faringe,
que se fecha durante a deglutição pela elevação do palato mole contra a parede faringea. A
superfície interna das paredes da nasofaringe, revestidas pela lâmina mucosa, apresenta relevos e
depressões. Nas paredes superiores e em algumas regiões das paredes laterais, o relevo é
dependente do acúmulo de tecido linfático na submucosa. 0 tecido linfóide é agregado em
massas chamadas de tonsilas (COSTA 1999; HUNGRIA, 2000).
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Figura I - Anatomia mostrando a faringe e seus limites
Fonte: NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

O tecido linfbide da faringe forma um anel tonsilar incompleto: o Anel Linfático da
Faringe ou de Waldeyer. A parte fintero-inferior do anel é formado pelas tonsilas linguais, que se
localizam na parte posterior da lingua. As partes laterais são formadas pelas tonsilas palatinas e
tubdrias e as partes posterior e superior são formadas pela tonsila faringea (COSTA, 1999;
HUNGRIA, 2000) (Fig 2).
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Figura 2 — Anel de Waldeyer formado pelas tonsilas palatinas, tonsilas linguais
Fonte: http:// www.fop.unicamp.beddo/microbiologia/imuno/roteiro_2pdf

e tonsila faringea

Funcionalmente, por sua organização e relações, a faringe participa do sistema
respiratório e digestivo, do controle do fluxo do ar pela tuba auditiva, atua como caixa de

ressonância na modulação dos sons e apresenta um complexo linfático com valor imunológico
(COSTA, 1999).

A inervação da faringe e do palato mole deve-se quase exclusivamente ao plexo faringeo.
Faz exceção a inervação motora do músculo tensor do palato que é dada pelo V par craniano
(nervo trigêmeo). 0 plexo faringeo é basicamente constituído pelos IX e X pares cranianos
(nervo glossofaringeo e nervo vago, respectivamente) e por fibras simpáticas do gânglio cervical
superior. As fibras sensitivas derivam do nervo glossofaringeo e as motoras do vago, com
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exceção das motoras que inervam o músculo estilofaringeo que são dependentes do nervo
glossofaringeo (MOORE; AGUR, 1998).

2.2 0 tecido linfelide da faringe

Em relação à organização linfóide da faringe, o tubo digestivo e as vias aéreas apresentam
acúmulos difusos de tecido linfático. Os linfócitos estão dispersos sob o epitélio dessas regiões de
maneira aparentemente casual

e segundo alguns autores, não são estáticas, situadas

estrategicamente para interceptar e reagir com antígenos para assim induzir a formação de
anticorpos. Além deste tecido linfático difuso, existem concentrações de linfócitos em algumas
regiões, que mostram organização estrutural sob a forma de nódulos ou foliculos. Alguns nódulos
podem se agregar e constituir massas I infOides chamadas tonsilas, que vão fazer parte de um anel
de tecido linfáide, que envolve as aberturas nasal e oral da faringe. As principais massas linfóides
são as que constituem as tonsilas faringea, tubdrias, palatinas e linguais. Nos intervalos dessas
massas principais, encontram-se ainda aglomerados menores de tecido linfáide (ROSS;
ROMRELL, 1989).
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2.3 A tonsila faringea

A tonsila faringea é uma formação multilobulada constituída por numerosas pregas, que
ocupa o teto da cavidade da faringe e se estende das coanas e da base do Omer (anteriormente),
até o tubérculo faringeo (posteriormente). Sua espessura normal varia de 5 a 7 mm e não tem uma
cápsula continua propriamente dita, nem criptas (FIGÚN; GARINO, 2003).
Do ponto de vista histológico, a tonsila faringea assemelha-se as tonsilas palatinas, mas
sua cápsula é incompleta e mais delgada. Não ha criptas, mas sim pregas longitudinais rasas,
denominadas de dobras. A superficie mais superior da tonsila faringea é revestida por epitélio
pseudoestratificado colunar ciliado, mesclado com placas de epitélio estratificado pavimentoso.
Seu parenquima é constituído de nódulos linfóides com centros germinativas ocasionais
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
Na literatura, o epitélio de revestimento da tonsila faringea é descrito como epitélio
respiratório, isto 6, epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes
(GARTNER; HIATT, 1999; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
Quanto à função do epitélio da tonsila faringea, acredita-se haver afinidade entre células
produtoras de imunoglobulina A (IgA) e um componente secretor que estaria presente neste
epitélio e não no epitélio das tonsilas palatinas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
A irrigação da tonsila faringea é derivada da carótida externa pela artéria faringea
ascendente, pelos ramos palatinos menores da artéria maxilar superior e os ramos palatinos da
artéria facial. Sua drenagem é feita pelo plexo faringeo até a veia jugular interna. A inervação
sensitiva é responsabilidade dos ramos nasofaringeos do IX e X par cranianos (MOORE; AGUR,
1998).
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A tonsila faringea começa a se desenvolver durante os últimos meses de gestação e segue
um padrão de crescimento acelerado durante os primeiros anos de vida, aproximadamente até os
três anos de idade. Atinge seu maior volume dos sete aos dez anos, quando passa então a regredir
e gradualmente vai diminuindo o seu tamanho, podendo sofrer atrofia total na idade adulta
(VOGLER; WIPPOLD; PILGRAM, 2000).
0 aumento excessivo do tamanho da tonsila faringea denomina-se adenóide ou vegetação
adenoideana. Este aumento pode ser por hipertrofia de origem infecciosa (viral, bacteriana e
outras) ou por hiperplasia (pelo aumento do número de células desencadeado por necessidades
imunológicas) (CARVALHO, 2003).

2.4 0 aumento do tamanho da tonsila faringea e suas conseqüências

Segundo Hungria (2000) e Carvalho (2003), o principal sintoma revelador da presença de
uma tonsila faringea com aumento excessivo é a obstrução nasal permanente que impede a
respiração normal pelo nariz, forçando o indivíduo a ter uma respiração bucal de suplência,
estagnação de exsudatos catarrais ou purulentos nas fossas nasais e tendência a surtos agudos de
otite média. A criança dorme de boca aberta, baba no travesseiro e ronca. HA predisposição para
resfriados "de repetição", tosse espasmódica, rouquidão, laringite e até apnéias do sono. Com o
decorrer do tempo, obstrução nasal permanente dá origem a certas deformações dos traços
fisionômicos, constituindo a chamada face adenoideana (nariz estreito, boca entreaberta, lábio
superior levantado, incisivos proeminentes, palato duro ogival, fisionomia inexpressiva e
tendência a babar). 0 palato duro torna-se ogival e pode surgir um prognatismo da maxila.
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A respiração bucal pode promover efeitos deletérios aos tecidos orgânicos e à saúde geral,
além de ser altamente comprometedora na definição de forma e contorno dos arcos dentários e de
todo o processo nasomaxilar. Uma série de mudanças posturais pode surgir e causar alterações
neuromusculares, esqueléticas e dentárias. (CARVALHO, 2003; VALERA et al., 2003;
NISHIMURA; SUZUKI, 2003).
Linder-Aronson e Leighton (1983) compararam 81 respiradores bucais com aumento
excessivo da tonsila faringea com um grupo controle que não apresentava problemas de
obstrução nasal. As características observadas nos pacientes com dificuldades respiratórias
foram: menor profundidade sagital da nasofaringe, aumento da altura facial total

e inferior,

posição mais inferior da lingua e atresia do arco superior.
0 aumento do tamanho da tonsila faringea pode ainda obstruir de forma mecânica a tuba
auditiva e impedir a drenagem de muco da orelha média, participando do desenvolvimento da
otite média (YASAN et al., 2003; NGUYEN et al., 2004).
Como visto anteriormente, o aumento da tonsila faringea pode causar respiração bucal.
Em pacientes infectados pelo HIV, a respiração bucal pode levar a complicações respiratórias,
incluindo quadros de pneumonia. A pneumonia em pacientes imunocomprometidos é uma das
doenças oportunistas que mais leva estes pacientes à morte. Alguns estudos sugerem que as
células infectadas pelo HIV se acumulam em tecidos linfóides e desta forma promovem uma alta
incidência de aumento da tonsila faringea em alguns estágios da infecção pelo virus (BENITO et
al., 1999).
Yousem et al. (1997) também mostraram, numa análise de imagens sagitais obtidas por
Ressonância Magnética (RM) de 68 pacientes, que o aumento da tonsila faringea é mais comum
em pessoas infectadas pelo HIV do que em pessoas não portadoras do virus.
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Benito et al. (1999) analisaram radiografias laterais da nasofaringe de 94 crianças (60
infectadas pelo HIV e 34 sem infecção pelo virus), através da identificação da proporção AN e
relação com os diferentes estágios da doença. Diferenças estatisticamente significantes foram
encontradas entre os grupos, mostrando que as alterações radiográficas no tamanho da tonsila
faringea em crianças infectadas pelo HIV são de grande valor diagnóstico e importantes no
planejamento terapêutico.

2.5 Métodos de avaliação da nasofaringe e tonsila faringea

A avaliação da nasofaringe pode ser realizada através da oroscopia, rinoscopia anterior,
rinoscopia posterior, nasofibroscopia, videoendoscopia, radiografias convencionais laterais de
crânio, incluindo a radiografia cefalométrica de perfil, bem como por meio de imagens de
ressonância magnética (HUNGRIA, 2000; DONNELLY; CASPER; CHEN, 2002).
Lópes (2001) também concorda que o diagnóstico do crescimento excessivo da tonsila
faringea pode ser feito mediante um estudo radiográfico. A radiografia cefalométrica de perfil é
um tipo de radiografia da cabeça que apresenta pequena distorção ou aumento considerável e
possibilita a observação do relacionamento da TF e da nasofaringe e dos pontos de referência da
face e do crânio.
Nas últimas décadas muitos métodos têm sido sugeridos para dar uma exata mensuração
do tamanho da tonsila faringea. Cohen e Konak (1985) avaliaram os métodos de análise da
radiografia cefalométrica de perfil descrita por seis autores [Johannesson, 1968 (1); Maran, 1971
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(2), Fujioka; Young; Girdany, 1979 (3); Hibbert; Ste11, 1979 (4), Sorensen; Solow; Greve, 1980
(5) e Crepeau et al., 1982 (6)], que serão apresentados na seqüência (Fig 3).

Figura 3 — Sinopse gráfica dos seis métodos citados por Cohen;
Konak para a mensuracão do tamanho da tonsila faringea:
Johannesson (1), Maran (2), Fujioka (3), Hibbert (4), Sorensen
(5) e Crepeau (6).
Fonte: COHEN; KONAK, 1985; pág. 74.

