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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação refere-se ao estudo do canal da Artéria Alveolar 

Superior Posterior (AASP) em indivíduos com fissura labiopalatina (FI) e indivíduos 

não fissurados (NF). 

Conhecemos que a AASP é o principal ramo que subministra o suprimento 

sanguíneo aos molares, pré-molares, periósteo que recobre o seio maxilar, a 

membrana do seio maxilar, parte da mucosa jugal, mucosa gengival da área dos 

molares e pré-molares, a parede antero-lateral e posterior do seio maxilar  (GOSS CM, 

1967; SOLAR et al., 1999; TRAXLER et al., 1999; STANDIRING, FLANAGAN, ELIAN 

et., al 2005; ROSANO, 2009; KQIKU et al., 2013; KHOJASTEHPOUR et al., 2016)  

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Esquema anatómico que representa o 
trajeto intraósseo do canal da AASP. 

Eymi  Cazas 



 

16 1 Introdução 

 

A literatura descreve o trajeto intraósseo do canal da AASP, assim como 

podemos visualizar na Figura 1. Porem na atualidade não se tem estudos que 

descrevam as caraterísticas em indivíduos com FI (BRAUN et al., 1985; BELL et al., 

1995; TRAXLER et al., 1999; VARELA- CENTELLES et al.,2015) 

Para analisar o canal da AASP é preciso descrever o que os autores 

considerar  sobe o trajeto do canal da AASP e  as variantes em individuos NF: Idade, 

ausência dentaria, alterações no diâmetro que são descritos como um potencial de 

risco hemorragico nos atos cirúrgicos. (BRAUN et al., 1985; BELL et al., 1995; 

TRAXLER et al., 1999). 

É importante conhecer o grau de comprometimento da AASP em indivíduos 

com FI e realizar uma avaliação sistemática e minuciosa da TCFC de acordo com um 

protocolo, considerando que as pesquisas em cadáveres confirmam a presença da 

AASP nos 100% dos casos e que a fissura labiopalatina é uma das anomalias 

craniofaciais com maior prevalência, no Brasil a prevalencia é de 1: 650 e 1: 500-768 

em populações europeias e americanas. (NAGEM et al., 1968; TRINDADE; FILHO, 

2007; FREITAS et al., 2011). 

O conhecimento das carateristicas do canal da AASP e possiveis variantes 

é um potencial para compreender as possíveis distribuições e variações para a 

realização das técnicas cirúrgicas neste grupo de indivíduos com FI, que visam corrigir 

discrepâncias funcionais, estéticas maxilo-mandibulares, deficiências maxilares entre 

outras como a instalação de implantes e uso de enxertos. Devido à complexidade 

deste grupo de pacientes, pelas alterações na morfologia e tamanho do seio maxilar 

que varia de individuo a individuo, estas mudanças poderiam aumentar o grau de 

dificuldade no ato cirúrgico e desenvolver complicações, a esses fatores soma o 

comprometimento no desenvolvimento da maxila, considerando que o potencial de 

sangramento é segunda complicação mais frequente nos atos cirúrgicos. (FREITAS et 

al., 2012; KUIJPERS et al., 2013; TRINDADE; FILHO, 2007; FREITAS et al., 2011; 
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MANOR et al., 2010; TIMMENGA et al., 1997; HUR ET AL., 2009; SATO, 2010; 

ROSANO ET AL., 2011; KQIKU ET AL., 2013) 

A pesquisa tem como objetivo avaliar a AASP em indivíduos com FI 

comparando com um grupo de indivíduos NF através de exames de Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). 
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2 PROPOSIÇÃO 

 
 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
O propósito da pesquisa é avaliar as caraterísticas do canal da AASP em 

indivíduos com FI comparado a individuos NF por meio de exames de TCFC. 

2.2 Objetivos Específicos 

 
Avaliar a presença/ausência do canal da AASP e canais acessórios nas 

reformatações sagital, coronal e axial em exames de TCFC de indivíduos com FI 

e NF. 

Classificar a localização da AASP em relação ao seio maxilar (local do ingresso 

no seio maxilar) 

Mensurar o diâmetro do canal da AASP. 

 
Mensurar a distância do canal da AASP em relação ao rebordo alveolar e ao 

assoalho do seio maxilar. 

Classificar o término da AASP de acordo com: presença/ausência de anastomose 

com AASA. 
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3 CAPÍTULO 1: ARTIGO 

 

Artéria alveolar superior posterior em indivíduos com fissuras labiopalatinas em 

exames de tomografia computadorizada de feixe cônico 

Resumo 

Objetivos: Avaliar as características do canal da artéria alveolar superior 

posterior (AASP) em exames de tomografia de feixe conico (TCFC) em indivíduos com 

fissura labiopalatina  (FI) e comparar com indivíduos não fissurados (NF). Material e 

Métodos: Foram analisados 150 exames de TCFC de FI e 150 TCFC de NF. Os 

critérios de exclusão foram: exames de pacientes sindrômicos, presença de lesões 

intraósseas, desdentados totais, outras alterações que interferem a visivilidade do 

canal da AASP, presença de artefatos, idade abaixo de 20 anos e exames que não 

incluíam toda a maxila. As características avaliadas foram à presença/ausência, 

localização em relação ao seio maxilar, diâmetro, distancia em relação ao rebordo 

alveolar e assoalho do seio maxilar e término presença/ausência de anastomose com 

a artéria alveolar superior anterior (AASA).Os testes estatísticos aplicados foram 

Kappa, Dahlberg Fischer’s, test t. Resultados: O grupo de FI foi constituído de 75 

homens e 75 mulheres, com idade média de 29,8 anos. O grupo de NF foi composto 

por 75 homens 75 mulheres com idade média de 40,3 anos. O Kappa para a 

concordância da presença e ausência do canal da AASP foi: intra-avaliador 0,8 

substancial e inter-avaliador de 0,7 subtancial. O Dahlberg intra-avaliador foi de 0, 75 

excelente e inter-avaliador de 0,7 satisfatório. No ponto de ingresso o canal AASP 

esteve presente em 100% em FI e em 100% em NF, em todos os casos o canal da 

AASP era bilateral. Os diâmetros, do canal da AASP, foram significativamente 

diferentes entre os dois grupos, sendo maior para os FI (Test t P < 0,0001). A 

localização em relação ao ponto de ingresso no seio maxilar foi estatisticamente 

significante entre ambos os  grupos, nos FI a maior frequência foi no terço médio 
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(Fisher' s P <0,0001) e superior do seio maxilar (Fisher' s P < 0,0071 lado esquerdo), e 

os NF apresentaram maior frequência foi no terço inferior (Fisher'  s P < 0,0001). Em 

relação à distância da AASP ao rebordo alveolar e ao assoalho do seio maxilar, não 

houve resultados estatisticamente significantes. Em relação aos tipos de términos não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Conclusões: De acordo 

com material e métodos realizados, o canal da AASP apresentou maior diâmetro e 

localização mais superior no seio maxilar em FI quando comparado com NF. Esses 

resultados podem indicar um maior risco de  sangramento durante cirurgias para os 

portadores de fissura labiopalatina. 

