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RESUMO 

 

Com a evolução da tecnologia, os planejamentos das cirurgias ortognáticas têm 

se tornado cada vez mais precisos em relação ao tratamento das deformidades 

dentofacias. Os pacientes recorrem à cirurgia ortognática com finalidade de melhorar 

a oclusão e a estética, mas muitas vezes acabam desistindo do tratamento e recorrem 

à compensação ortodôntica por receio de mudanças indesejadas. Para isso ser 

evitado, os softwares de planejamento estão sendo aprimorados para poderem 

melhorar a predição dos casos e esclarecer aos pacientes o plano de tratamento. O 

avanço de maxila com a osteotomia tipo Le Fort I interfere diretamente no 

posicionamento do lábio superior e no ângulo nasolabial, que apresentam um papel 

importante na expressão e na estética facial. Grande parte dos estudos ainda se 

restringem à comparação de imagens pré e pós-operatórias e, portanto, considerados 

imprecisos. Por isso são necessários estudos que avaliem um maior número de 

pacientes submetidos a cirurgia ortognática, utilizando o mesmo tipo de osteotomia, 

reduzindo o número de variáveis envolvidas e permitindo melhor entendimento das 

alterações do posicionamento do lábio superior após avanço maxilar. O presente 

estudo teve como objetivo prever as alterações da posição do lábio superior em 

pacientes submetidos à avanços de maxila ≥ que 5mm ou < que 5mm, comparando 

os traçados preditivo e final, utilizando 24 tomografias pré e pós-operatórias, e verificar 

se a quantidade de avanço altera essa previsibilidade. As avaliações foram feitas a 

partir de tomografias computadorizadas de feixe cônico, utilizando o software Dolphin 

Imaging 11.8. Foi utilizado o teste ´´t`` pareado para comparar os dados preditivos e 

pós-operatórios e a correlação de Pearson para verificar a relação entre as variáveis 

lábio superior e incisivo central superior. Os testes foram realizados adotando-se um 

nível de significância de 5%. A capacidade de predição do software foi considerada 

boa para as medidas horizontais; porém para as verticais, ainda há um índice de erro 

que pode-se considerar impreciso. Concluiu-se também que a quantidade de avanço 

maxilar não interfere na predição do lábio superior.      

 

Palavras-chaves: Tomografia Computadorizada; Cirurgia ortognática; Osteotomia de 

Le Fort; Lábio. 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The accuracy of 3D software in the planning of the upper lip positioning after 

maxillary advancement 

 

With the evolution of technology, orthognathic surgeries planning have become 

increasingly accurate in relation to the treatment of dentofacial deformities. Patients 

recur to orthognathic surgery to improve occlusion and aesthetics, but often give up 

treatment and turn to orthodontic compensation due to fear of unwanted changing. To 

avoid this, the planning softwares are enhancing to improve the prediction of cases 

and to enlighten the patients about the treatment plan. The maxillary advancement 

using Le Fort I osteotomy directly interferes in the positioning of the upper lip and the 

nasolabial angle, which plays an important role in facial expression and aesthetics. 

Most of the studies are still restricted to comparing pre and postoperative images, and 

therefore, considered inaccurate. Therefore, studies are required to evaluate a greater 

number of patients submitted to orthognathic surgery, using the same type of 

osteotomy, reducing the number of variables involved and allowing a better 

understanding of the positioning of the upper lip after maxillary advancement. The 

present study aimed to predict changes in the upper lip position in patients submitted 

to maxillary advancement ≥ 5mm or < 5mm, comparing the predictive and final tracings 

using 24 pre and postoperative CT scans, and determine if the amount of advancement 

changes this predictability. Evaluations were conducted through Cone-Beam 

Computed Tomography using Dolphin Imaging 11.8 software. The paired t-test was 

used to compare the predictive and postoperative data and the Pearson correlation to 

verify the relation between the upper lip and upper central incisor variables. The tests 

were performed with a significance level of 5%. The prediction ability of the software 

was considered good for the horizontal measurements; for the vertical measurements 

there is still an error rate, so it cannot be considered accurate. It was also concluded 

that the amount of maxillary advancement does not interfere in the prediction of the 

upper lip. 