Após esta análise, Cohen e Konak (1985) propuseram um método mais simples de
avaliação que se baseia na análise da coluna aérea da nasofaringe. Este método faz uma
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comparação entre a espessura do palato mole (um centímetro abaixo do palato duro ou meio
centímetro em crianças abaixo de 3 anos de idade) e a largura da coluna aérea entre este ponto do

palato e o ponto de maior convexidade da tonsila faringea. A tonsila faringea foi classificada
como pequena, quando a coluna aérea não se apresentava mais estreita que a espessura do palato
mole; média, quando a coluna aérea estava estreitada, porém ainda mais larga que a metade da
espessura do palato; e grande, quando a coluna aérea era mais estreita que a metade da espessura
do palato. Foram avaliadas 140 radiografias por este método proposto pelos autores e por seis
métodos já descritos na literatura. Os resultados mostraram que todos os métodos obtiveram
correlação e o método sugerido apresentava como vantagens: a facilidade de uso, a facilidade de
ser ensinado e além disso, as radiografias que tecnicamente estavam inadequadas para serem
interpretadas pelos outros métodos puderam ser avaliadas pelo método proposto. De acordo com
a correlação das radiografias e os sinais de obstruções causadas pela tonsila faringea foi
observado que somente quando a coluna de ar tornava-se mais estreita que o palato mole o
paciente apresentava dificuldades respiratórias e quando a coluna de ar alcançava metade da
espessura do palato mole os sintomas de obstrução podiam ser notados (Fig 4).

Palato Duro
Adenóide

Palato Mole

Figura 4 — Diagrama apresentando o método de medida do
tamanho da tonsila faringea, correlacionando a passagem
aérea com o palato mole, segundo Cohen e Konak.
Fonte: MONTEIRO; PILON; DALL'OGLIO, 2000; pág. 10.
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Johannesson (1968) estudou uma amostra de 140 crianças, clinicamente livres de
infecções, com idades variando de três meses a quinze anos para medir o tamanho da tonsila
faringea. A maior amplitude da tonsila faringea ao tubérculo faringeo foi medida sobre as
radiografias cefalométricas de perfil. Verificou que não houve diferença entre os valores obtidos
entre o grupo dos meninos e meninas. Concluiu que a medida de tecido mole sobre o teto da
nasofaringe era normal quando variava de 12 a 14 mm em crianças com idade aproximada de seis
anos e indicativa de cirurgia quando era superior a 15mm (Fig 3 - 1).
Maran et al. (1971) realizaram um estudo para avaliar os fatores que poderiam ser
significativos no desenvolvimento da hipernasalidade resultante da remoção da tonsila faringea e
que pudessem ser detectados no pré-operatório. Avaliaram 100 radiografias cefalométricas de
perfil de crianças normais com idades entre três e doze anos. Três medidas foram realizadas, uma
no ângulo da base do crânio, outra que mostrasse a profundidade da nasofaringe e uma terceira,
para se obter o tamanho da tonsila faringea (a tonsila faringea foi medida através da confecção de
uma linha traçada da ameia do incisivo central superior à margem posterior do palato duro,
projetando-a posteriormente até a base do crânio). Os resultados mostraram haver urna correlação
estatisticamente significante entre o tamanho da tonsila faringea e a profundidade da nasofaringe,
bem como entre o ângulo do crânio e o tamanho da tonsila faringea. Embora houvesse uma
relação entre o ângulo da base do crânio e a profundidade da nasofaringe isto não foi
signi fi cativamente diferente. Concluíram que quando o ângulo da base do crânio é obtuso, uma
nasofaringe profunda com um amplo espaço para a tonsila faringea provavelmente estará
presente (Fig 3 - 2).
Hibbert e Ste11 (1979) estudaram 76 crianças com idade média de seis anos e cinco meses
para os meninos e de sete anos e cinco meses para as meninas com a proposta de avaliar a
acurácia da radiografia cefalométrica de perfil em definir o tamanho da tonsila faríngea e do
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espaço aéreo nasofaringeano. A distância entre o final anterior da tonsila faringea e a coana nasal
foi medida, bem como o tamanho do tecido mole da parte anterior da tonsila faringea, dando
ênfase a importância da primeira mensuração. Os resultados mostraram que houve uma
correlação altamente significante entre o peso da tonsila faringea e a área radiológica da mesma;
e entre o peso da tonsila faringea e o volume da tonsila faningea. Uma correlação inversa entre o
peso da tonsila faringea e o tamanho do espaço aéreo foi encontrada. Concluíram que houve
correlação entre o tamanho radiográfico da tonsila faringea e o peso da mesma verificado após a
remoção cirúrgica (Fig 3 - 4).
Sorensen; Solow; Greve (1980) mediram várias linhas da tonsila faringea e das vias
aéreas e comparou todas elas, tentando determinar o significado de suas relações (Fig 3 - 5).
Crepeau et al. (1982) avaliaram 114 crianças entre um e quinze anos de idade, destas 19
foram radiografadas e as demais avaliadas apenas clinicamente. Na radiografia cefalométrica de
perfil foi medida a distância entre a maxila e as coanas (antro-adenóide) e a espessura maxima da
tonsila faringea (diâmetro siipero-inferior). Os resultados mostraram que quanto menor o espaço
aéreo nasofaringeano mais alto o escore sintomático, concluindo que o aumento da tonsila
faringea provoca sérios transtornos respiratórios (respiração bucal, ronco, obstrução nasal
crônica, voz anasalada, entre outros) e que o exame clinico e a história do paciente ainda são os
melhores métodos de avaliação devido A sua variação anatômica (Fig 3 - 6).
Holmberg e Linder-Aronson (1979) avaliaram 162 crianças com idades entre seis e doze
anos das quais 40% eram meninas e 60% meninos. Uma comparação entre as medidas obtidas da
tonsila faringea através da radiografia cefalométrica de perfil e o exame de rinoscopia posterior
foi realizada, assim como se obteve as correlações destes exames com o fluxo aéreo nasal. Os
resultados demonstraram uma concordância em ambos os exames. Os resultados foram os
seguintes: 1) uma correlação significativa entre o tamanho da tonsila faringea medida nas
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radiografias cefalométricas de perfil e acessada clinicamente; 2) uma correlação negativa entre o
tamanho da tonsila faringea medida nas radiografias cefalométricas de perfil e o fluxo aéreo
nasal; 3) uma correlação significativa entre a via aérea respiratória nasal medida nas radiografias
cefalométricas de perfil e acessada clinicamente. Os autores concluíram que a radiografia
cefalométrica de perfil fornece avaliação satisfatória da nasofaringe.
Jeans et al. (1981) compararam medidas relacionadas ao tamanho da tonsila faringea
sobre radiografias cefalométricas de perfil de 38 crianças três dias antes da remoção cirúrgica.
Foram feitas correlações entre as medidas realizadas por dois radiologistas e o volume de tecido
removido. A medida linear do espaço aéreo nasal do ponto mais próximo da tonsila faringea até o
palato mole é o método mais simples para se usar e demonstrou melhor correlação entre os
observadores. Comparações entre as medidas radiograficas feitas por cada radiologista com o
volume removido na cirurgia mostraram correlação significativa entre o volume removido e o
espaço aéreo nasal em ambas as medidas para os dois observadores. Os autores concluíram que o
método radiografico é eficiente para a avaliação da dimensão da tonsila faringea.
Jeans et al. (1981) numa avaliação longitudinal avaliaram a area da nasofaringe e seu
conteúdo em radiografia cefalométrica de perfil de 41 crianças com idades entre três e dezenove
anos, por um período mínimo de doze anos. As médias e o desvio padrão da area da nasofaringe,
os tecidos moles e o espaço aéreo foram calculados para cada ano. Os limites radiograficos da
nasofaringe foram definidos como sendo limitada posteriormente e superiormente pelo contorno
ósseo da nasofaringe; inferiormente por uma linha horizontal paralela a uma linha dois
centímetros abaixo do plano que passa pela espinha nasal anterior (ENA) e espinha nasal
posterior (ENP) estendida até a espinha cervical; e anteriormente por uma linha perpendicular a
linha horizontal, passando pelo teto da junção da margem anterior da lamina pterig6ide do osso
esfen6ide com a base do crânio. A margem ântero-inferior é formada pelo palato mole. Traçados
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das margens nasofaringeanas, dos tecidos moles e do espaço aéreo foram feitos nas radiografias.
Durante o desenvolvimento esqueletal, a margem inferior do tecido mole apresentou-se com
formato convexo e posteriormente, à medida que se desenvolvia atingindo a maturidade
esquelética tornou-se côncavo. A taxa de aumento da nasofaringe acelerou dos nove aos treze
anos nas meninas e dos dez aos treze anos nos meninos. A Area dos tecidos moles apresentou
diferença significativa entre os gêneros somente aos cinco anos. A área do espaço aéreo da
nasofaringe apresentou diferença significativa progressiva entre os gêneros aos treze anos. Os
tecidos moles parecem crescer mais rapidamente dos três aos cinco anos de idade com
conseqüente diminuição do espaço aéreo.
A simples medida da espessura da tonsila faringea pode não ser suficiente. A largura das
vias aéreas também merece atenção. Hibbert e Steil (1979) notaram que o tamanho da tonsila
faringea na radiografia cefalométrica de perfil não diferia em crianças sintomáticas

e

assintomáticas, ao passo que a largura da via aérea da nasofaringe era significativamente menor,
como esperado, nas crianças sintomáticas.
Sabendo que a obstrução da via aérea superior depende tanto do espaço livre
disponibilizado pela amplitude da nasofaringe quanto do tamanho da tonsila faringea, seria
esperado que um índice confiável levasse em conta ambos os fatores em conjunto, em vez de
considerar um ou outro isoladamente. Com esse intuito, vários autores pesquisaram a razão AN
proposto primeiramente por Fujioka; Young; Girdany em 1979 (FUJIOKA;YOUNG;GIRDANY,
1979; ELWANY, 1987; PARADISE et al., 1998; BENITO; MATOS, 1998; KEMALOGLU et
al., 1999; JEANS, et al. 1981). Este método é obtido por uma medida linear, expressando a
proporção de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea (PARADISE et al., 1998). A
avaliação radiográfica da nasofaringe é estabelecida com um método simples que permite
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determinar o tamanho, formato e posição da tonsila faringea (FUJIOKA; YOUNG; G1RDANY,

1979).
A medida da tonsila faringea (A) representa a distancia entre o ponto de maxima
convexidade da sombra da tonsila faringea perpendicular à margem anterior da base do osso
occipital (Fig 5). A medida da nasofaringe (N) representa a distancia entre o bordo posterior do
palato duro ou ENP e o bordo antero-inferior da sincondrose esfeno-occipital (Fig 6). Quando
esta não esta nitidamente visualizada, o ponto esfeno-occipital fica determinado como sendo o
ponto no bordo anterior da base occipital que se encontra mais próximo ao ponto A. 0 índice AN
se obtém dividindo a medida A pelo valor de N (FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979).