Palavras Chave: Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico; Anatomia; vasos 

sanguíneos; Fissura Palatina. 

Posterior superior alveolar artery in cleft lip/palate in exams Cone Beam Computed 

Tomography 

Abstract 

Objectives: This study evaluates the characteristics of the posterior superior alveolar 

artery canal (AASP) in individuals with cleft lip and palate (FI) and compares with  

individuals without cleft lip and palate (NF). Material and Methods: 150 Cone-Beam 

Computed Tomography (TCFC) were evaluated from both FI and NF 150 TCFC 

according to the criteria outlined above. Exclusion criteria were: Sindromic patients, 

exams with alteration introsseous, edentulous maxilla, artifacts, people below 20 years 

of age, exams that did not include all maxilla. The characteristics evaluated include 

presence/absence, location in to maxillary sinus, diameter, distance in relation to the 

alveolar crest and maxillary sinus floor and presence/absence of anastomosis with the 

anterior superior alveolar artery canal (AASA). The statistical tests used were Kappa, 

Dahlberg, Fisher's and test t. Results: The group of FI was composed of 75 men  and 

75 women, with an average age of 29.8. The NF group was composed of  75 men and 

75 women with average of  age 40.3. In relation to the presence/absence of the AASP  
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canal, result from an evaluation by the intra-rater  was 0,8 substancial and inter-rater 

showed  0.7substantial. O Dahlberg intra-rater was  0.75 excelent and inter-rater 0.7 

satisfactory. The prevalence of the AASP canal was100% in the FI group and NF. 

Regarding the diameters of the AASP canal there were significant differences between 

the two groups, and was considerably greater for the FI group (Test t p < 0.0001). With 

respect to location in relation to the point of entry in the maxillary sinus results showed 

significant statistical difference between both groups, with the NF group possessing 

higher frequency in the middle third (Fisher’s p <0.0001) and upper third of maxillary 

sinus (Fisher’s p < 0.0071 left side) and NF had higher frequency was in lower third 

(Fisher’s P <0.0001). There was no significant statistical difference in relation to the 

distance of the AASP to alveolar crest and to the floor maxillary sinus. The same was 

true in relation to the types of terms. Conclusion: According to the material and 

methods the AASP canal present larger diameter and more  premium location in the 

maxillary sinus in individuals with FI compared with NF. The results indicate a higher 

risk of bleeding during surgery for patients with cleft lip and palate. 

Keywords: Cone-Beam Computed Tomography; Anatomy; Blood Vessels; Cleft palate. 

Introdução 

A presente investigação refere-se ao estudo do canal da Artéria Alveolar 

Superior Posterior (AASP) em indivíduos com fissura labiopalatina (FI) e individuos não 

fissurados (NF). 

A AASP é o principal ramo que subministra o suprimento sanguíneo aos 

molares, pré-molares, periósteo que recobre o seio maxilar, a membrana do seio 

maxilar, parte da mucosa jugal, mucosa gengival da área dos molares e pré- molares, 

a parede antero-lateral e posterior do seio maxilar (1-6) 

A literatura descreve numerosas variantes relacionadas à AASP porem na 

atualidade não se tem estudos que descrevam as caraterísticas  em indivíduos com  
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fissura labiopalatina (BRAUN et al., 1985; BELL et al., 1995; TRAXLER et al., 1999). 

Para analisar a problemática é preciso descrever o que os autores sugerem como 

variantes em indivíduos NF: idade, ausência dentária, alterações no diâmetro do canal 

que podem representar um risco de hemorragia nos atos cirúrgicos. (3)  

A presente pesquisa tem como obejtivo estudar as carateristicas do canal 

da AASP  em indivíduos com FI por meio da avaliação do canal da AASP  através de 

exames de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) e comparando com 

um grupo de indivíduos NF. É importante conhecer o grau de comprometimento da 

AASP em indivíduos FI e realizar uma avaliação sistemática e minuciosa da TCFC de 

acordo com um protocolo, considerando que as pesquisas em cadáveres confirmam a 

presença da AASP nos 100% dos casos (6) e que a fissura labiopalatina é uma das 

anomalias craniofaciais com maior prevalência, no Brasil de 1:650 e 1:500-768 em 

populações europeias e americanas. (7,8) 

O conhecimento das variantes é um potencial para compreender as 

distribuições e possíveis variações para a realização das técnicas cirúrgicas neste 

grupo de indivíduos, que visam corrigir discrepâncias funcionais, estéticas maxilo- 

mandibulares, deficiências maxilares entre outras como o uso de enxertos e instalação 

de implantes. Devido à complexidade deste grupo de pacientes, pelas alterações na 

morfologia e tamanho do seio maxilar que varia de individuo a individuo, estas 

mudanças poderiam aumentar o grau de dificuldade no ato cirúrgico e desenvolver 

complicações, a esses fatores soma o comprometimento no desenvolvimento da 

maxila, considerando que o potencial de sangramento é segunda complicação mais 

frequente nos atos cirúrgicos (8-11). 

Material e Métodos 

Esse estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdadede Odontologia de Bauru e do Hospital de Reabilitação  

Anomalias Craniofaciais (CAAE: 57211816.9.0000.5417 e 57211816.9.3001.5441).  De  



3 Capítulo 1: Artigo 29 
 

 

acordo com os critérios de exclusão foram selecionados, 150 exames de TCFC de 

portadores de FI, de um total de 1450 exames pertenecentes ao arquivo de imagens 

do HRAC realizadas no periodo de 2011 a 2017. E foram selecionados 150 exames de 

NF de um total de 1105 exames pertenecentes ao arquivo de imagenes realizadas no 

periodo de 2009 a 2013.  

Os exames de TCFC da FOB foram obtidos por meio do tomógrafo i-CAT 

Classic®, Imaging Science International, Hatfield, Pennsylvania, USA e os exames do 

HRAC foram obtidos por meio do tomógrafo i-CAT  Next Generation®, Imaging 

Science International, Hatfield, Pennsylvania, USA. As indicações ou solicitações dos 

exames não foram relacionadas a essa pesquisa. As imagens foram avaliadas no 

software i-Cat vision®,  Imaging Science International, Hatfield, Pennsylvania, USA, 

numa sala escurecida usando um monitor de 20 polegadas, modelo FlexScan S2000 

(Eizo Nanao Corporatio, Hakusan,Japão).  

Numa primeira etapa dois observadores treinados avaliaram 30 exames de 

TCFC de indivíduos com FI, para realizar uma segunda avaliação após 15 dias para 

realizar uma calibração intra, inter-avaliador (Teste Kappa para a concordancia da 

visualização do canal da AASP e teste Dahlberg para o erro casual). 

Apos a calibração, soamente um observador avaliou o total da amostra em  

individuos FI e NF.  Os critérios de exclussão foram: exames com FOV (Field of view) 

que não a que abrangesse toda a maxila direita e esquerda, faixa  etária acima de 20 

anos, portadores de fissuras labiopalatinas com síndromes associadas, presença de 

tumores/acessórios metálicos/artefatos/lesões que interferissem na visualização das 

estruturas propostas e desdentados totais.  