 

 

Keywords: Computed Tomography; Orthognathic Surgery; Le Fort Osteotomy; Lip. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os principais fatores que levam um paciente recorrer à cirurgia ortognática são 

a estética facial e a má oclusão. Este procedimento tem como objetivo corrigir as 

deformidades dentofaciais com a movimentação das bases ósseas. Em decorrência 

dessa movimentação também ocorrerão alterações dos tecidos moles, sendo esse 

um dos fatores de maior preocupação dos pacientes (SHAFI, AYOUB e KHAMBAY,  

2013).  

Com a evolução da técnica, a cirurgia ortognática tem se tornado cada vez mais 

precisa no tratamento das deformidades dentofacias. Mas para isso, é necessário um 

diagnóstico preciso da deficiência existente, com auxílio de softwares de predição dos 

tecidos moles, além de esclarecer aos pacientes sobre as possíveis formas de 

tratamento e avaliar suas expectativas (SARVER, 1998; LOH et al., 2001; 

ECKHARDT, CUNNINGHAM, 2004). 

O avanço de maxila com a osteotomia tipo Le Fort I interfere diretamente no 

posicionamento do lábio superior (LS) e no ângulo nasolabial (ANL), que apresentam 

um papel importante na expressão e na estética facial (ROSEN, 1988; MCFARLANE 

et al., 1995; BAILEY, COLLIE e WHITE, 1996). 

Devido ao edema, o resultado do reposicionamento do LS somente poderá ser 

avaliado a partir do sexto mês pós-operatório, mas a estabilidade final dos tecidos 

moles só ocorrerá após a finalização ortodôntica, com o reposicionamento final dos 

incisivos superiores (STELLA et al., 1989). 

Além do reposicionamento vertical e horizontal da maxila, outros fatores podem 

influenciar no posicionamento do LS, como deformidades nos tecidos moles; 

deformidades nasais; trauma facial ou cirurgias faciais prévias; espessura; 

comprimento e tônus dos tecidos moles da face (MITCHELL et al., 2007). 

Para estimar o posicionamento do LS após a cirurgia, são utilizados traçados 

cefalométricos, muitas vezes feitos manualmente sobre a radiografia. Nesses 

traçados bidimensionais, a predição das estruturas anatômicas torna-se um desafio. 

A maioria dos artigos publicados, sobre o assunto, utilizaram a cefalometria em norma 
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lateral para calcular as alterações dos tecidos moles após a cirurgia ortognática 

(SANT’ANA e JANSON, 2003). 

O avanço dos softwares de planejamento virtual e tridimensional, proporcionam 

aos cirurgiões maior segurança no planejamento cirúrgico e funcionam como uma 

ferramenta de esclarecimento para o paciente sobre o procedimento que será 

executado (URIBE et al., 2013; ADOLPHS et al.,2014). 

Os softwares, em sua maioria, utilizam tomografias computadorizadas (TC) e a 

partir disso criam as diferentes reformatações. Desta forma é possível realizar os 

planejamentos digitais e quantificar os dados. Mesmo assim, grande parte dos 

estudos ainda se restringem à comparação de imagens pré e pós-operatórias e, 

portanto, considerados imprecisos (OLATE et al.,2017). 

Muitos trabalhos que discutem a eficácia e a previsibilidade dos softwares, 

relatam dificuldade para realizar a predição devido aos diversos tipos de osteotomia 

e a variabilidade dos métodos empregados para avaliar os resultados (NKENKE et al., 

2008; NADJMI et al., 2013). 

Por isso são necessários estudos que avaliem um maior número de pacientes 

submetidos a cirurgia ortognática, utilizando o mesmo tipo de osteotomia, reduzindo 

o número de variáveis envolvidas e permitindo melhor entendimento das alterações 

do posicionamento do LS após avanço maxilar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O objetivo desta revisão de literatura é esclarecer a importância do estudo do 

perfil mole, os diferentes softwares para avaliação, os tipos das osteotomias de maxila 

e a interferência desses fatores no planejamento cirúrgico e no resultado final da 

estética facial do paciente. 