Figura 5 — Mensuração da tonsila faringea. (A) representa a
distância do ponto M, ponto de máxima convexidade da
sombra da tonsila faringea perpendicular à margem anterior da
base do osso occipital. A medida (A) é dada ao longo do plano
perpendicular do ponto Al com sua interseção com B.
Fonte: FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979; pág. 402.

Figura 6 — MensuracAo nasofaringeana. (N) é a distância entre
o ponto Cl, o ponto mais posterior do palato duro ou espinha
nasal posterior (ENP), e D1, ponto localizado no bordo ânteroinferior da sincondrose esfeno-occipital.
Fonte: FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979; pág. 402.

A proporção AN pode, teoricamente, variar de 0 a 1 (0 a 100%). 0 limite superior da
normalidade para a proporção AN foi estipulado inicialmente por Fujioka; Young e Girdany
(1979) em 0,8 (80%), por meio de cálculo da média e do desvio-padrão em um estudo
envolvendo 1380 crianças. Acima de 0,8, segundo eles, deveria se considerar tonsilas faringeas
aumentadas potencialmente determinando obstrução das vias aéreas. Neste mesmo estudo, a
medida da relação AN aumentou de 0,33 aos 1,5 meses para 0,55 aos 1,3 anos, sendo os mais
altos valores aos 4,6 anos (0,59). A relação diminuiu gradualmente para 0,52 aos 12,6 anos e
drasticamente para 0,38 aos 15,6 anos. Em crianças assintomáticas, os níveis mais elevados da
proporção AN ocorrem entre 4 e 11 anos de idade. A partir de 11 anos, o tamanho declina até a
idade adulta.
A avaliação subjetiva da tonsila faringea pela radiografia cefalométrica de perfil é
amplamente adotada. No entanto, existem evidências que indicam a necessidade de estabelecer
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um parâmetro objetivo de mensuração, principalmente para casos duvidosos. Elwany (1987)
demonstrou que a razão AN apresenta melhor correlação com o quadro clinico de aumento da
tonsila faringea e com o peso do tecido da mesma extraída cirurgicamente do que quando
comparado A avaliação subjetiva. Além disso, usando critérios objetivos a variação
interobservador é menor.
Avaliando radiograficamente a cavidade nasofaringeana de 5.100 indivíduos com idade
entre quatro e dezoito anos, Gonçalves et al. (1996) estudaram a relação entre a tonsila faringea e

o espaço aéreo livre. Para obter as mensurações dos valores do tamanho da tonsila faringea e do
espaço aéreo livre, os autores utilizaram uma combinação dos métodos de Fujioka; Young;
Girdany (1979) e Sorensen, Solow e Greve, (1980). Os resultados mostraram que a estabilização
do crescimento se deu aos 18 anos para ambos os gêneros; o pico de crescimento foi atingido dos

4 aos 7 anos de idade no gênero masculino e dos 4 aos 8 anos de idade no feminino, decrescendo
até os 18 anos. A menor porcentagem média foi encontrada entre 14 e 15 anos de idade para o
gênero masculino e entre 17 e 18 anos para o gênero feminino. Concluíram que o tamanho da
tonsila faringea em relação 6. nasofaringe é mais importante que seu tamanho absoluto.
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Shintani, Asakura e Kataura (1997) avaliaram o papel do aumento da tonsila faringea e da
morfologia facial em crianças com apnéia obstrutiva do sono. Para análise do aumento da tonsila
faringea utilizaram quatro métodos de avaliação, incluindo a proporção AN (b); a medida ENPAD: distância da ENP até a superficie da sombra da tonsila faringea medida ao longo da linha
ENP ao básio (Ba) (c); a medida ENP-Ba: distância da ENP ao básio (c), a proporção TP, valor
relativo da largura da sombra da tonsila faringea até o espaço faringeal. T= mensuração tonsilar e
P= mensuração faringeal (d) e por último a medida do ponto de maior convexidade da tonsila
faringea perpendicular à linha PTV-AA (do ponto mais posterior da fossa pterigomaxilar ao
ponto mais anterior da vértebra Atlas [AA], mostrado na figura no item "a") (Fig 7).
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Figura 7 — Métodos de avaliação da nasofaringe e tonsila faringea: (a) medida
do ponto de maior convexidade da tonsila faringea perpendicular à linha PTVAA: do ponto mais posterior da fossa pterigomaxi lar ao ponto mais anterior da
vértebra Atlas [AA]; (b) proporção AN; (c) medida ENP-AD: distância da ENP
até a superfície da sombra da tonsila faringea medida ao longo da linha ENP ao
básio; (d) proporção TP, valor relativo da largura da sombra da tonsila faringea
até o espaço faringeal. T= mensuração tonsilar e P= mensuração faringeal.
Fonte: SHINTANI; ASAKURA; KATAURA, 1997; pág. 287.
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Poole, Engel e Chaconas (1980) realizaram um estudo que incluía uma amostra de 104
pacientes, homens e mulheres, com idades entre seis e dezesseis anos. A amostra foi dividida em
pacientes com e sem obstrução clinica nasofaringeana e uma segunda amostra aleatória de
pacientes sem o conhecimento da presença ou ausência de obstrução nasal. Foram utilizadas mais
de 200 medidas cefalométricas para identificar diferenças na avaliação radiográfica do tamanho
da tonsila faringea nos dois grupos estudados. Testes estatísticos revelaram que quatro medidas
relacionadas ao tamanho da tonsila faringea e dimensões da nasofaringe foram significativamente
diferentes nos dois grupos. Através deste estudo, padrões cefalométricos normais para estas
quatro medidas foram estabelecidos usando a amostra aleatória. Um método de identificação do
grau de obstrução foi então formulado e os resultados de outros estudos mostram que este método
é altamente correlacionado com os resultados clínicos observados (Fig 8).

NA
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NASION

BAS ION
ANTERIOR ATLAS
ANTERIOR NASAL SPINE
SELLA
PNS POSTERIOR NASAL SPINE

Figura 8 — Medidas estatisticamente significativas na avaliação da nasofaringe
e tonsila faringea.
Fonte: POOLE; ENGEL; CHACONAS, 1980; pag 269.
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A primeira medida das quatro citadas anteriormente é a porcentagem da adenóide ou a
porcentagem da nasofaringe ocupada pelo tecido da TF. Esta porcentagem é obtida através do
cálculo da área de um trapézio que define a área nasofaringeana. Os quatro lados do trapézio são
representados por quatro planos: o plano palatal (que passa pela ENA e ENP), o plano esfenoidal
(que passa pelo ponto Ba e tangencia o osso esfen6ide), o plano que passa pelo ponto AA e por
último, o plano pterigomaxilar (plano perpendicular ao plano palatal, passando por Ptm/ENP)
(Fig. 9). A área nasofaringeana é derivada matematicamente usando a profundidade
nasofaringeana (d), a altura nasofaringeana (h) e o ângulo formado entre o plano esfenoidal e o
plano palatal (a) (Fig 10 e 11). A porção aérea é medida através de uma compensação polar
planimétrica e a porção ocupada pela tonsila faringea é obtida pela subtração da porção aérea da

área nasofaringeana total (HANDELMAN; OSBORNE, 1976).

Figura 9 — Planos que determinam o trapézio para
calcular a Area da nasofaringe: plano palatal (PL),
plano esfenoidal (SpL), plano passando por AA
(AAL) e plano passando por PM (PML).
Fonte: HANDELMAN; OSBORNE, 1976; pág. 246.

Figura 10- Variáveis que definem a nasofaringe numa
radiografia cefalométrica de perfil: profundidade
nasofaringeana (d) e altura nasofaringeana (h).
Fonte: HANDELMAN; OSBORNE, 1976; pág. 246.
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Figura 11 — Trapézio que define a area total da
nasofaringe, dividido em duas partes, uma indicando o
espaço livre (z) e a outra o espaço da nasofaringe
ocupado pela tonsila faringea (porção escura).
Fonte: HANDELMAN; OSBORNE, 1976; pág. 246.

A segunda medida (D-AD1: ENP) é a distância ENP ao ponto do tecido da tonsila
faringea mais próximo medido ao longo de uma linha que vai da ENP ao Ba. A terceira medida
(D-AD2: ENP) é a distância da ENP ao ponto do tecido da tonsila faringea mais próximo medido
ao longo de uma linha que passa pela ENP e é perpendicular à linha sela túrcica-básio (S-Ba). E a
quarta medida (D-VPT: AD) é a distância do tecido da tonsila faringea mais próximo de um
ponto vertical pterigóidea (VPT) 5mm acima da ENP (RICKETTS et al., 1998) (Fig 8).
Ricketts et al. (1998) confirmou que as tonsilas faringeas podem ser observadas e medidas
em uma radiografia cefalométrica de perfil. Considerou as quatro medidas estudadas por Poole;
Engel e Chaconas (1980) importantes para determinar os pacientes que estavam com obstrução
da nasofaringe pela tonsila faringea.
Wormald e Prescott (1992) compararam os achados radiográficos de quatro métodos de
avaliação (Johanneson, 1968; Fujioka; Young; Girdany, 1979; Crepeau et al., 1982 e Cohen;
Konak, 1985) com os achados clínicos para avaliar o tamanho da tonsila faringea (Fig 12). Foram
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selecionadas 48 crianças no momento pré-operatório da tonsilectomia e 26 foram reavaliadas
após a cirurgia. 0 número total de avaliações foi de 74. Suas idades variaram entre 5 meses e
13,5 anos. A nasofaringe foi examinada pelo uso de endoscopia. 0 tamanho da nasofaringe foi
estimado pela porcentagem de ocupação do espaço aéreo pela TF durante a inspiração nasal. Dois
observadores compararam suas avaliações da via aérea nasofaringeana em 15 crianças com uma
variação máxima dei 0%. Cada criança fez uma radiografia do espaço aéreo nasofaringeano com
a boca fechada e enquanto respirava pelo nariz. As radiografias foram avaliadas, os escores da
sintomatologia e os resultados dos diferentes métodos de medidas radiográficas foram
comparados com a endoscopia. Os escores da sintomatologia sugeriram alto grau de obstrução e
correlação com a obstrução da nasofaringe em 60% ou mais dos casos. Dos métodos
radiográficos o que melhor se relacionou com os achados endosc6picos foi o proposto por Cohen
e Konak (1985). Os achados pós-operatórios confirmaram que a remoção da IF resolveu
parcialmente os problemas em pacientes com sintomatologia de obstrução.
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Figura 12 — Diagrama representado no estudo de Wormald;
Prescott, os 4 métodos que foram utilizados para a mensuracdo
da tonsila faringea: Johanneson (1), Fujioka (2), Crepeau (3) e
Cohen e Konak (4).
Fonte: WOLMALD; PRESCOTT, 1992; pág. 343.