A avaliação inicia localizando o canal da AASP na reconstrução sagital 

Figura 1, sempre foi conferindo a presença/ausência do canal da AASP e dos canais 

acessórios nas reformatações axial e coronal Figura 2 e 3, desde o local de ingresso 

no seio maxilar, e seguindo o canal de posterior a anterior, usando como referência  
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a face mesial dos dentes  18, 17, 16, 15 e 14 do lado direito e a face mesial dos 

dentes 28, 27, 26, 25 e 24 do lado esquerdo. Quando o canal da AASP esteve  

presente o mesmo foi medido em altura (diâmetro) com ajuda das ferramentas do 

software Figura 4. Ao termino do canal, a AASP foi classificada em dois grupos, 

presença de anastomose com o canal da artéria alveolar superior anterior (AASA) ou 

ausência (Figuras 1, 2, 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Recontrução sagital. O círculo 
demarca a localização do ponto de ingresso do 
canal da AASP 

 

Figura 2 – Recontrução coronal. Conferimos a 
presença do canal o círculo demarca o ponto 
de ingresso do canal da AASP ao seio maxilar.   

1 

2 
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Figura 4 – Recontrução coronal, com uso das ferramentas foi mensurado 
o diâmetro do canal da AASP no ponto de ingresso ao seio maxilar. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Recontrução axial, após localizar o 
canal da AASP na sagital e coronal, conferimos o 
canal na axial. O círculo demarca o canal da 
AASP no ponto de ingresso ao seio maxilar 

 

3 
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Na recontruçãp coronal foi determinada a localização do canal da AASP em 

relação ao terço superior, médio, inferior do seio maxilar foi considerado o ponto de 

ingresso da AASP na parede lateral do seio maxilar. O seio maxilar foi dividido nos 

terços superior, médio, inferior de acordo com a sua maior altura total (assoalho ao 

teto) (Figura 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Recontrução coronal. Observamos 
que o seio maxilar foi dividido em 3 áreas. O 
círculo demarca o canal da AASP no ponto de 
ingresso ao seio maxilar 

 

A distância do canal da AASP até o rebordo alveolar foi medida utilizando as 

ferramentas do software na recontrução coronal,  desde o ponto de entrada da AASP 

no seio maxilar, traçando duas linhas paralelas de referência passando pelo canal da 

AASP e pelo rebordo alveolar nos desdentado ou na crista vestibular do rebordo 

alveolar na mesial dos dentes referencias, para assim mensurar a distância vertical 

entre as duas linhas Figura 6.  Na recontrução coronal foi determinada a distância do 

canal da AASP até o assoalho do seio maxilar realizada, traçando duas linhas 

paralelas de referência passando pelo canal da AASP e pelo assoalho do seio maxilar 

para mensurar a vertical entre as duas linhas Figura 7. As medidas foram feitas no 

sentido póstero-anterior em toda mesial de cada dente referência. Na ausência de um 

dente a face distal do próximo dente foi usada como pontos de referencia 

5 
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e na ausência de dois dentes a metade da distância entre eles foi usada como ponto 

de referência. Em todos os casos foram obtidas seis medidas no sentido póstero-

anterior. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O término do canal da AASP foi classificado obrigatoriamente em dois 

grupos: presença ou ausência da anastomose com o canal da AASA. O canal da 

AASP era acompanhado nas recontrução coronal Figuras 8,9 e 10, foi conferido nas 

recontruções coronal e axial até o seu término e quando detectado a anastomose com 

a AASA, era classificado como presente.  

Figura 6 e 7 – Recontrução coronal. Na mesial do 27, foram 
traçadas linhas paralelas de referência passando no canal da 
AASP, assoalho do seio maxilar e crista alveolar. As linhas 
amarelas mostram às mensurações realizadas na figura 6 desde 
o canal da AASP até a crista alveolar e na figura 7 desde o canal 
da AASP até assoalho do seio maxilar. 

6 
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Figura 8, 9 e 10 Na reconstrução coronal pode-se 
acompanhar o trajeto do canal da AASP ate o termino 
que pode ser conferido na reconstrução coronal. O 
circulo demarca o canal da AASP e o canal da AASA, 
na Figura 8. Os círculos demarcam proximidade entre 
os canais na Figura 9 e a anastomose na Figura 10. 

 

 
 

Análise Estatística 

Os testes estatísticos utilizados foram: Kappa para a concordancia da 

visualização do canal da AASP, Dahlberg para o erro casual, Fischer´s foi utiizado 

para determinar a prevalencia do canal da AASP e Test t para comparar as 

mensurações do diametro do canal da AASP em individuos com FI e NF. 

Resultados 

O Kappa para a concordância da presença e ausência do canal da AASP 

foi: intra-avaliador 0,8 substancial e inter-avaliador de 0,7 subtancial. O Dahlberg intra-

avaliador foi de 0, 75 excelente e inter-avaliador de 0,7 satisfatório.  

 

10 
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Foram selecionados, 150 exames de TCFC em individuos com FI, de um total de 1450 

exames pertenecentes ao arquivo de imagens do HRAC realizadas no periodo de 2011 

a 2017. O grupo de FI foi constituído de 75 homens e 75 mulhere, a idade media da 

amostra foi de 29,8 anos com uma idade minima de 20 anos e maxima de 70 anos. 

150 exames de TCFC foram selecionadas de um total de 1105 exames pertenecentes 

ao arquivo de imagenes realizadas no periodo de 2009 a 2013. O grupo de NF foi 

composto por 75 homens 75 mulheres com idade média de 40,3 anos, a idade minima 

foi de 20 anos e maxima de 78 anos. 

O canal da AASP foi visualizado bilateralmente no ponto de entrada em (100 %) dos 

exames de individuos FI e NF esses resultados foram descritos na Tabela 1. A 

prevalencia dos canais accesorios no ponto de entrada ao seio maxilar em individuos 

FI e NF foram descritos na Tabela 1.  resultados para a presença e a sua vialização 

estão descritos na. E nas Tabelas 2 e 3 estão descritos, segundo sexo/fissurado e 

não-fissurados e a visualização. 

Tabela 1 - Comparação da presença do canal da AASP desde o ponto de entrada e a 

visualização segundo as áreas dentárias, em indivíduos sem fissuras e indivíduos com 

fissura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda- TCFC; Tomografia computadorizada de feixe cônico; AASP: Artéria Alveolar superior 
posterior; NF: Não fissurado; FI: Fissura labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: Ponto de 
Ingresso lado esquerdo. 