 

A revisão de literatura foi dividida em cinco tópicos principais: 

 

1. Considerações sobre o tratamento orto-cirúrgico 

2. Análise facial  

3. Análise cefalométrica 

4. Diferentes tipos de softwares para planejamento 

5. Tipos de osteotomias de maxila 

 

 

2.1 Considerações sobre o tratamento orto-cirúrgico 

 

As deformidades dentofaciais congênitas ou adquiridas são os fatores que 

impulsionam o paciente a buscar a cirurgia ortognática, sendo as principais queixas: 

má oclusão, dificuldade na fonação e mastigação, dores nas articulações 

temporomandibulares, dificuldade respiratória e a estética facial (DALLA COSTA et 

al., 2012). Em 2000, Rivera e colaboradores, realizaram um estudo constatando que 

cerca de 71% dos pacientes procuram a cirurgia ortognática por razões estéticas, 47% 

para melhora funcional e 28% para correções articulares (RIVERA et al., 2000). 

A estética facial é o fator mais exigido pelos pacientes, sendo assim, a 

interdisciplinaridade da cirurgia com a ortodontia é fundamental. Segundo Sant’Ana e 

colaboradores (2009), a conduta profissional será tomada com o objetivo de obter uma 

face harmoniosa, função e estéticas ideais (SANT’ANA et al., 2009). Mesmo assim, 

frequentemente os ortodontistas são procurados para correção da estética facial, mas 

devido à mistificação da cirurgia, muitos ainda recorrem ao tratamento compensatório 
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e deixam o tratamento ortodôntico-cirúrgico como última opção, podendo prejudicar a 

harmonia facial (VASCONCELOS et al., 2001). 

Com o avanço das técnicas cirúrgicas, determinação numérica dos padrões 

faciais, softwares que permitem o planejamento movimentando o esqueleto nos três 

planos do espaço, é possível realizar um planejamento cirúrgico preciso, com a 

possibilidade de mostrar ao paciente a predição do caso com segurança. Além disso, 

as evoluções da cirurgia ortognática minimizaram as recidivas, sendo assim um 

procedimento viável para tratar as deformidades dentofaciais em indivíduos adultos 

(SANT’ANA e JANSON, 2003). 

 

 

2.2 Análise Facial 

 

Inicialmente, a cirurgia ortognática tinha como objetivo corrigir as más oclusões. 

Em 1944, Tweed e Steiner (1953) já haviam sugerido que a oclusão e a estética facial 

são interdependentes. Baseado nisso, 1992, Bell realizou um estudo avaliando os 

pacientes tratados cirurgicamente e teve como resultado, parte significante com perfil 

facial satisfatório, mas muitos ficaram com a estética prejudicada, já que o perfil mole 

do paciente não era levado em consideração, devido aos recursos escassos para 

realização das técnicas cirúrgicas (TWEED, 1944; STEINER, 1953). 

Arnett e Bergman (1993) ao analisar apenas traçados cefalométricos, não 

obtinham bons resultados estéticos, além disso, se fossem utilizadas diferentes 

análises para examinar um mesmo paciente, poderia gerar diferentes tipos de 

diagnóstico, planos de tratamento e os resultados seriam variáveis. Wylie, em 1946, 

analisou 10 pacientes usando 5 análises comuns e encontrou apenas 40% de 

concordância no plano de tratamento, confirmando os resultados obtidos pelos 

autores supracitados, que a cefalometria não deve ser a primeira ferramenta de 

diagnóstico das deformidades dentofaciais (ARNETT e BERGMAN, 1993; WYLIE, 

1946). 

Os conceitos criados por Arnett e Bergman surgiram através de publicações 

como os de Riedel (1957), Tweed (1944, 1954) e Farkas (1981, 1987). Esses 

realizaram estudos sem posicionar os tecidos moles em posição de relaxamento. Com 

o tempo, percebeu-se que o posicionamento dos tecidos moles alterava a 
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cefalometria, principalmente na dimensão vertical. Por exemplo, o selamento labial 

em pacientes com deformidades esqueléticas pode mascarar a real deficiência, 

prejudicando no diagnóstico e no plano de tratamento (ARNETT e BERGMAN, 1993; 

RIEDEL, 1944; TWEED, 1944, 1954; FARKAS, 1981; FARKAS e KOLAR, 1987). 