Além dos métodos de avaliação radiográfica do tamanho da tonsila faringea,
Wormald e Prescott (1992) estimaram a passagem de ar na nasofaringe através da endoscopia
nasal flexível com avaliação da porcentagem do espaço nasal posterior na inspiração

e

preconizam o uso desta para os casos nos quais a radiografia cefalométrica de perfil não é
conclusiva.
A endoscopia nasal, tanto rígida quanto flexível, permite a avaliação direta da parte nasal
da faringe, mostrando o tamanho da tonsila faringea e o comprometimento da via aérea pelo
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aumento da TF. No entanto, tal exame não é amplamente acessível. Trata-se de um exame

invasivo, que pode ser traumático e de difícil realização em paciente não cooperativo (COHEN;
KONAK, 1985).
Ianni Filho et al. (2001) compararam a radiografia cefalométrica de perfil

e a

videoendoscopia nasofaringeana para diagnóstico das obstruções das vias aéreas superiores. Após
exames de 30 pacientes de 7 a 12 anos de idade com respiração bucal, dois
otorrinolaringologistas emitiram suas opiniões. Utilizando o índice Kappa com a endoscopia os
resultados mostram nível de concordância ótimo para diagnóstico de desvio de septo posterior,
bom para desvio anterior e hipertrofia de corneto inferior e regular para o corneto médio. A

radiografia cefalométrica de perfil apresentou perfeita concordância para o diagnóstico da
imagem do corneto médio, ótimo para a cauda do corneto inferior e boa para corneto inferior. 0
resultado final foi uma maior abrangência da videoendoscopia para diagnosticar diversos
processos obstrutivos, porém a radiografia cefalométrica de perfil também forneceu boas
informações sobre os cornetos médios e inferiores. Quanto à tonsila faringea os exames foram
muito semelhantes. 0 autor ressaltou que os exames radiográficos são muito importantes no
diagnóstico inicial devido à dificuldade de acesso ao exame e equipamentos de endoscopia.
A tonsila faringea também pode ser facilmente observada e mensurada em imagens TI de
Ressonância Magnética. Devido à visualização direta da tonsila faringea por este método, alguns
autores afirmam que a Ressonância Magnética é superior a outros métodos descritos
anteriormente, colocam como desvantagem nas avaliações do tamanho da tonsila faringea em
radiografias cefalométricas de perfil, a sobreposição de estruturas, variações anatômicas das
estruturas, dose de radiação e magnificação (VOGLER; WIPPOLD; PILGRAM, 2000).
Segundo Johannesson (1968), uma espessura acima de 15mm na radiografia cefalométrica
de perfil indicaria a necessidade de tonsilectomia. Contudo esta suposição foi questionada frente
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As observações mais recentes em imagens por ressonância magnética, onde tal espessura pode
medir até 23 mm em crianças assintomáticas (VOGLER; WILPPOLD; PILGRAM, 2000).
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3. ARTIGO

"ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA
DA TONSILA FARiNGEA: PROPORÇÃO LINEAR ADENÓIDE-NASOFARINGE (AN)
E CÁLCULO DE ÁREA TRAPEZOIDAL"

3.1 RESUMO

A tonsila faringea é a extensão superior do anel linfático de Waldeyer e está localizada na
regido póstero-superior da nasofaringe próximo a tuba auditiva e as coanas. 0 aumento da tonsila
faringea também conhecido como "adenóide" pode ocorrer por causas infecciosas ou por
necessidades imunológicas. Por ser um tecido linfóide, a tonsila faringea funciona como um
reservatório do HIV. 0 aumento da tonsila faringea é uma causa freqüente de obstrução nasal e
respiração bucal crônica, podendo ainda contribuir na piora dos roncos e provocar episódios de
otites médias. Dentre os muitos métodos de análise da tonsila faringea destaca-se a radiografia
cefalométrica de perfil por ser de fácil acesso e relativamente cômodo para o paciente que
determina o tamanho, forma e posição da tonsila faringea. 0 objetivo desta pesquisa foi avaliar a
porcentagem de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea em crianças com e sem história de
infecção pelo HIV através da análise AN em imagens de radiografias cefalométricas de perfil. As
radiografias de 122 crianças, sendo 60 com história de infecção pelo HIV por via vertical (Grupo
1) e 62 sem história de infecção pelo HIV (Grupo 2) foram analisadas quanto à porcentagem de
ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea em radiografias cefalométricas de perfil, através do
método de proporção AN proposto por Fujioka et al em 1979, já utilizado por Zastrow (2006) e
comparadas com o método de cálculo de Area trapezoidal. As crianças dos dois grupos
apresentaram aumento moderado do tamanho da tonsila faringea, não havendo associação entre o
aumento da tonsila faringea e infecção pelo HIV. A pesquisa demonstrou que os dois métodos de
avaliação radiográfica estão altamente correlacionados.
Palavras—chave: Tonsila faringea. Radiografia cefalométrica de perfil. Proporção adenóidenasofaringe (AN). HIV.
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3.2 ABSTRACT

"THE COMPARATIVE STUDY OF TWO METHODS TO RADIOGRAPHIC EVALUATION
OF THE NASOPHARYNGEAL TONSIL: ADENOIDAL - NASOPHARYNGEAL RATIOS
(AN) AND CALCULATE OF TRAPEZOIDAL AREA"

The nasopharyngeal tonsil constitutes the upper portion of the Waldeyer's ring and is
located at the posterior-superior area of the nasopharynx, next to the auditory tube and choana.
The enlarged nasopharyngeal tonsil (adenoid) happens for infectiveness or immunologic causes.
As a lymphoid tissue, the nasopharyngeal tonsil represents an HIV reservatory. The enlarged
adenoids usually cause nasal obstruction, chronic oral breathing, snores and otitis media.
Into several methods of evaluating adenoidal size the lateral radiograph has been utilized as an
objective measure of adenoid size and nasopharyngeal obstruction because is established as a
simple method for determination of the size, shape and position of the adenoids. The objective of
this research was to analyze the percent occupation of the nasopharynx by nasopharyngeal tonsil
in children with and without HIV infection in lateral radiographs by adenoidal—nasopharyngeal
ratio. The 122 radiographs, 60 HIV infected by vertical transmission (group 1) and 62 no infected
(group 2) were evaluated the percent occupation of the nasopharynx by nasopharyngeal tonsil in
lateral radiographs by adenoidal—nasopharyngeal ratio (Fujioka et al., 1979), already used by
Zastrow (2006). Two methods to radiographic evaluation of the nasopharyngeal tonsil: adenoidal
- nasopharyngeal ratios (AN) and calculate of trapezoidal area, were compared. The percent was
high in both groups, didn't have significant differences between them. The children in both
groups showed moderate hypertrophy of nasopharyngeal tonsil and HIV infection. The study
showed high correlation between the methods.

Key-words: Nasopharyngeal tonsil. Lateral radiograph. Adenoidal - nasopharyngeal ratios (AN).
HIV.
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3.3 INTRODUÇÃO

A nasofaringe compreende a porção superior da faringe, tendo como função principal a
função respiratória. Na regido póstero-superior da nasofaringe, próximo A tuba auditiva e As
coanas encontramos a tonsila faringea, a qual juntamente com as tonsilas palatinas, as tonsilas
linguais, as tonsilas tubdrias e outros órgãos linfáticos situados na entrada das vias aéreas
superiores, formam o Anel Linfático de Waldeyer. Essas estruturas têm função imunológica e por
isso são capazes de reconhecer antígenos, levando A produção de anticorpos (SICHER, 1991;
GROSS; HARRISON, 2000; ROSENBAUER, 2001; FIGÚN; GARINO, 2003).
A tonsila faringea tem seu desenvolvimento nos últimos meses de gestação e continua a
crescer até o quinto e sexto ano de vida, estimulada por uma variedade de estímulos antigênicos
(virus, bactérias e irritantes) (VOGLER; WIPPOLD; PILGRAM, 2000).
Segundo Vogler, Wippold e PiIgram. (2000), a tonsila faringea segue um padrão de
crescimento acelerado durante os primeiros anos de vida, aproximadamente até os tits anos de
idade. Atinge seu maior volume dos sete aos dez anos, e a partir de então passa a regredir e
gradualmente vai diminuindo o seu tamanho, podendo sofrer atrofia total na idade adulta.
0 crescimento da tonsila faringea e da nasofaringe deve ocorrer de uma forma suave e

harmônica, porém isto nem sempre ocorre. Quando há um maior crescimento da tonsila faringea
do que o espaço nasofaringeano, este não é suficiente para alojar a mesma e pode haver desta
maneira uma obstrução das vias aéreas (HANDELMAN; OSBORNE, 1976; JEANS; et al., 1981;
LINDER-ARONSON; LEIGHTON, 1983).
A presença de uma tonsila faringea de volume aumentado pode ocasionar efeitos
negativos no crescimento do ser humano. 0 indivíduo pode apresentar respiração bucal, ronco,
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dispnéia, alteração no desenvolvimento facial, distúrbio na deglutição e otites médias freqüentes
(CARVALHO, 2003; VALERA et al., 2003; KTLUHAN, 2003; NGYEN et al., 2004).
A tonsila faringea por ser um tecido linfóide serve como reservatório do virus da
imunodeficiência humana (HIV). Em crianças infectadas pelo HIV, o aumento do tamanho da
tonsila faringea e a respiração bucal de suplência podem ocasionar complicações respiratórias
como quadros de pneumonia, esta uma das principais causas de morte destes pacientes (LOPEZGONZALEZ, 1998; BENITO et al., 1999). Acreditava-se que crianças com história de infecção
pelo HIV apresentassem maior porcentagem de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea

quando comparadas com crianças sem história de infecção pelo HIV, situação esta não
comprovada por Zastrow (2006).
As tonsilas faringeas aumentadas podem ser analisadas de diferentes maneiras. A
radiografia cefalométrica de perfil é um exame extensamente utilizado na investigação do
tamanho da tonsila faringea por ser de fácil acesso e relativamente cômodo para o paciente.
Constitui um método simples para a determinação do tamanho, forma e posição da tonsila
faringea. (FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979; MONTEIRO; PILON; DALUOGLIO, 2000).
Um método bastante utilizado na literatura caracteriza-se por mostrar a porcentagem da
nasofaringe ocupada pelo tecido da tonsila faringea através do cálculo da Area de um trapézio.
Este trapézio define a Area nasofaringeana, que pode ser ainda subdividida em porção aérea e
porção ocupada pela tonsila faringea (HANDELMAN; OSBORNE, 1976)
0 outro método utilizado é o método da proporção adenóide nasofaringe (AN) proposto
por Fujioka, Young e Girdany em 1979. É um método obtido por uma medida linear que também
expressa a proporção de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea.
Alguns autores consideram como mais precisos os métodos que medem a Area da
nasofaringe ocupada pela tonsila faringea, visto que se tem uma maior fidelidade numa análise de

41

área do que numa medida linear apenas, apesar das analises de Area serem um pouco mais
trabalhosas por necessitarem de cálculos matemáticos mais complexos (BENITO; MATOS,
1998; JEANS et al., 1981).
Destacou-se assim a necessidade de um estudo que comparasse os dois métodos
mostrando o que melhor definisse a realidade clinica. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi
avaliar a porcentagem de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea em crianças com e sem
história de infecção pelo HIV através da analise AN e comparar dois métodos de avaliação
radiográfica em imagens de radiografias cefalométricas de perfil.