 

 

 

 
TCFC 
AASP 

(100%) (150) 

TCFC 
CANAIS ACESSORIOS 

(100%)(150) 

 
NF 

(100%)(150) 
FI 

(100%)(150) 
Fisher's p 

NF 
(100%)(150) 

FI 
(100%)(150) 

Fisher's p 

PID 100 % (150) 100 % (150) 1 6,6 % (10) 16 % (24) 0,0169 
18 95 % (143) 92 % (145) 1 9,3 % (14) 12 % (18) 0,5753 
17 89 % (134) 93 % (135) 1 5,3 % (8) 10 % (15) 0,1920 
16 74 % (111) 82,6 % (124) 0,0921 2,6 % (4) 3,3 % (5) 1,0000 
15 48 % (72) 64,6 % (97) 0,0051 - (0) 1,3 % (2) 0,4983 

14 24 % (37) 30, 6 % (46) 0,3018 - (0) 0,6 %(1) 1,0000 

PIE 100 % (150) 100 % (150) 1 6,6 % (10) 9,3 % (14) 0,5240 

28 91 % (137) 95 % (143) 0,2467 4 % (6) 8,6 % (13) 0,1534 
27 86 % (129) 90 % (135) 0,3746 3,3 % (5) 4 % (6) 1,0000 
26 66 % (99) 76,6 % (115) 0,0551 0,6 % (1) 3,3% (5) 0,2140 
25 40 % (60) 52 % (78) 1 1,3 % (2) 2,6 % (4) 0,6843 

24 14 % (21) 22,6 % (34) 0,0727 - (0) - (0) 1,0000 
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Tabela 2 - Comparação da presença segundo sexo e por áreas, em indivíduos NF e 

indivíduos FI (teste Fischer). 

AASP 150 TCFC  AASP 150 TCFC 

 

Sexo 
 

FEM NF 
(100%)(150) 
 

 

FEM FI 
(100%)(150) 

 

Fisher's p 
 

MASC NF 
(100%)(150) 

 

MASC FI 
(100%)(150) 

 

Fisher's p 

PID 100 % (75) 100 % (75) 1,0000 100 % (75) 100 % (75) 1,0000 
18 94,6 % (71) 94,6 % (71) 1,0000 96 % (72) 96 % (72) 1,0000 
17 93,3 % (70) 90,6 % (68) 0,7648 85,3 % (64) 89,3% (67) 0,6244 
16 73,3 % (55) 81,3 % (61) 0,3296 74,6 % (56) 84 %(63) 0,2260 
15 46,6 % (35) 66,6 % ( 50) 0,0207 49,3 % (37) 62,6% (47) 0,1385 

14 21,3 % (16) 40 % (30) 0,0208 28 % (21) 21,3(16) 0,4490 

PIE 100 % (150) 100 % (75) 1,0000 100 % (75) 100 % (75) 1,0000 
28 86,6 % (65) 94,6 % (71) 0,1587 96 % (72) 96%(72) 1,0000 
27 81,3 % (61) 90,6 % (68) 0,1568 90,6 % (68) 89,3% (67) 1,0000 
26 61,3 % (46) 78,6 % (59) 0,0319 70,6 % (53) 74,6%(56) 0,5800 
25 34,6 % (26) 53,3 % (40) 0,0321 45,3 % (34) 50,6% (38) 0,6241 

24 13,3 % (10) 29,3 % (22) 0,0273 14,6 % (11) 16% (12) 1,0000 

Legenda- TCFC; Tomografia computadorizada de feixe cônico; AASP: Artéria Alveolar superior 
posterior; NF: Não fissurado; FI: Fissura labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: Ponto de 
Ingresso lado esquerdo; FEM: Feminino; MASC: Masculino. 

 
 

Tabela 3 - Comparação da prevalência segundo o gênero no total do canal da AASP 

por áreas, em indivíduos fissurados e teste Fischer. 

 

Legenda- TCFC; Tomografia computadorizada de feixe cônico; AASP: Artéria Alveolar superior 

posterior; NF: Não fissurado; FI: Fissura labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: 

Ponto de Ingresso lado esquerdo; FEM: Feminino; MASC: Masculino. 

 

AASP 150 TCFC 

Sexo FEM FI 
(100%)(150) 

MASC FI 
(100%)(150) 

Fisher's p= 

PID 100 % (75) 100 % (75) 1,0000 
18 94,6 % (71) 96 % (72) 1,0000 
17 90,6 % (68) 89,3% (67) 0,8296 
16 81,3 % (61) 84 %(63) 0,6801 
15 66,6 % ( 50) 62,6% (47) 0,7328 

14 40 % (30) 21,3(16) 0,0208 

PIE 100 % (75) 100 % (75) 1,0000 
28 94,6 % (71) 96%(72) 1,0000 
27 90,6 % (68) 89,3% (67) 1,0000 
26 78,6 % (59) 74,6%(56) 0,6998 
25 53,3 % (40) 50,6% (38) 0,8763 

24 29,3 % (22) 16% (12) 0,783 
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Nas tabelas 4 e 5 estão descritos os resultados encontrados para a 

localização do canal AASP segundo os terços do seio maxilar e os diâmetros, 

respectivamente. Nas figuras 11 e 12 observamos na recontrução sagital o diametro 

do canal da AASP em NF comparado com um individuo FI. 

Tabela 4 - Comparação da localização do canal da AASP de acordo com os terços 

superior/médio/inferior do seio maxilar, em indivíduos sem fissuras e indivíduos com 

fissura total da amostra. 

  

NF 
(100%)(150) 

 

FI 
(100%)(150) 

 

Fisher's p 
 

NF 
(100%)(150) 

 

FI 
(100%)(150) 

 

Fisher's p 

SUPERIOR - 3,3% (5) 0,0604 - 5,3% (8) 0,0071 

MEDIO 16 % (24) 44,6% (67) 0,0001 14% (21) 43,3% (65) 0,0001 

INFERIOR 84% (126) 51,3% (77) 0,0001 51,4% (129) 50,6% (76) 0,0001 

REBORDO - 0,6% (1) 1,0000 - 0,6% (1) 1,0000 

ALVEOLAR       

Legenda- NF: Não fissurado; FI: Fissura labiopalatina. 
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Tabela 5 - Comparação do diâmetro do canal da AASP no sitio de ingresso no seio maxilar em indivíduos NF e FI. A tabela mostra a prevalencia segun o 

diametro, comparado com os indiividuos FI  com os NF (test Fisher p< 0,05) estatisticamente significativa, com um intervalo de confiança de 95%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda-; NF: Não fissurado; FI: Fissura labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: Ponto de Ingresso lado esquerdo39 

 DIÂMETRO 

≤ 0,9 mm 
(100%) (150) 

 DIÂMETRO 

≥ 1 mm 
(100%)(150) 

 DIÂMETRO 

≥ 2 mm 

(100%) (150) 

 DIÂMETRO 

≥ 3 mm 
(100%) (150) 

DIÂMETRO 
≥ 4 mm 

(100%) (150) 

 NF FI P NF FI P NF FI P NF FI P NF FI P 

PID 65,3% (98) 28% (42) 0,0001 32% (48) 46% (69) 0,0177 0,6% (4) 22,6% (34) 0,0001 - 2,6% (4) 0,1225 - 0,7% (1) 1,0000 

18 74,6% (112) 36% (54) 0,0001 2 % (33) 52% (78) 0,0001 - 3,3% (5) 0,0604 - 2% (3) 0,2475 - -  

17 77,3% (116) 43,3% (65) 0,0001 12,6% (19) 44,6% (67) 0,0001 - 5,3% (8) 0,0071 - 0,6% (1) 1,0000 - -  

16 70% (105) 42% (63) 0,0001 4,6% (7) 32,6% (49) 0,0001 - 8% (12) 0,0004 - -  - -  