Além dos autores citados acima, outros como Steiner (1959) e Burstone (1958, 

1967) notaram que alguns aspectos faciais chamavam mais atenção na face, como o 

comprimento do nariz, do lábio e o ângulo nasolabial. Esses fatores realçavam o 

resultado cirúrgico, mas devido à falta de diagnóstico, ocorriam falhas no 

planejamento e no tratamento (STEINER, 1959; BURSTONE, 1958, 1967). 

Arnett e Bergman (1993) consagraram o conceito de que o sucesso do 

diagnóstico é baseado nos modelos, cefalometria e análise facial. O exame clínico e 

os modelos indicam a necessidade da correção da oclusão. A análise facial deve ser 

utilizada para identificar os pontos positivos e negativos do rosto e depois a realização 

do planejamento, que terá como objetivo corrigir a oclusão e promover harmonia 

facial. Para isso, eles criaram as “chaves faciais” (ARNETT e BERGMAN, 1993). 

A análise facial foi baseada pela união de conceitos já publicados como a 

cabeça em posição natural (PNC), o paciente em relação cêntrica (RC) e com a 

musculatura relaxada, principalmente dos lábios (MOORREES e KEANS, 1958; 

BURSTONE, 1967; DAWSON, 1985). 

Moorrees em 1958, publicou sobre a importância do posicionamento natural da 

cabeça dos pacientes para os planejamentos. Basear-se no plano de Frankfurt é uma 

forma errônea de realizar a análise, já que os pacientes não andam com o plano de 

Frankfurt paralelo ao solo, sendo assim, a análise facial deve ser feita com o paciente 

em PNC, que é como o paciente é visto pelas outras pessoas (MOORREES e KEANS, 

1958). 

A RC determinada por Dawson em 1985, permitiu com que a mandíbula fosse 

posicionada de maneira correta na fossa glenóide, possibilitando verificar a real má 

oclusão do paciente (DAWSON, 1985). 

Burstone (1967) descreveu a importância do posicionamento dos tecidos moles 

no planejamento. O relaxamento dos lábios promove o tecido mole em relação ao 

tecido duro sem compensação muscular que pode mascarar as deformidades 
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dentofaciais. Excessos verticais ou deficiências de maxila, protrusão da mandíbula e 

mordida profunda, são fatores importantes no planejamento pois o tracionamento da 

musculatura para fechar os lábios pode minimizar os defeitos. A exposição dos 

incisivos, “gap” interlabial e comprimento do lábio também podem ter a aferição 

prejudicada, caso não seja feito a análise de forma correta (BURSTONE, 1967). 

Tendo esses 3 fatores estabelecidos, foram criadas as “chaves faciais” que são: 

1) Nivelamento facial pelas pupilas 

2) Linhas médias 

3) Avaliação da proporcionalidade dos terços 

4) Avaliação do terço inferior 

5) Comprimento do lábio superior e inferior 

6) Exposição do incisivo com lábio relaxados 

7) “GAP” interlabial 

8) Avaliação com lábio fechados 

9) Nível do sorriso 

10) Tipo de perfil 

11) Ângulo nasolabial 

12) Contorno da maxila 

13) Contorno da mandíbula 

14) Rima orbitária 

15) Contorno do zigoma 

16) Contorno da base nasal 

17) Projeção nasal 

18) Comprimento da linha mento-naso 

19) Linha pogônio-subnasal 
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2.3 Análise Cefalométrica 

 

Antes do surgimento da radiologia com finalidade ortodôntica, Camper em 

1768, já tinha publicado a intenção de mensurar a face. Com o tempo as estruturas 

faciais foram divididas em dois tipos: prognatas ou retrognatas (LANDGRAF et al., 

2002). 

Pacini em 1922 padronizou as imagens radiográficas colocando o paciente em 

posição sagital e o tubo de raios X à 2 metros. Nesse mesmo estudo, revelou as 

medidas que poderiam ser feitas nas radiografias. Determinou os pontos: násio, 

pogônio, espinha nasal anterior e gônio (PACINI, 1922). 

Com a evolução da radiologia e com o surgimento dos cefalostatos em 1931, 

criado por Broadbent, possibilitou a realização de inúmeras pesquisas sobre o 

crescimento craniofacial, diagnóstico, planejamento e as análises cefalométricas 

(BROADBENT, 1931; RICKETTS, 1960). 