3.4 REVISÃO DE LITERATURA

Como visto anteriormente, o aumento da tonsila faringea pode causar respiração bucal.
Em pacientes infectados pelo HIV, a respiração bucal pode levar a complicações respiratórias,
incluindo quadros de pneumonia. A pneumonia em pacientes imunocomprometidos é uma das
doenças oportunistas que mais leva estes pacientes à morte. Alguns estudos sugerem que as
células infectadas pelo HIV se acumulam em tecidos linfbides e desta forma promovem uma alta
incidência de aumento da tonsila faringea em alguns estágios da infecção pelo virus (BENITO et
al., 1999).
A avaliação da nasofaringe pode ser realizada através da oroscopia, rinoscopia anterior,
rinoscopia posterior, nasofibroscopia, videoendoscopia, radiografias convencionais laterais de
crânio, incluindo a radiografia cefalométrica de perfil, bem como imagens de ressonância
magnética (HUNGRIA, 2000; DONNELLY; CASPER; CHEN, 2002).
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Yousem et al. (1997) mostraram numa análise de imagens sagitais obtidas por
Ressonância Magnética de 68 pacientes, que o aumento da tonsila faringea é mais comum em
pessoas infectadas pelo HIV do que em pessoas não portadoras do virus.
Benito et al. (1999) analisaram radiografias laterais da nasofaringe de 94 crianças (60
infectadas pelo HIV e 34 sem infecção pelo virus), através da identificação da proporção AN e
relação com os diferentes estágios da doença. Diferenças estatisticamente significantes foram
encontradas entre os grupos, mostrando que as alterações radiográficas no tamanho da tonsila
faringea em crianças infectadas pelo HIV são de grande valor diagnóstico e importantes no
planejamento terapêutico.
Jeans et al. (1981) compararam medidas relacionadas ao tamanho da tonsila faringea
sobre radiografias cefalométricas de perfil de 38 crianças três dias antes da remoção cirúrgica.
Foram feitas correlações entre as medidas realizadas por dois radiologistas e o volume de tecido
removido. A medida linear do espaço aéreo nasal do ponto mais próximo da tonsila faringea até o
palato mole é o método mais simples para se usar e demonstrou melhor correlação entre os
observadores. Comparações entre as medidas radiográficas feitas por cada radiologista com o
volume removido na cirurgia mostraram correlação significativa entre o volume removido e o
espaço aéreo nasal em ambas as medidas para os dois observadores. Os autores concluíram que o
método radiográfico é eficiente para a avaliação da dimensão da tonsila faringea.
Nas últimas décadas muitos métodos têm sido sugeridos para dar uma exata mensuração
do tamanho das tonsilas faringeas nas radiografias. Cohen e Konak (1985) avaliaram os métodos
de análise da radiografia cefalométrica de perfil descrita por seis autores.
Após esta análise, Cohen e Konak (1985) propuseram um método mais simples de
avaliação que se baseia na análise da coluna aérea da nasofaringe. Este método faz uma
comparação entre a espessura do palato mole (um centímetro abaixo do palato duro ou meio
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centímetro em crianças abaixo de 3 anos de idade) e a largura da coluna aérea entre este ponto do

palato e o ponto de maior convexidade da tonsila faringea. A tonsila faringea foi classificada
como pequena, quando a coluna aérea não se apresentava mais estreita que a espessura do palato
mole; média, quando a coluna aérea estava estreitada, porém ainda mais larga que a metade da
espessura do palato; e grande, quando a coluna aérea era mais estreita que a metade da espessura
do palato. Foram avaliadas 140 radiografias por este método proposto pelos autores e por seis
métodos já descritos na literatura. Os resultados mostraram que todos os métodos obtiveram
correlação e o método sugerido apresentava como vantagens a facilidade de uso, a facilidade de
ser ensinado e além disso, as radiografias que tecnicamente estavam inadequadas para serem
interpretadas pelos outros métodos puderam ser avaliadas pelo método proposto. De acordo com
a correlação das radiografias e os sinais de obstruções causadas pela tonsila faringea foi
observado que somente quando a coluna de ar tornava-se mais estreita que

o palato mole o

paciente apresentava dificuldades respiratórias e quando a coluna de ar alcançava metade da
espessura do palato mole os sintomas de obstrução podiam ser notados.
A simples medida da espessura da tonsila faringea pode não ser suficiente. A largura das
vias aéreas também merece atenção. Hibbert e Steil (1979) notaram que o tamanho da tonsila
faringea na radiografia cefalométrica de perfil não diferencia em crianças sintomáticas

e

assintomáticas, ao passo que a largura da via aérea da nasofaringe era significativamente menor,
como esperado, nas crianças sintomáticas.
Sabendo que a obstrução da via aérea superior depende tanto do espaço livre
disponibilizado pela amplitude da nasofaringe quanto do tamanho da tonsila faringea, seria
esperado que um índice confidvel levasse em conta ambos os fatores em conjunto, em vez de
considerar um ou outro isoladamente. Com esse intuito, vários autores pesquisaram a razão AN
proposto primeiramente por Fujioka, Young

e

Girdany

em 1979
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(FUJIOKA;YOUNG;GIRDANY, 1979; ELWANY, 1987; KEMALOGLU

et al., 1999;

PARADISE et al., 1998; BENITO; MATOS, 1998; JEANS et al., 1981). Este método é obtido
por uma medida linear, expressando a proporção de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea
(PARADISE et al., 1998). A avaliação radiografica da nasofaringe é estabelecida com um
método simples que permite determinar o tamanho, formato e posição da tonsila faringea
(FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979).
A medida da tonsila faringea (A) representa a distancia entre o ponto de maxima
convexidade da sombra da tonsila faringea perpendicular a margem anterior da base do osso
occipital (Fig 1). A medida da nasofaringe (N) representa a distancia entre o bordo posterior do
palato duro ou ENP e o bordo antero-inferior da sincondrose esfeno-occipital (Fig 2). Quando
esta não está nitidamente visualizada, o ponto esfeno-occipital se determina como sendo o ponto
no bordo anterior da base occipital que se encontra mais próximo ao ponto A. 0 índice AN se
obtém dividindo a medida A pelo valor de N (FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979).

Figura 1 — Mensuração da tonsila faringea. (A) representa a
distância do ponto Al, ponto de máxima convexidade da
sombra da tonsila faringea perpendicular à margem anterior da
base do osso occipital. A medida (A) é dada ao longo da linha
perpendicular do ponto Al com sua interseção com plano B.
Fonte: FUJ1OKA; YOUNG; GIRDANY, 1979; pág. 402.
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Figura 2 — Mensura0o nasofaringeana. (N) é a distância entre
Cl, ponto mais posterior do palato duro ou espinha nasal
posterior (ENP), e DI, ponto localizado no bordo ânteroinferior da sincondrose esfeno-occipital.
Fonte: FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979; pág. 402.

A proporção AN pode, teoricamente, variar de 0 a 1 (0 a 100%). 0 limite superior da
normalidade para a proporção AN foi estipulado inicialmente por Fujioka, Young e Girdany
(1979) em 0,8 (80%), por meio de cálculo da média e do desvio-padrão em um estudo
envolvendo 1380 crianças. Acima de 0,8, segundo eles, deveria se considerar tonsilas faringeas
aumentadas potencialmente determinando obstrução das vias aéreas.
Shintani, Asakura e Kataura (1997) avaliaram o papel do aumento da tonsila faringea e da
morfologia facial em crianças com apnéia obstrutiva do sono. Para análise do aumento da tonsila
faringea utilizaram quatro métodos de avaliação, incluindo a proporção AN.
A avaliação subjetiva da tonsila faringea pela radiografia cefalométrica de perfil é
amplamente adotada. No entanto, existem evidencias que indicam a necessidade de estabelecer
um parâmetro objetivo de mensuração, principalmente para caso duvidosos. Elwany (1987)
demonstrou que a medida AN apresenta melhor correlação com o quadro clinico de aumento da
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tonsila faringea e com o peso do tecido da mesma extraída cirurgicamente do que quando
comparado à avaliação subjetiva. Além disso, usando critérios objetivos a variação
interobservador é menor.
Poole, Engel e Chaconas (1980) realizaram um estudo que incluía uma amostra de 104
pacientes, homens e mulheres, com idades entre seis e dezesseis anos. A amostra foi dividida em
pacientes com e sem obstrução clinica nasofaringeana e uma segunda amostra aleatória de
pacientes sem o conhecimento da presença ou ausência de obstrução nasal. Foram utilizadas mais
de 200 medidas cefalométricas para identificar diferenças na avaliação radiográfica do tamanho
da tonsila faringea nos dois grupos estudados. Testes estatísticos revelaram que quatro medidas
relacionadas ao tamanho da tonsila faringea e dimensões da nasofaringe foram significativamente
diferentes nos dois grupos. Através deste estudo, padrões cefalométricos normais para estas
quatro medidas foram estabelecidos usando a amostra aleatória. Um método de identificação do
grau de obstrução foi então formulado e os resultados de outros estudos mostram que este método
é altamente correlacionado com os resultados clínicos observados.
A primeira medida das quatro citadas anteriormente é a porcentagem da adenóide ou a
porcentagem da nasofaringe ocupada pelo tecido da tonsila faringea. Esta porcentagem é obtida
através do cálculo da área de um trapézio que define a área nasofaringeana. Os quatro lados do
trapézio são representados por quatro pianos: o plano palatal (que passa ENA e ENP), o plano
esfenoidal (que passa pelo ponto Ba e tangencia o osso esfenóide), o plano que passa pelo ponto
AA e por último, o plano pterigomaxilar (plano perpendicular ao plano palatal, passando por
Ptm/ENP) (Fig 3). A área nasofaringeana é derivada matematicamente usando a profundidade
nasofaringeana (d), a altura nasofaringeana (h) e o ângulo formado entre o plano esfenoidal e o
plano palatal (a) (Fig 4). A porção aérea é medida através de uma compensação polar
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planimétrica e a porção ocupada pela tonsila faringea é obtida pela subtração da porção aérea da
área nasofaringeana total (HANDELMAN; OSBORNE, 1976).