15 44% (66) 42% (31) 0,0001 2,6% (4) 20,6% (31) 0,0001 - 1,3% (2) 0,4983 - -  - -  

14 21,3% (32) 21,3% (13) 0,0033 2% (3) 8,6% (13) 0,0180 - 1,3% (2) 0,4983 - -  - -  

 
PIE 

 
62% (93) 

 
34% (51) 

 
0,0001 

 
34,6% (52) 

 
50% (75) 

 
0,0100 

 
3,3% (5) 

 
16% (24) 

 
0,0003 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 

28 75,3% (113) 46,6% (70) 0,0001 19,3% (29) 41,3% (62) 0,0001 0,6% (1) 6,6% (10) 0,2892 - 0,7% (1) 1,0000 - -  

27 73,3% (110) 46% (69) 0,0001 14% (21) 42% (63) 0,0001 - 2, 6% (4) 0,1225 - -  - -  

26 35,3% (83) 38% (57) 0,0037 11,3% (17) 35,3% (53) 0,0001 0,6% (1) 3,3% (5) 0,2140 - -  - -  

25 30,6% (46) 28% (42) 0,7038 10% (15) 19,3% (29) 0,0330 - 3,3% (5) 0,0604 - -  - -  

24 12% (18) 10,6% (16) 0,7195 2,6% (4) 10,6% (16) 0,0093 - 1,3% (2) 0,4983 - -  - -  
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Figura 11 – Recontrução sagital. O círculo demarca o canal 
da AASP no ponto de ingresso ao seio maxilar em individuo 
não fissurado.. 

 

 

 
 

Figura 12 – Recontrução sagital. O círculo demarca o 
canal da AASP no ponto de ingresso ao seio maxilar em 
individuo com fissura labiopalatina. 

12 
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Nas tabelas 6 e 7 estão apresentados os resultados das distâncias do canal da AASP ao 

rebordo alveolar e ao assoalho do seio maxilar. 

Tabela 6 - Comparação da distância (mm) do canal da AASP  até  o  rebordo  alveolar,  

em  indivíduos NFe indivíduos FI, observamos a mídia e o desvio padrão do total da 

amostra. A distância mínima em individuos NF foi de 14,6  ± 3,7 localizada na area do 16 

a diferencia em FI a distância media foi de 15,7 ± 4,3 localizada na área do 26. 

 

V-RR 
(mm) 

150 TCFC NF 
(mídia) (desvio padrao) 

150 TCFC FI 
(mídia) (desvio padrao) 

PID 
18 
17 
16 
15 
14 

 

PIE 
28 
27 
26 
25 
24 

18,5 ± 4,3 
17,8 ± 3,7 
15,2 ± 3,4 
14,6 ± 3,7 
16,2 ± 4,5 
19,5 ± 4,1 

 
18,1 ± 3,9 
17,1 ± 3,5 
15 ± 3,8 

15,4 ± 3,8 
17,4 ± 4,2 
19,8 ± 4,2 

19,7 ± 4,4 
17,8 ± 4,2 
16,3 ± 4 

17,8 ± 3,8 
18,7 ± 5,5 
20 ± 5,4 

 
19,6 ± 4,3 
20,4 ± 3,4 
16 ± 4,4 

15,7 ± 4,3 
18,8 ± 4,5 
21,6 ± 3,7 

Legenda- TCFC; Tomografia computadorizada de feixe cônico; NF: Não fissurado; FI: Fissura. 
labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: Ponto de Ingresso lado esquerdo. 

 
Tabela 7 - Comparação da distância (mm) do ponto de entrada do canal da AASP até o 

assoalho do seio maxilar, em indivíduos sem fissuras e indivíduos com fissura, total da 

amostra. A distancia mínima em individuos NF foi de 3,5 ± 3 localizado na área do 15, já em 

FI a minima foi localizada na area do dente 14 3,3 ± 2 e dente 24 com 3,6 ± 2,3. 

V-RA 
(mm) 

150 TCFC NF 
(media) (desvio padrao) 

150 TCFC FI 
(media) (desvio padrao) 

Sitio emergente D 
Área 18 
Área 17 
Área 16 
Área 15 
Área 14 

 

Sitio emergente E 
Área 28 
Área 27 
Área 26 
Área 25 
Área 24 

8,4± 4,2 
8,7 ± 4,1 
6,1 ± 3,8 
5,5 ± 3,3 
3,5 ± 3 
6,7 ± 5 

 
8,7 ± 4 

7,6 ± 3,4 
6,6 ± 4,2 
6,1 ± 4,2 
6,3 ± 4,6 
7,1 ± 4,8 

8,1 ± 4,3 
7,2 ± 4,1 
6 ± 3,5 
4,9 ± 3 

4,1 ± 3,4 
3,3 ± 2 

 
8,8 ± 4 

7,4 ± 4,2 
5,9 ± 4 

4,9 ± 3,5 
3,8 ± 2,3 
3,6 ± 2,3 

Legenda- TCFC; Tomografia computadorizada de feixe cônico; NF: Não fissurado; FI: Fissura 
labiopalatina; PID: Ponto de ingresso lado direito; PIE: Ponto de Ingresso lado esquerdo. 
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Na tabela 8 apresenta os resultados da prevalencia de anastomosis do canal da AASP 

como o canal da AASA, según area dentaria.  

Tabela 8– Descrição e comparação do término do canal da AASP 

 

150 TTCFC NF 150 TCFC FI 

 Ausência 
(100%)(150) 

Anastomose 
(100%)(150) 

Ausência 
(100%)(150) 

Anastomose 
(100%)(150) 

17/27 4 % - 5,3% 0,3 % 

16/26 14,3 % 1,3 % 11,6 % 1,3 % 

15/25 13 % 15,5 % 11 % 20 % 

14/24 8,3 % 43,6 % 4,3 % 46,2 % 

 

       Legenda – FI: Fissura labiopalatina;  NF:Não fissurado. 

 

Discussão 

Na literatura atual não há estudos que relatem as caraterísticas dos canais 

vasculares alveolares superiores em indivíduos com FI a idade media da amostra foi de 

29,8 anos com uma idade minima de 20 anos e maxima de 70 anos. Nossos estudos em 

150 TCFC (50% mulheres e 50% homens) e 150 TCFC de indivíduos NF (50% mulheres 

e 50% homens) com idade média de 40,3 anos, a idade minima foi de 20 anos e maxima 

de 78 anos. mostraram 100% de visualização da AASP bilateralmente no ponto de 

entrada no seio maxilar.  