Margolis, em 1941, observou os contornos faciais, dentes, mandíbula e ossos 

da face, antes e depois do tratamento ortodôntico, avaliando os pacientes em norma 

lateral e com fotos de perfil. Assim era possível avaliar as mudanças dento-

esqueléticas e de perfil mole durante o tratamento (MARGOLIS, 1941). 

Em 1953, Moorrees definiu que a cefalometria constitui uma ferramenta de 

diagnóstico, mas nem todos os problemas podem ser resolvidos com o resultado da 

análise cefalométrica, solicitando mais estudos para ampliar os conceitos de 

identificação das deformidades dentofaciais (MOORREES, 1953). 

Mediante tantas análises que haviam sido criadas, Tweed (1945) afirmou que 

nos casos do padrão esquelético estar adequado, os incisivos deveriam estar 

posicionados verticalmente sobre o processo alveolar e o osso basal. Nesse mesmo 

estudo relatou a importância do ortodontista em saber planejar e executar com 

segurança os casos, por isso descreveu o tratamento para classe I, II e III, baseando-

se no posicionamento ideal dos incisivos inferiores e que esses deveriam ser usados 

como referência para o posicionamento dos superiores (TWEED, 1945). 

As análises descritas até o momento, como a de Wiliee, em 1947 e a por 

Downs, em 1948, foram criadas pensando apenas no esqueleto do paciente e no 

posicionamento dos dentes com relação as bases ósseas. Com isso, em 1952, Downs 
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citou que ao realizar o tratamento ortodôntico, as características individuais deveriam 

ser consideradas, criando os três tipos faciais: retrognático, mesognático e prognático, 

no qual ele avaliou os padrões cefalométricos normais em diferentes tipos faciais 

(WILIEE, 1946; DOWNS, 1948, 1952). 

A partir disso, as análises tinham como objetivo não só tratar as más-oclusões, 

mas também oferecer aos pacientes equilíbrio e harmonia da estética facial. Com isso 

vieram as análises como a de Ricketts (1960), em que ele avaliou fotos de artistas 

com perfis normais e buscou quantificar a beleza facial através de uma linha; Steiner 

(1962), Merriefield (1966), Legan e Burstone (1980), Scheiderman e colaboradores 

(1980), Holdaway (1983, 1984), McNamara (1984), até que em 1999, Arnett e 

colaboradores criaram a análise cefalométrica dos tecidos moles, baseada no artigo 

de 1993 sobre as “chaves faciais” (RICKETTS, 1960; STEINER, 1962; MARRIFIELD, 

1966; LEGAN e BURSTONE, 1980; SCHEIDERMAN et al., 1980; HOLDAWAY, 1983, 

1984; MCNAMARA JR, 1984; ARNETT et al., 1999).  

Esse estudo revolucionou os planejamentos tanto dos casos ortodônticos, 

como dos ortodônticos-cirúrgicos, isso porque foi possível provar a importância do 

perfil mole nas movimentações dentárias e esqueléticas. Com isso, os estudos que 

vieram com o passar dos anos, como o de Landgraf e colaboradores, em 2002, 

Vedovello Filho e colaboradores (2002), Costa e colaboradores, em 2004, foram 

realizados baseando-se no equilíbrio estético através da análise facial (LANDGRAF 

et al., 2002; VEDOVELLO FILHO et al., 2002; COSTA et al., 2004). 

 

 

2.4 Diferentes tipos de softwares para planejamento 

 

Após realizar a análise facial e cefalométrica, é necessário traçar o plano de 

tratamento e realizar a cirurgia em modelos de gesso ou em meios virtuais. 

Para realizar o plano de tratamento ou o preditivo da cirurgia era utilizado uma 

telerradiografia em norma lateral e essa seria transferida para o papel acetado. A partir 

disso era possível testar os planos de tratamento, definir o procedimento, a extensão 

dos movimentos, esclarecer para o paciente o planejamento e a indicação do 

tratamento.  



Introdução  27 

 

Desde 1972, Bell, Sinn e Finn já realizavam a técnica de traçado preditivo, no 

qual fazia uso de “templates” da maxila e mandíbula copiadas no papel acetato e a 

partir deles, eram realizadas as movimentações (ARAUJO, 1999). 