Air area

C3Ad area

Figura 3 — Planos que determinam o trapézio para
calcular a Area da nasofaringe: plano palatal (PL),
plano esfenoidal (SpL), plano passando por AA
(AAL) e plano passando por PM (PML).
Fonte: HANDELMAN; OSBORNE, 1976; pág. 246.

Figura 4 — Trapézio que define a Area total da
nasofaringe dividido em duas partes, uma indicando o
espaço livre (z) e a outra o espaço da nasofaringe
ocupado pela tonsila faringea (porção escura).
Fonte: HANDELMAN; OSBORNE, 1976; pág. 246.

Além dos métodos de avaliação radiográfica do tamanho da tonsila faringea, Wormald e
Prescott (1992) estimaram a passagem de ar na nasofaringe através da endoscopia nasal flexível
com avaliação da porcentagem do espaço nasal posterior na inspiração e preconizam o uso desta
para os casos nos quais a radiografia cefalométrica de perfil não é conclusiva.
A endoscopia nasal, tanto rígida quanto flexível, permite a avaliação direta da parte nasal
da faringe, mostrando o tamanho da tonsila faringea e o comprometimento da via aérea pela
primeira. No entanto, tal exame não é amplamente acessível. Trata-se de um exame invasivo, que
pode ser traumático e de difícil realização em paciente não cooperativo (COHEN; KONAK,
1985).
lanni Filho (2001) comparou a radiografia cefalométrica de perfil e a videoendoscopia
nasofaringeana para diagnóstico das obstruções das vias aéreas superiores. Após exames de 30
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pacientes de 7 a 12 anos de idade com respiração bucal, dois otorrinolaringologistas emitiram
suas opiniões. 0 resultado final foi uma maior abrangência da videoendoscopia para diagnosticar
diversos processos obstrutivos, porém a radiografia cefalométrica de perfil também forneceu boas
informações sobre os cornetos médios e inferiores. Quanto A tonsila faringea os exames foram
muito semelhantes. 0 autor ressaltou que os exames radiográficos são muito importantes no
diagnóstico inicial devido A dificuldade de acesso ao exame e equipamentos de endoscopia.

3.5 MATERIAL E MÉTODOS

Delineamento do estudo

Realizou-se um estudo do tipo descritivo comparativo (ESTRELA, 2001).

Seleção da amostra

A amostra foi composta de 122 radiografias cefalométricas de perfil obtidas no estudo de
Zastrow (2006) de crianças com e sem história de infecção pelo HIV que foram divididas em dois
grupos: o grupo 1 composto de 60 radiografias de crianças infectadas pelo HIV por via vertical e

o grupo 2 composto por 62 radiografias de crianças sem história de infecção pelo HIV.
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Esta pesquisa foi realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da UFSC. 0 termo inicial do Consentimento Livre e Esclarecido obtido por Zastrow
(2006) permitia realização de novas análises.

Calibração do examinador e padronização do método de avaliação

Um examinador foi devidamente calibrado para a avaliação das radiografias. A calibração
consistiu na realização da obtenção do método AN de dez radiografias cefalométricas de perfil
com os nomes mascarados num primeiro momento, sob condições ideais de interpretação. Em um
segundo momento, após quinze dias, as mesmas radiografias foram analisadas pelo mesmo
examinador, seguindo exatamente a mesma metodologia. Os resultados obtidos nas duas
mensurações foram submetidos ao teste de concordância, obtendo uma concordância de 95% e
um erro intra-examinador de 5%.

Interpretação das radiografias

Foram reproduzidos os pontos anatômicos de interesse em papel acetato, sobre os
traçados cefalométricos previamente realizados no estudo de Zastrow (2006).
Os pontos de referência e a construção das linhas a serem medidas (A e N) foram obtidos
com o auxilio de um negatoscópio de luz transmitida, em ambiente de baixa luminosidade, com
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auxilio de mascaras, permitindo assim uma melhor visualização do espaço da nasofaringe e o
espaço ocupado pela tonsila faringea (FREITAS; ROSA; SOUZA, 1998).
Para determinar o espaço da nasofaringe ocupado pela tonsila faringea foi utilizado o
método de proporção AN proposto por Fujioka, Young e Girdany (1979).
Fujioka, Young e Girdany (1979), descrevem a mensuração da tonsila faringea como
descrito a seguir:
•

A (mensuração da tonsila faringea): (A) representa a distância do ponto Al, ponto
de máxima convexidade da sombra da tonsila faringea perpendicular à margem
anterior da base do osso occipital. (A) é mensurado ao longo da linha
perpendicular do ponto Al com sua interseção com B.

•

N (espaço nasofaringeano): é a distância entre Cl, o bordo posterior do palato
duro ou ENP, e D1, bordo ântero-inferior da sincondrose esfeno-occipital. Quando
esta não está nitidamente visualizada, o ponto esfeno-occipital se determina como
sendo o ponto do bordo anterior da base occipital que se encontra mais próximo ao
pontoA. A proporção AN é obtida dividindo a medida de A pelo valor de N
(FUJIOKA; YOUNG; GIRDANY, 1979).

Seguindo o mesmo critério utilizado no estudo de Zastrow (2006), foi considerada de
tamanho normal, a tonsila faringea que obteve como medida A/N valores menores ou igual a
0,5mm (com porcentagem de ocupação inferior a 50%); de tamanho moderado aquela que teve
valores entre 0,51 e 0,75mm (ocupação de 51% a 75%) e de tamanho acentuado, aquelas que
tiveram valores maiores de 0,75mm (ocupação maior que 75%).
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Métodos estatísticos

Os resultados obtidos nesse estudo foram tabulados e submetidos a uma análise estatística
descritiva e teste qui-quadrado. Também foi realizado correlação de Pearson entre o porcentual
de ocupação da tonsila faringea obtidos no estudo de Zastrow (2006) e medida AN.

3.6 RESULTADOS

Das 122 crianças estudadas, 45 (36,88%) apresentaram porcentagem de ocupação da
tonsila faringea normal, 74 (60,65%) apresentaram porcentagem de ocupação moderada

e 3

(2,45%) porcentagem de ocupação acentuada, pelo método AN.
A porcentagem média de ocupação da tonsila faringea utilizando a medida AN no grupo 1

foi de 55,3% (mínimo de 13% e máximo de 92%) e no grupo 2 foi de 52,6% (mínimo de 28% e
máximo de 74%). As médias dos dois grupos foram semelhantes, não havendo diferença
estatisticamente significante entre eles, segundo o teste t. Houve predomínio da porcentagem de
ocupação moderada nos dois grupos (65,0% no grupo 1 e 56,4% no grupo 2). (Tab. 1) 0 teste (t)
indicou não haver associação entre o tamanho da tonsila faringea e a presença do virus HIV.
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TABELA l — Número de crianças segundo o tamanho da tonsila faringea (TF) e
presença (grupo I) ou ausdncia (grupo 2) de infecglo pelo HIV. Florianópolis, SC, 2007.
TAMANHO DA TF

Normal
Moderado
Acentuado
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL*

18 (30%)

27 (43,54%)

45 (36,88%)

39 (65%)

35 (56,45%)

74 (60,65%)

3 (5%)

-

3 (2,45%)

60

62

122

Teste t: p== 0,268

No estudo de Zastrow (2006), que utilizou a medida da porcentagem da adenóide
preconizada por Handelman e Osborne (1976), a porcentagem média de ocupação da tonsila
faringea no grupo 1 foi de 70,4% (mínimo de 29,1% e máximo de 99,4%) e no grupo 2 de 67,8%

(mínimo de 41,9% e máximo de 87,9%). A porcentagem foi alta nos dois grupos, também não
havendo diferença estatisticamente significante entre eles. Neste estudo também houve

predomínio da porcentagem de ocupação moderada nos dois grupos (56,7% no grupo 1 e 70,9%
no grupo 2). 0 teste qui-quadrado (t) indicou não haver associação entre o tamanho da tonsila
faringea e a presença de HIV (p=0,201) (Tab. 2).
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TABELA 2 - Porcentagem de ocupaçâo da nasofaringe pela tonsila faringea (TF) em

crianças com infecção pelo HIV comparadas com crianças sem história de infecção,
mensuradas pelo método AN e pelo cálculo de Area trapezoidal. Florianópolis, SC, 2007.

% DE OCUPAÇÃO DA TF
NORMAL

GRUPO

GRUPO 1
GRUPO 2

MODERADO

ACENTUADO

AN

AREA

AN

AREA

AN

AREA

18
27
45

05
02
07

39
35
74

34
44
78

03
03

21
16
37

TOTAL

Ao fazer a correlação com os resultados encontrados no trabalho de Zastrow (2006)
verificou-se que a porcentagem de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea obtida pela
medida AN e pelo calculo de area trapezoidal estão altamente correlacionadas, ou seja, quando
uma aumenta a outra também aumenta (p<0.0001) (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Correlação entre percentual de ocupação da adenóide pelo método de cálculo de Area
trapezoidal e medida AJN. Florianópolis, 2007.
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3.7 DISCUSSÃO

Os resultados não mostraram diferenças estatisticamente significantes na porcentagem de
ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea, medidas através da medida AN nos dois grupos
estudados (crianças com e sem história de infecção pelo HIV). Estes resultados estão de acordo
com os resultados de Zastrow (2006).

Diferente do resultado do presente estudo e de Zastrow (2006), Yousem et al. (1997)
encontrou diferenças no tamanho da tonsila faringea em pacientes com e sem história de infecção
pelo HIV. Porém, essa diferença de resultados pode ter sido provocada pela diferença na amostra
dos estudos. A amostra do estudo de Yousem et al (1997) era composta por pacientes adultos
com idade média de 37 anos, não se restringindo apenas a crianças. Como mencionado
anteriormente, a tonsila faringea reduz o seu tamanho gradativamente após a adolescência
(VOGLER; WIPPOLD; PILGRAM, 2000). Portanto, pacientes adultos normalmente apresentam
atrofia total da tonsila faringea. 0 presente trabalho e o de Zastrow (2006) procuraram parear as
amostras quanto à idade (crianças de 6 a 14 anos de idade) assim controlando as alterações
pertinentes na avaliação da tonsila faringea, fundamental na avaliação do tamanho da tonsila
faringea.