Visualização do canal da AASP 

A visualização do canal da AASP mostraram a presença do canal visível no 

ponto de ingresso no seio maxilar em 100% dos exames bilateralmente. Ao longo do 

trajeto o canal pode ser detectado segundo as porcentagens, a seguir, considerando 

ambos os lados (300). Para os indivíduos FI o canal da AASP foi visualizado na região 

dos: 3ºM em 93,5%, 2ºM 91,5%,  1ºM 79,6%, 2ºPM 58,3% e 1ºPM 26,6%. Já nos 

indivíduos NF foi visualizado na região de: 3ºM em 93%, 2ºM 87,5%, 1ºM 70%, 2ºPM 44%  
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e 1ºPM 19%. Quanto à presença/ausência houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos NF e FI, na área do dente 15 (Fisher p=0,0051). Esses achados são 

similares as pesquisas realizadas: Anamali et al. (2013) que realizaram um estudo em 

254 maxilas de indivíduos NF, encontrando uma  prevalência de 94,4% da AASP em 

exames de TCFC. Outro estudo realizado por Kang et al. (2011) relatam uma prevalência 

de 90% da AASP em 150 exames de TCFC. Existem outros trabalhos na literatura que 

diferem dos nossos, Jung et al., (2011) realizaram uma pesquisa em 250 TCFC e 

determinaram uma prevalência de 52,8% da AASP em TCFC. Ilgüy et al. (2013) 

determinaram uma prevalência de 75,9% em 116 exames de TCFC. Tehranchi et al., 

(2017) mostraram uma prevalência de 87% em um estudo realizado em 300 tomografias. 

Pandharbale et al (2016) realizaram um estudo de 50 TCFC determinando uma 

prevalência de 70%. Danesh-Sani, et al (2016) determinaram que a AASP foi prevalente 

em 60,58% dos casos em um grupo de estudo de 430 tomografias. 

Nossos resultados mostraram que, a visibilidade, dos canais acessórios no 

ponto de ingresso da AASP foram estatisticamente significativos (Fisher p= 0,0169) no FI 

16% comparado ao grupo de NF 6,6%. 

Comparando, o sexo feminino FI com feminino NF, a visibilidade do canal da 

AASP foi significativamente maior na área dos dentes 15 Fisher´s (p= 0,0208), 14 (p= 

0,020,8), 26 (0,0319), 25 (p= 0,0321) e 24 (p= 0,0273). O sexo masculino não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas. Comparando o sexo feminino com 

o sexo masculino no grupo FI, foi evidenciada diferença estatisticamente significativa na 

área do dente 14 (Fisher p=0,0208). 

Localização do canal da AASP 

Os resultados mostraram que a localização do canal da AASP no ponto de 

ingresso em NF foi de 67% em terço inferior do seio maxilar e 15% no terço 

médio,contrastando com o grupo de FI que mostraram 50% no terço inferior, 44% em 

terço médio, 4,3% em terço superior. No grupo FI foi encontrado um único caso, no qual, 

o canal da AASP apresentou um trajeto dentro do rebordo alveolar abaixo do assoalho  
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do seio maxilar. As comparações desses resultados mostraram diferenças 

estatisticamente significantes para os terços: inferior Fisher (p=0,0001), médio 

(p=0,0001) e superior (p=0,0071). 

A mensuração média e desvio-padrões desde o rebordo alveolar até o canal 

da AASP em NF foi de 19,7±4,4mm para o lado direito e 19,6±4,3mm para o lado 

esquerdo, em FI foi de 18,5±4,3mm para o lado direito e 18,1±3,9mm lado esquerdo, não 

houve diferença estatisticamente significativa. Nossos resultados concordam com outros 

estudos realizados. Kang et al., (2011) que mostraram uma média de 18.25 para o lado 

direito e 17.03 mm para o lado esquerdo. Outro trabalho, realizado por Mohammad-Taghi 

et al., (2016) descreveram uma media 16,17 ± 1,63 mm em 200 TCFC, esses resultados 

foram menores do que os nossos resultados. 

A mensuração desde o canal da AASP até o assoalho do seio maxilar em NF 

foi de 8,4±4,2mm para o lado direito e 8,7±4 mm para o lado esquerdo. Para os 

pacientes FI as medidas foram de 8,1±4,3mm para o lado direito e 8,8±4 mm pra o lado 

esquerdo. Quando comparados os grupos não houve diferença estatística significativa. 

Diâmetro do canal da AASP 

O diâmetro no ponto de ingresso do canal da AASP no seio maxilar, nas 150 

imagens de TCFC (300 lados) em NF foi ≤ 0,9mm em 64,6%, ≥ 1mm em 33,3% e ≥2 mm 

em 2,1 % dos casos. Nos FI o diâmetro do canal da AASP no ponto de ingresso 

considerando os 300 lados dos exames, mostrou 31% ≤ 0,9 mm, 48% ≥ 1 mm, 19,3% ≥ 2 

mm e 2% com diâmetros de 3-4 mm. A média dos diâmetros dos NF comparado com os 

FI, foi de (test t > 0,0001) estatisticamente significativa, com um intervalo de confiança de 

95%.  

As medidas encontradas para o diâmetro no grupo de NF concordam com os 

resultados de outras pesquisas realizadas. Ilgüy et al., (2013) mostraram um diâmetro de 

0,9 ± 0,2 mm em 116 TCFC. Kang et al., (2011) mostraram em 150 TCFC que o diâmetro  
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foi de 1,18 ± 0,4 mm. Tehranchi et al., (2017) mostraram que a média do diâmetro foi de 

1.29±0.39 em 300 TCFC. Outro estudo mostrou que o diâmetro evidenciado em 50 

TCFC foi de 0,63 mm (Pandharbale et al.2016). Danesh-Sani et al., (2016) mostraram  

uma média de 1,17 mm em um estudo realizado em 430 TCFC. Os diâmetros obtidos 

para o canal da AASP no grupo de FI foram significantemente maiores quando 

comparados aos do grupo NF (Tabela 5). Na literatura, está descrito que o diâmetro do 

canal AASP maiores poderiam representar um risco de hemorragia (12-15) 

Termino do canal da AASP 

Em relação ao termino do canal da AASP os NF mostraram em 43,6% a 

presença de anastomose com AASA. Os FI mostraram em 46,2% a presença de 

anastomose, não havendo diferença entre os grupos. Essa anastomose pode criar um 

plexo maior sanguíneo na parede do seio maxilar com implicações clínicas 

principalmente para os pacientes fissurados devido ao maior número de cirurgias que 

necessitam para a sua reabilitação. 

Implicação clinica 

Essa pesquisa visou avaliar todo o trajeto do canal alveolar superior posterior 

e canais acessórios o que simplifica a interpretação de modo a aumentar as informações 

e o discernimento dessas estruturas, por ser a AASP uma estrutura frequentemente 

envolvida nas cirurgias corretivas realizadas nos indivíduos portadores de fissura 

labiopalatina (9, 16, 17,10). A morfologia e tamanho do seio maxilar variam de indivíduo a 

indivíduo e estas mudanças podem dificultar a visualização/trajetória/diâmetro da AASP 

consequentemente dificultarem a cirurgia e desenvolver possíveis complicações (18,19). 