Fish, Epker e Stella em 1986, propuseram uma técnica onde apenas uma folha 

de acetato era sobreposta à radiografia e o reposicionamento dos maxilares era 

baseado em grandezas cefalométricas ideais, como a linha “pogônio-ponto A”. Essas 

eram utilizadas para guiar o posicionamento dos dentes no traçado preditivo. 

Apresentaram outras finalidades para a técnica: predizer o resultado estético no pós-

operatório do perfil do paciente e determinar o segmento da finalização ortodôntica 

(EPKER, STELLA e FISH, 1986). 

Com a evolução da tecnologia e a criação dos softwares, a predição realizada 

de forma manual tornou-se imprecisa, já que o desenho manual não era padronizado. 

O Quick Ceph foi um dos primeiros softwares de traçado cefalométrico digital, mas 

realizado a partir de uma telerradiografia. Com o surgimento da TCFC, a quantidade 

de softwares aumentou e possibilitou que o cirurgião planejasse as movimentações 

nos três planos do espaço. Um estudo realizado em 2007 por Moshiri e colaboradores, 

provou que as telerradiografias tipo Image Base geradas a partir de TCFC são mais 

precisas do que as emitidas por cefalostatos, principalmente nas medidas realizadas 

no plano sagital (MOCHIRI et al., 2007). Com isso surgiram inúmeros produtos: 

Dolphin 3D Surgery, Invivo5, Maxilim, SimPlant O&O, entre outros.  

A inovação oferecida por esses softwares é principalmente aumentar de forma 

significativa a confiabilidade no diagnóstico, planejamento e execução, pois é possível 

avaliar a face em profundidade, realizar medidas precisas, facilitar o entendimento do 

paciente sobre o procedimento e confeccionar guias prototipados. 

A partir de uma TCFC é possível realizar outras reformatações, diminuindo a 

quantidade de exposição à radiação que o paciente sofreria caso tivesse que realizar 

todas as radiografias realizadas pela maioria dos softwares. 

Mesmo com a TCFC ser muito à frente da telerradiografia com relação à 

precisão e reprodutibilidade das medidas, ainda não é possível realizar as medidas 

em três dimensões. Essas medidas são feitas a partir da formação de planos gerados 

pela identificação dos pontos 3D nas vistas axial, sagital e coronal.  
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2.5 Tipos de osteotomias de maxila para ortognática 

 

As osteotomias de maxila com fins ortognáticos tiveram a sua origem em 1927, 

quando Wassmund realizou para solucionar um caso de mordida aberta anterior. A 

técnica era feita por meio dos pilares zigomáticos, caninos, secção parcial da parede 

lateral da cavidade nasal e do septo e não realizava a fratura na junção pterigomaxilar, 

tendo assim recidiva (ARAUJO, 1999). 

Sendo assim, em 1942, Schuchardt descreveu a osteotomia Le Fort I em duas 

etapas. A primeira já desenvolvida por Wassmund e a segunda etapa, a separação 

da junção pterigomaxilar e o uso de um dispositivo extra-oral que tracionasse a maxila. 

A partir disso, várias publicações surgiram a respeito da osteotomia tipo Le Fort I com 

o uso de aparelhos ortopédicos no pós-operatório (ARAUJO, 1999). 

Hugo Obwegeser (1966) publicou a técnica de mobilizar a maxila como um 

todo. No procedimento era realizado a disjunção pterigomaxilar entre a tuberosidade 

da maxila e a placa do pterigoideo (OBWEGESER, 1966).  

Em 1974, Willmar publicou uma sequência de 106 casos operados e a partir 

disso, a técnica difundiu para os Estados Unidos. Em 1975, Bell e Levy pesquisaram 

sobre a revascularização da maxila e descreveram que a mucosa palatina e a gengiva 

fornecem a irrigação para a maxila após a cirurgia, sendo que danos à artéria palatina 

descendente não interfere nesse processo. Em 1978, Araújo e colaboradores 

publicaram avanços de maxila sem enxertos e com manutenção da estabilidade. 

(BELL et al., 1975; ARAUJO et al., 1978). 

As modificações da técnica surgiram em 1980 com Epker e Schendel (EPKER 

e SCHENDEL, 1980). 