Benito et al. (1999) também relataram diferenças estatisticamente significantes no
tamanho da tonsila faringea dos grupos estudados, crianças infectadas e não infectadas pelo HIV.
As diferenças dos resultados podem refletir uma possível relação da idade das crianças do estudo
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de Benito et al (1999), com o presente estudo e o de Zastrow (2006). 0 estudo contém crianças
desde o primeiro mês de idade e que ainda não entraram no pico de crescimento da tonsila
faringea. Com relação ao estágio clinico da doença e de imunodeficiência, observou-se que as

crianças do estudo de Zastrow (2006) estão com o sistema imunológico bem controlado com a
utilização de medicamentos antiretrovirais comprovado com exames de controle. Não houve
diferença do tamanho da tonsila faringea nos dois grupos estudados, pois a maioria das crianças
do grupo 1, com exceção de duas (3,33%) faziam uso dos medicamentos, tendo uma boa adesão
ao tratamento; e o aumento da tonsila faringea possivelmente tenha sido considerado fisiológico
para a idade, como resposta do sistema imune ao estimulo da infecção pelo HIV, assim como
ocorre em outras doenças.
0 método da proporção AN é obtido por uma simples medida linear, expressando a

proporção de ocupação da tonsila faringea na nasofaringe, sendo um método apropriado com uma

alta correlação com o grau de obstrução da nasofaringe e os sintomas clínicos (KEMALOGLU et
al., 1999). Porém outros autores como Benito e Matos (1998) e Jeans et al. (1981), destacaram
como mais precisos os métodos que medem a área da nasofaringe ocupada pela tonsila faringea,
visto que se tem maior fidelidade numa análise de Area do que numa medida linear apenas, apesar
das análises de área serem um pouco mais trabalhosas por necessitarem de cálculos matemáticos.
0 presente estudo comparou o método de proporção linear AN e o de ocupação por cálculo de

Area trapezoidal e demonstrou em seus resultados que os dois métodos estão altamente
correlacionados.
Não foram encontrados na literatura trabalhos comparando os dois métodos de avaliação
do tamanho da tonsila faringea aqui estudados (proporção AN e calculo de Area trapezoidal). Em
contrapartida, Cohen e Konak (1985) compararam seis métodos de avaliação do tamanho da
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tonsila faringea, afirmando que nem todos os métodos são fáceis nem rápidos para serem
utilizados comumente, uma vez que envolvem traçados e medidas diversas nem sempre possíveis
de serem realizados na dependência da qualidade da radiografia.
Existem evidências de que outros métodos podem ser mais acurados do que a proporção
AN, correlacionando radiografia cefalométrica de perfil e a endoscopia. Porém, observou-se
pobre correlação com o exame clinico e nasofibroscopia.
Apesar de vários métodos de mensuração terem sido estudados desde a década de 60,
ainda não existe consenso sobre qual o mais adequado, havendo a necessidade de mais estudos
avaliando a acurácia, a precisão e a aplicabilidade clinica dos mesmos.
Unido ao baixo custo, fácil acesso e simplicidade na realização do exame, a radiografia
cefalométrica de perfil pode ser utilizada como método inicial de avaliação complementar da
tonsila faringea. O uso.dos traçados cefalométricos é aconselhável, trazendo dados objetivos para
uma avaliação subjetiva. Dentre os diferentes métodos existentes, a proporção AN tem sido
recomendada pela praticidade e representatividade da situação clinica. 0 método AN, constitui
um método simples e de rápida execução quando comparados com métodos que medem a área da
nasofaringe ocupada pela tonsila faringea, que necessitam de cálculos matemáticos mais
complexos.
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3.8 CONCLUSÕES

•

As radiografias das crianças com e sem história de infecção pelo HIV apresentaram em

sua maioria porcentagem moderada de ocupação da nasofaringe pela tonsila faringea. A
mensuração da porcentagem de ocupação pelo método de AN mostrou não haver correlação entre
os dois grupos estudados.
•

Os resultados demonstraram que os dois métodos estudados, proporção AN e cálculo de

área trapezoidal, estão altamente correlacionados.
•

0 método AN por unir praticidade e evidências consistentes de sua acurácia e precisão

pode ser utilizado com segurança na prática radiológica cotidiana
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ANEXOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

Consentimento Livre e Esclarecido
para Pacientes do Grupo Controle
Prezado Pai/Mãe/Responsável Legal

As informações contidas neste termo foram fornecidas por Mariana Ferreira Medeiros, aluna do
Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Centro de Ciências da Saúde da UFSC, com o objetivo de
firmar um acordo por escrito mediante a sua autorização para a participação de seu filho ou tutelado nesta
pesquisa de maneira a fornecer informações para o conhecimento da natureza da pesquisa e tornar a
participação do mesmo espontânea, sem qualquer coação.
I. Titulo preliminar do trabalho experimental
"ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO RADIOGRAFICA DA TONSILA
FARINGEA: PROPORÇÃO LINEAR ADENÓIDE -NASOFARINGE (AN) E CALCULO DE AREA
TRAPEZOIDAL"
2. Objetivo principal
0 objetivo da pesquisa é avaliar o tamanho da tonsila faringea em crianças com e sem história de infecção
pelo HIV comparando dois métodos de avaliação radiográfica em imagens de radiografias cefalométricas de
perfil.
3. Justificativa
A adenóide (tonsila faringea) é um dos fatores causadores da respiração bucal. A respiração bucal se
estabelece quando a respiração nasal (normal) é substituida parcial ou totalmente, alterando toda a
organização do corpo, podendo causar diversos problemas. Em crianças infectadas pelo HIV, a respiração
bucal pode levar a complicações respiratórias e até mesmo a quadros de pneumonia, considerada a maior

causa de morte destes pacientes.
0 aumento da tonsila faringea pode ser observado em radiografias cefalométricas de perfil. Existem vários
métodos de avaliação do aumento da tonsila faringea em radiografias cefalométricas de perfil. Dois métodos
utilizados são: o método de proporção linear adenóide -nasofaringe (AN) que caracteriza-se por uma simples
medida linear, expressando a proporção de ocupação da nasofaringe pela tonsila faríngea e o calculo de area
trapezoidal. Acredita-se que os métodos que medem a area da nasofaringe ocupada pela tonsila faringea são
mais preciosos, visto que se tem uma maior fidelidade numa análise de area do que numa medida linear
apenas, apesar das análises de área serem um pouco mais trabalhosas por necessitarem de cálculos
matemáticos. Diante disso destaca-se a necessidade de um estudo que compare os dois métodos mostrando o
que melhor defina a realidade clinica.
Os resultados desta pesquisa serão usados para elaboração de trabalhos cientificos a serem divulgados em
revistas e eventos científicos, para aumentar o nivel de conhecimento dos profissionais da Odontologia,
Otorrinolaringologia, Pediatria e Fonoaudiologia e para formação dos alunos do Curso de Graduação e PósGraduação em Odontologia da UFSC.
4. Procedimentos
Serão analisadas radiografias cefalométricas de perfil de crianças infectadas pelo HIV do Serviço de
Radiologia do Departamento de Estomatologia do Centro de Ciências da Saúde da UFSC, obtidas

anteriormente no estudo de Zastrow, 2006. As radiografias das crianças não infectadas serão obtidas a partir
de documentações ortodenticas. Com base nestas radiografias serão realizados estudos específicos para as
adenóides. Todos os dados coletados serão comparados entre as crianças infectadas pelo HIV e àque las sem
história de infecção.

5. Desconfortos e/ou riscos esperados

Não há risco da pesquisa para o seu filho. Todos os dados coletados serão arquivados pela autora deste estudo
junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, UFSC e sua utilização só sera permitida para a coleta
dos dados necessários para esta pesquisa.
6. Benefícios do experimento

Os pais e/ou responsáveis legais serão informados quanto i situação respiratória de seus filhos, com relação
ao diagnóstico da obstrução da nasofaringe pela adenóide, recebendo orientações e encaminhamento a uma
equipe medica, se necessário.

7. Informações
Os pais e/ou responsáveis legais e/ou as crianças tem a garantia de que receberão respostas ou
esclarecimentos a todas as suas dúvidas sobre assuntos relacionados com a pesquisa, através do contato com a
pesquisadora no Serviço de Radiologia da UFSC ou pelos telefones (48) 34335381 ou 84095361. A
pesquisadora assume o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante o estudo.

8. Retirada do Consentimento
Os pais e/ou responsáveis legais das crianças participantes deste estudo terão a liberdade de retirar seu
consentimento a qualquer momento, deixando de participar do estudo, sem qualquer represália ou prejuízo
para seu filho, através de contato pelos telefones (48) 34335381 ou 84095361.

9. Consentimento livre e esclarecido

Eu,
pelo
pai/mãe/responsável
menor
concordo e
autorizo a participação do mesmo(a) no estudo "ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DA TONSILA FARiNGEA:
PROPORÇÃO LINEAR ADENÓIDE-NASOFARINGE (AN) E CALCULO DE ÁREA
TRAPEZOIDAL" que será executado pela aluna do Curso de Especialização em
Radiologia Odontológica e Imaginologia Mariana Ferreira Medeiros sob orientação da
Professora Dra. Liliane Janete Grando, do Pro grama de Pós-Graduação em Odontologia,
UFSC, bem como a utilização dos dados coletados, desde que seja mantido o sigilo de sua
identificação, conforme normas do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos desta
Universidade. Outrossim, também autorizo a utilização das radiografias e dos dados obtidos
a partir delas, sem identificação do meu filho(a), para utilização como material didático
para aulas expositivas, apresentação em eventos científicos ou para publicação de trabalhos
em revistas e eventos científicos da area da saúde, nacional e/ou internacional.
Florianópolis,
Assinatura
da Criança Participante

de

de 2006.