Os numerosos procedimentos cirúrgicos realizados para corrigir as deformidades faciais 

que causam a transecção da AASP, como as técnicas de osteotomía Le Fort I, Caldwell-

Luc, elevação do seio, enxerto ósseo, instalação de implantes poderiam aumentar o risco 

de hemorragia se alguma variação anatômica estiver presente na AASP, por exemplo, o 

maior diâmetro ou posicionamento mais superior na parede do seio maxilar (20, 21). 
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   Conclusões 

O canal da AASP foi visualizado no ponto de ingresso ao seio maxilar em 

100% dos exames de TCFC em FI e NF. A localização em relação ao ponto de ingresso 

no seio, nos FI a maior frequência foi no terço médio e superior diferente aos NF que 

presentam maior frequência no terço inferior. Os diâmetros, do canal da AASP, foram 

significativamente diferentes entre os dois grupos, sendo maior para os FI (Test t P < 

0,0001). As conclusões obtidas pela metodologia aplicada indicam uma maior tendência  

em indivíduos FI serem portadores de AASP com maior diâmetro e posicionadas mais 

superiormente no seio maxilar quando comparados a indivíduos NF. Consideramos como 

uma limitaçãodo estudo a diferença  na idade media da amostra nos FI comparado com 

o NF. Esses achados podem implicar em um maior risco de hemorragia trans ou pós- 

operatório, assim sendo, é de vital importância que as tomografias desses indivíduos 

sejam cautelosamente analisadas para estabelecer as características da AASP. A TCFC 

pode ser recomendada para avaliação pré-operaoria dos canais alveolares superiores na 

maxila.
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4 DISCUSSÃO 

Na literatura atual (PubMed, Scopus) não há estudos que relatem as 

caraterísticas dos canais vasculares alveolares superiores em indivíduos com FI. 

Nossos estudos em 150 TCFC (50% mulheres e 50% homens) e 150 TCFC de 

indivíduos NF (50% mulheres e 50% homens) mostraram 100% de visualização da 

AASP bilateralmente no ponto de entrada no seio maxilar. 

Visualização do canal da AASP 

Os resultados para a visualização do canal da AASP mostraram a presença 

do canal visível no ponto de ingresso no seio maxilar em 100% dos exames 

bilateralmente. Ao longo do trajeto o canal pode ser detectado segundo as 

porcentagens, a seguir, considerando ambos os lados (300). Para os indivíduos FI o 

canal da AASP foi visualizado na região dos: 3ºM em 93,5%, 2ºM 91,5%,  1ºM 79,6%, 

2ºPM 58,3% e 1ºPM 26,6%. Já nos indivíduos NF foi visualizado na região de: 3ºM em 

93%, 2ºM 87,5%, 1ºM 70%, 2ºPM 44% e 1ºPM 19%. Quanto à presença/ausência 

houve diferença estatisticamente significante na área do dente 15 (Fisher´s p=0,0051). 

Esses achados são similares as pesquisas realizadas: Anamali et al. (2013) 

que realizaram um estudo em 254 maxilas de indivíduos NF, encontrando uma 

prevalência de 94,4% da AASP em exames de TCFC. Outro estudo realizado por Kang 

et al. (2013) relatam uma prevalência de 90% da AASP em 150 exames de TCFC. 

Existem outros trabalhos na literatura que diferem dos nossos, Jung et al., (2011) 

realizaram uma pesquisa em 250 TCFC e determinaram uma prevalência de 52,8% da 

AASP em TCFC. Ilgüy et al. (2013) determinaram uma prevalência de 75,9% em 116 

exames de TCFC. Tehranchi et al., (2017) mostraram uma prevalência de 87% em um 

estudo realizado em 300 tomografias. Pandharbale et al (2016) realizaram um estudo de 

50 TCFC determinando uma prevalência de 70%. Danesh-Sani, et al (2016) 

determinaram que a AASP foi prevalente em 60,58% dos casos em um grupo de estudo 

de 430 tomografias.  
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Nossos resultados mostraram  que, a visibilidade, dos canais acessórios 

no ponto de ingresso da AASP foram estatisticamente significativos (Fisher p= 0,0169) 

em FI 16% comparado ao grupo de NF 6,6%.  

Comparando, o sexo feminino FI com feminino NF, a visibilidade do canal da 

AASP foi significativamente maior na área dos dentes 15 Fisher´s (p= 0,0208), 14 (p= 

0,020,8), 26 (0,0319), 25 (p= 0,0321) e 24 (p= 0,0273). O sexo masculino não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas. Comparando o sexo feminino com 

o sexo masculino do grupo FI, foi evidenciada diferença estatisticamente significativa na 

área do dente 14 Fisher (p=0,0208). 

Existem pesquisas realizadas em cadáveres que concordam com nossos 

resultados de prevalência. Sato et al., (2010) relataram a prevalência da AASP em 100 

% dos cadáveres estudados. Kqiku et al., (2013) realizaram pesquisas em 71 cadáveres 

na faixa etária de 46 a 94 anos, mostraram uma prevalência da AASP de 100 %. 

O canal da AASP foi estudado por outros meios de obtenção de imagens. 

Elian et al., (2005) realizaram uma pesquisa em 50 TC médicas e determinaram uma 

prevalência de 52,9%. Esses resultados não concordaram com os nossos.  Mardinger et 

al., (2007) estudaram 104 TC médicas e mostraram uma prevalência  de 55 % do canal 

da AASP. Rosano, (2009) estudou 200 TC médicas e revelou uma prevalência de 55% 

da AASP. Kim et al., (2011) mostraram que a prevalência do canal em 100 TC médicas 

foi de 64,5 %. E Yang, Kye, (2014) mostrou em 236 TC, que o canal da AASP foi 

prevalente em 36,5%. 

Localização do canal da AASP 

Os resultados mostraram que a localização do canal da AASP no ponto de 

ingresso em NF foi de 67% em terço inferior do seio maxilar e 15% no terço médio, 

contrastando com o grupo de FI que mostraram 50% no terço inferior, 44% em terço 

médio, 4,3% em terço superior. No grupo FI foi encontrado um único caso, no qual, o 

canal da AASP apresentou um trajeto dentro do rebordo alveolar abaixo do assoalho do  
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seio maxilar. As comparações desses resultados mostraram diferenças estatisticamente 

significantes para os terços: inferior Fisher (p=0,0001), médio (p=0,0001) e superior 

(p=0,0071) 

A mensuração média e desvio-padrões desde o rebordo alveolar até o canal 

da AASP em NF foi de 19,7±4,4mm para o lado direito e 19,6±4,3mm para o lado 

esquerdo, em FI foi de 18,5±4,3mm para o lado direito e 18,1±3,9mm lado esquerdo, 

não houve diferença estatisticamente significativa. Nossos resultados concordam com 

outros estudos realizados. Kang et al., (2011) que mostraram uma média de 18.25 para 

o lado direito e 17.03 mm para o lado esquerdo. Outro trabalho, realizado por 

Mohammad-Taghi et al., (2016) descreveram uma media 16,17 ± 1,63 mm em 200 

TCFC, esses resultados foram menores do que os nossos resultados. 

A mensuração desde o canal da AASP até o assoalho do seio maxilar em NF 

foi de 8,4±4,2mm para o lado direito e 8,7±4 mm para o lado esquerdo. Para os 

pacientes FI as medidas foram de 8,1±4,3mm para o lado direito e 8,8±4 mm pra o lado 

esquerdo. Quando comparados os grupos não houve diferença estatística significativa. 

Outros trabalhos realizados em TC médicas mostram concordância com 

nossos resultados. Güncü et al., (2011) determinaram que distância desde o canal até o 

rebordo alveolar foi de 18,0 ± 4,9 em 121 TC médicas. Yang, Kye, (2014) em 236 TC 

mostraram que a média mensurada foi de 18,3mm com um desvio padrão de 0,5mm. 

Outros autores obtiveram resultados de 15,4 ± 4,0mm em 100 TC o que seria menor 

comparado com nossos resultados (Kim et al., (2011). Elian et al., (2005) realizaram um 

estudo em 50 TC médicas medindo a distância do canal até o rebordo alveolar e 

determinou que a média foi 16,4 ± 3,5mm. Utilizando a TC médica, Rosano (2009) 

mostrou que a distância desde o rebordo alveolar até o canal da AASP foi de 11,2mm 

com um desvio padrão de 2,9mm. Outros autores como, Solar et al., (1999) realizaram 

estudos em cadáveres que mostraram uma distância de 19,5 ± 3,6mm desde o canal 

até o rebordo alveolar. 
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Diâmetro do canal da AASP 

O diâmetro no ponto de ingresso do canal da AASP no seio maxilar, nas 150 

imagens de TCFC (300 lados) em NF foi ≤ 0,9mm em 64,6%, ≥ 1mm em 33,3% e ≥2 

mm em 2,1 % dos casos. Nos FI o diâmetro do canal da AASP no ponto de ingresso 

considerando os 300 lados dos exames, mostrou 31% ≤ 0,9 mm, 48% ≥ 1 mm, 19,3% ≥ 

2 mm e 2% com diâmetros de 3-4 mm. A média dos diâmetros dos NF comparado com 

os FI, foi de (test t > 0,0001) estatisticamente significativa, com um intervalo de 

confiança de 95% 

As medidas encontradas para o diâmetro no grupo de NF concordam com os 

resultados de outras pesquisas realizadas.  Ilgüy et al., (2013) mostraram um diâmetro  

de 0,9 ± 0,2 mm em 116 TCFC. Kang et al., (2011) mostraram em 150 TCFC que o 

diâmetro foi de 1,18 ± 0,4 mm. Tehranchi et al., (2017) mostraram que a média do 

diâmetro foi de 1.29±0.39 em 300 TCFC. Outro estudo mostrou que o diâmetro 

evidenciado em 50 TCFC foi de 0,63 mm (Pandharbale et al.2016). 

Danesh-Sani et al., (2016) mostraram uma média de 1,17 mm em um estudo 

realizado em 430 TCFC. Os diâmetros obtidos para o canal da AASP no grupo de FI 

foram significantemente maiores quando comparados aos do grupo NF (Tabela 5).  

Na literatura, está descrito que o diâmetro do canal AASP maior que 1,5mm 

poderia representar um risco de hemorragia (KIM et al., 2011; TESTORI et al., 2010; 

ILGÜY et al., 2013; MARDINGER et al., 2007). 

Outros estudos que concordam com nossos resultados. Solar et al., (1999) 

realizaram um estudo em 18 cadáveres e mostraram que a média do diâmetro foi de 

1,6 mm com um desvio padrão de 0,2 mm para indivíduos não fissurados. Kim et al., 

(2011) em 100 TC médicas, mostraram que média  do diâmetro foi de 1,5 mm com um 

desvio padrão de 0,4mm também para não fissurados.  

Na literatura não há relatos do diâmetro do canal da AASP, no entanto, um  
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artigo em embriões fissurados de ratos fissurados, os autores encontraram alterações 

vasculares histológicas, no feixe nasopalatino na maxila. Essas alterações vasculares 

mostraram maiores diâmetros que nos ratos não fissurados. Os autores concluem que o 

maior calibre da vascularização nos ratos fissurados poderia ocorrer para compensar a 

diminuição de vasos perto da região da fissura (AMIN et al., 1994). 

Termino do canal da AASP 

Em relação ao termino do canal da AASP nos NF mostraram em 43,6% a 

presença de anastomose com AASA em 14/24. Os FI mostraram em 46,2% a presença 

de anastomose em 14/24, não havendo diferença entre os grupos. Essa anastomose 

pode criar um plexo maior sanguíneo na parede do seio maxilar com implicações 

clínicas principalmente para os pacientes fissurados devido ao maior número de 

cirurgias que necessitam para a sua reabilitação. 

Implicação clinica 

Essa pesquisa visou avaliar todo o trajeto do canal alveolar superior posterior 

e canais acessórios o que simplifica a interpretação de modo a aumentar as 

informações e o discernimento dessas estruturas, por ser a AASP uma estrutura 

frequentemente envolvida nas cirurgias corretivas realizadas nos indivíduos portadores 

de fissura labiopalatina (FREITAS et al., 2011; VARELA-CENTELLES et al., 2015; 

KUIJPERS et al., 2013). A morfologia e tamanho do seio maxilar variam  de indivíduo a 

indivíduo e estas mudanças podem dificultar a visualização/trajetória/diâmetro da AASP 

consequentemente dificultarem a cirurgia e desenvolver possíveis complicações 

(MANOR et al., 2010; TIMMENGA et al., 1997). Os numerosos procedimentos cirúrgicos 

realizados para corrigir as deformidades faciais que causam a transecção da AASP, 

como as técnicas de osteotomía Le Fort I, Caldwell-Luc, elevação do seio, enxerto 

ósseo, instalação de implantes poderiam aumentar o risco de hemorragia se alguma 

variação anatômica estiver presente na AASP, por exemplo, o maior diâmetro ou 

posicionamento mais superior na parede do seio maxilar (KANG et al., 2013; GARG 1999;  
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VAN DEN BERGH et al.,200). Kasahara, N et al. (2016) comparando as imagens da 

AASP obtidas por TCFC, TC médica, histologia e microCT de 

cadáveres/crânios/maxilas maceradas, concluíram que as imagens de TCFC são úteis 

para avaliar as características do canal da AASP. Assim sendo, ressaltamos a 

importância do conhecimento por parte dos profissionais para avaliar e identificar as 

estruturas anatômicas nas imagens por meio de TCFC. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões obtidas pela metodologia aplicada indicam uma maior tendência em 

indivíduos FI serem portadores de AASP com maior diâmetro e posicionadas mais 

superiormente no seio maxilar quando comparados a indivíduos NF. Esses achados 

podem implicar em um maior risco de hemorragia trans ou pós-operatório, assim 

sendo, é de vital importância que as tomografias desses indivíduos sejam 

cautelosamente analisadas para estabelecer as características da AASP. A TCFC pode 

ser recomendada para avaliação dos canais alveolares superiores na maxila. 

 O canal da AASP foi visualizado no ponto de ingresso ao seio maxilar em 100% dos 

exames de TCFC em FI e NF. 

 A localização em relação ao ponto de ingresso no seio, nos FI a maior frequência foi no 

terço médio e superior diferente aos NF que presentam maior frequência no terço 

inferior. 

 Os diâmetros, do canal da AASP, foram significativamente diferentes entre os dois 

grupos, sendo maior para os FI (Test t P < 0,0001) 
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