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável

RG

Assinatura da Pesquisadora Principal
(Mariana Ferreira Medeiros)

RG

Assinatura da Pesquisadora Responsável
(Liliane Janete Grando)

RG

Elaborado com base na Resolugdo 196/96 do CNS.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA
CAMPUS UNIVERSILf.RIO — TRINDADE CEP: B8040-900 — FIORIANÓFOLIS — SO
TELEFONE (048) 234-1753 — FAX (043) 234-4069

PARECER CONSUBSTANCIADO - PROJETO N° 123/2006
I — IDENTIFICAÇÃO
Titulo do projeto: "Estudo comparativo de dois métodos de avaliação radiografica da tonsila faringea:

proporção linear adenóide-nasofaringe (NA) e cálculo de área trapezoidal".
Área: Radiologia odontológica e imaginologia
Pesquisador Responsável: Liliane Janete Grand°
Pesquisador Principal: Mariana Ferreira Medeiros.
Data da coleta dos dados: junho de 2006 a novembro de 2006.
Enstituicão em que sera realizado o estudo: UNISUL
[I — Objetivos
3erais: avaliar o tamanho da tonsila faringea em crianças com e sem história de infecção pelo HIV

:omparando dois métodos de avaliação radiografica em imagens de radiografias cefalométricas de perfil.
rEspecificos: determinar o tamanho da tonsila faringea de crianças com e sem história de infecção pelo
-IIV em radiografias cefalometricas de perfil através do cálculo linear NA; avaliar o tamanho da tonsila
áringea obtido pelo cálculo linear NA e comparar com o tamanho da tonsila faringea obtido pelo cálculo
le area de ocupação da nasofaringe pela tonsila farinf.4ea no estudo de Zastrow (2006); comparar o
amanho da tonsila faringea de crianças com e sem história de infecção pelo HIV; avaliar vantagens e
lesvantag.ens dos dois métodos.
II — SUMÁRIO DO PROJETO: Trata-se de um estudo do tipo descritivo comparativo. A amostra sera

e 122 radiografias cefalométricas de perfil obtidas no estudo de Zastrow (2006) de crianças c , m e sem
istória de infecção pelo HIV que serão divididas em dois grupos: o grupo 1 composto de 60 radiografias
efalométricas de perfil de crianças infectadas pelo HIV por via vertical; e o grupo 2 composto por 62
adiografias cefalométricas de perfil de crianças sem história de infecção pelo HIV. Serão 60 crianças da
aixa etária de 6 a 14 anos, infectadas pelo HIV, atendidas no Setor de Infectologia do Hospital Infantil
Dana de Gusmão (HIJG), situado no município de Florianópolis, e por 62 crianças da mesma faixa etária
o grupo de estudo, sem história de infecção pelo HIV, atendidas no Departamento de Estomatologia da
fFSC. As radiografias cefalométricas de perfil que serão utilizadas no estudo foram obtidas
ateriormente no estudo de Zastrow (2006). As crianças não serão submetidas a novas radiografias. As
idiografias cefalométricas de perfil serão analisadas nas dependências do Serviço de Radiologia do
■ epartamento de Estomatologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa
atarina.
V — COMENTÁRIO: É uma pesquisa de especialização em radiologia odontológica e imaginologia da
FSC. A pesquisa proposta tem relevância cientifica e social. 0 tema faz parte da linha de atuação do
squisador. 0 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) está adequado.
<) aprovado
arecer:
endo em vista o exposto, sou de parecer a aprovação do projeto.
formamos que o parecer dos relatores foi aprovado, em reunião deste Comitê na data de 29 de maio Oe 2006.

■ nte:

on ortela de Souza
Coordenador do CEP
CONEP/ANVS - Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

DECLARAÇÃO

Declaro ciue no desenvolvimento do projeto de
pesquisa

ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO RADIOGRAFICA
DA TONSILA FARINGEA: PROPORÇÃO LINEAR ADENÓIDE-NASOFARINGE (AN) E

cumprirei OS termos da Resolução CNS
196/96 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e
dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a
publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. Declaro, ainda, que
não 1-1 á conflitos de interesses entre o/a (os/as) pesquisador/a (es/as) e
participantes da pesquisa. Aceito as responsabilidades pela condução
cientifica do projeto em questão.
CALCULO DE AREA TRAPEZOIDAL,

Florianópolis,

Liliane Janete Grando
(Pesquisadora Responsirel)

Mariana Ferreira Medeiros
(Pesquisadora Principal)

/

/

LidaIle Jai Le Le LTrando
Mestre em OdontoPediatrie
Doutora em Estomatologia Clinica
CRO/SC 2644 - CPF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA

DECLARAÇÃO

Este estudo que será realizado pela aluna Mariana Ferreira Medeiros do
rso de especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia desta universidade
m como objetivo comparar dois métodos de avaliação radiográfica em imagens de
diografias cefalométricas de perfil de crianças com e sem história de infecção pelo HIV,
iscando dar continuidade ao estudo Zastrow (2006), utilizando as mesmas radiografias já
)tidas e analisadas neste referido estudo, tendo em vista que um dos objetivos do estudo
determinar o tamanho da tonsila faringea através de radiografias cefalométricas de perfil
análises cefalométricas nas crianças da amostra estudada. 0 estudo de Zastrow (2006) foi
alizado nesta universidade, como dissertação de mestrado peto curso de Pós Graduação
ri Radiologia Odontológica, tendo sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
:squisa com Seres humanos sob o n° 255/04 (cópia do parecer em anexo). É importante
lientar que os pacientes não serão reexaminados, bem como não serão submetidos à
alização de novas radiografias e, portanto, não serão expostos à nova dose de radiação.

A

Prof' Dra. Liliane anet Grando
(Pesquisadora Responsável)
L.:itaneJanete Grand°
Mestre em Oclontopediatna
Doutora em Estomatologia Clinica
CO/SC 2634 - CPF 739.077.079-15

A

-

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
PARECER CONSUBSTANCIADO - PROJETO i‘l* 255/04
:ntificação
do Projeto: AVALIAÇÃO RADIOGRAFICA DO CRESCIMENTO DA TONSILA FARINGE?. EM CRIANÇAS
A 13 ANOS INFECTADAS PELO VIRUS HIV.
isador Responsável: Prof' Liliane Janata Grando (Departamento de Patologia/CCS/UFSC).
isador Principal: Michella Dinah Zastrow Costa (Curso de Mestrado em Odontologia — area de concentração:
loeia).
lição onde se realizará: Hospital Infantil Joana de Gusmio; Ambulatório do Serviço de Radiologia e Orrodontia do
lamento de Estomatoloeia/UFSC.
ia coleta dados: outubro de 2004 a Julho de 2005.
ie apresentação ao CEP: 08/09/2004.
)jetivos
L: Avaliar o tamanho da tonsila faringea (adenóide) como conseqüência da infecção pelo HIV, em crianças de 6 a
13 anos e suas implicações clinicas, através de exame radiografico extra-oral não invasivo.
CIFICOS:
Estabelecer uma correlação entre a infecção pelo HIV e a hipertrofia da tonsila faringea.
Analisar as implicações clinicas decorrentes da hipertrofia da tonsila faringea nas crianças da amostra estudada.
Classificar as crianças da amostra estudada quanto ao tipo de respiração (bucal, mista ou nasal).
Discutir as conseqüências da respiração bucal nas crianças da amostra estudada
Determinar o tamanho da tonsila faringea através de telerradiografias de perfil e analises cefalométricas nas
crianças da amostra estudada
Determinar a frequência de hipertrofia da tonsila faringea nas crianças da amostra estudada e comparar com a
freqüência em crianças não-infectadas.
ima rio do Projeto
Estudo do tipo descritivo transversal e de caso-controle, com amostra calculada através de formulas estatísticas.
crou a população aproximada de 100 crianças portadoras do HIV e atendidas no H1JG, ficou determinada cm 58
is na faixa etária de 6 a 13 anos. 0 grupo controle sera composto por 5S crianças da mesma faixa etária sem
a de infecção pelo HIV. inscritas no Curso de Especialização em Ortodontia da UFSC e que apresentem
entacão ortodôntica ja iniciada
As crianças de ambos os grupos somente participarão da pesquisa mediante a assinatura do TCLE pelos pais
presentantes legais.
As do grupo de estudo serão agendadas e submetidas a realização de telerradiografia de perfil no Serviço de
agia do Departamento de Estomatologia/UFSC, devidamente protegidas e sem Onus. Para as radiografias sera
lo o mesmo aparelho de Raio X e processadora.
Os pacientes que necessitarem serão reembolsados através das passagens de ônibus e eventuais lanches.
mentarios do relator frente a Resolução CNS 196/96 e complementares:
O estudo, com tema bastante relevante, pretende determinar a provável correlação entre HIV X HIPER7ROF1A
LAR X RESPIRAÇÃO BUCAL e estabelecer o tratamento, através do diagnóstico precoce. evitando , assim. as
cações respiratórias (pneumonia) decorrentes da respiração bucal , com possibilidades de melhoria da qualidade de
naior sobrevida dos pacientes imunocomprometidos.
O projeto esta muito bem elaborado , com metodologia adequada e justifica-se pelos beneficios a comunidade
ca e á sociedade em geral. mas, principalmente, as crianças portadoras do virus HIV que poderão se beneficia- com
Ja da adenóide e melhoria no padrão respiratório.
Os riscos previstos são devidos à exposição a radiação ionizante. cuja dose é considerada minima.
Os custos com materiais a serem adquiridos, num total de R52.280,80, serão obtidos com recursos do Programa
Graduação em Odontoloeia e da pesquisadora principal.
O TCLE — Termo de. Consentimento Livre e Esclarecido — deve ser redigido de forma clara,
cedora e em linguagem adequada a compreensão de pessoas leigas, devendo ser evitados termos como: livre
tonsila faringea, fatores etiologicos, imunocomprometidos, estudos cefalométricos, etc. Sugere-se qua,
do TCLE, a pesquisadora se dirija aos pais ou responsáveis. Destaca-se, ainda, a necessidade de se colocar
nero de telefone dc contato, caso os pais queiram retirar seus filhos do estudo.

Em estudos envolvendo menores, a critério dos pesquisadores, poderá ser elaborado um TCLE para ser
ado também pelos participantes, porem a autorização dos pais e/ou responsáveis NAO e dispensada.
Questiona-se, ainda, a solicitação de autorização para utilização da documentação ortodeintica dos
cipantes do grupo controle, uma vez que também são menores, sendo necessário a elaboração de um TCLE
informações adequadas a este grupo.
irecer
.provado
,provado ' - ad referendum provado e encaminhado ao CONEP
:om pendEncias
.eprovado
icativa: adequação do TCLE
lata da Reunião: Florianópolis. 27 de setembro de 2004.
Em outubro de 2004 as pesquisadoras, principal e responsável, encaminharam duas novas versões do
uma para pais e/ou responsáveis dos menores portadores do virus HIV e outra para pais e/ou responsáveis
lanças do grupo controle, conforme sugerido pelos relatores. Desta forma, recomenda-se sua aprovação por
omite.
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: CONEP/ANVS - Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS.

Vera Lucia Bosco
Coordenadora