Dentre as técnicas, a mais utilizadas é a Le Fort I com osteotomia horizontal 

sobre a parede externa da maxila, estendendo até a abertura piriforme e a 

tuberosidade bilateral, separando a junção pterigomaxilar (MEDEIROS e MEDEIROS, 

2004). 

Em casos de deficiência da projeção zigomática associada à deficiência de 

maxila, pode ser realizada a osteotomia Le Fort I alta. Essa tem como objetivo 

compensar a deficiência dessas regiões. Técnica descrita por Colombini em 2002, 
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consiste na osteotomia a partir da abertura piriforme em nível inferior ao feixe 

vasculonervoso infraorbitário até o corpo do osso zigomático, finalizando 

anteriormente a sutura zigomático temporal. Além da estética, essa técnica fornece 

boa estabilidade e fixação (COLOMBINI, 2002). 

Também podem ser realizadas as técnicas tipo Le Fort II ou III dependendo da 

severidade da deficiência dento-facial.  

Araújo, Gabrielli e Medeiros em 2007 publicaram as osteotomias segmentares 

de maxila que podem ser realizadas em até 4 partes. Essas têm como principais 

funções: nivelamento de arcos, expansões transversais e correção de sobre- 

expansões. (ARAÚJO, GABRIELLI e MEDEIROS, 2007). 

Devidos aos diversos tipos de osteotomias, aos diferentes métodos de 

planejamento, padrões seguidos e apuração dos resultados, avaliar a previsibilidade 

e a eficácia dos softwares de predição fica mais difícil. Por isso é necessário um 

estudo que avalie a predição do lábio superior após o avanço maxilar diminuindo os 

vieses apresentados em outras pesquisas com o mesmo objetivo (NKENKE et al., 

2008; NADJMI et al., 2013). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se o software Dolphin Imaging 11.8 3D 

Surgery (Dolphin Imaging & Management Solutions, Patterson Tecnology, 

Chatsworth, CA, USA) é capaz de prever com precisão as alterações do 

posicionamento do lábio superior em pacientes submetidos a avanços de maxila e se 

a quantidade de avanço altera essa previsibilidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O material da pesquisa foi utilizado após aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São 

Paulo, sob protocolo CAAE 66261717.2.0000.5417. (Anexo1) 

 

 

4.2 Material 

 

Para realizar esse estudo foram selecionados exames pré e pós-operatórios de 

24 pacientes, operados por um único cirurgião bucomaxilofacial, a partir de um banco 

de 500 tomografias obtidas em aparelhos I-Cat® Cone Beam (Imaging Science, 

Hatfield, PA, USA) com FOV (Field of View) de 23x17cm, 120 kVp, 36,90mAs, tempo 

de aquisição de 40 segundos e voxel de 0,40 mm. Além disso, os paciente realizaram 

o exame com a cabeça em posição natural, com lábios relaxados, sem espátulas, sem 

utilização de mentoneira e estavam de acordo com os seguintes critérios: 

 

Critérios de inclusão 

 

Pacientes: 

 

• com idade de 17 a 65 anos; 

• com deficiência de maxila tratada com osteotomia tipo Le Fort I isolada (Le 

Fort I baixa) ou associada à osteotomia sagital de mandíbula (Técnica 

Short-Split); 

• que possuíssem tomografia inicial e pós-operatória obtida pelo menos 1 

ano após a cirurgia; 

• com ortodontia finalizada; 

• que não sofreram intervenção no lábio superior para correção de 

espessura; 

• que não sofreram intervenção na largura da base alar. 
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Critérios de exclusão 

 

Não foram incluídos na pesquisa:  

 

• pacientes que realizaram procedimento cirúrgico na região nasal;  

• pacientes fissurados; 

• pacientes que não tivessem tomografia pré ou pós-operatória; 

• pacientes que sofreram intervenção no lábio superior para correção de 

espessura 

 

 

4.3 Métodos 

 

4.3.1 Tomografias 

 

As tomografias de cada paciente foram importadas para o software Dolphin 

Imaging 3D Surgery, em seguida foram obtidas reformatações sagitais e com a 

ferramenta Digitize foram feitas as marcações dos pontos cefalométricos necessários 

para a análise descrita por Arnett et al., em 1999 (ARNETT et al., 1999). 

 

4.3.2 Realização dos traçados 

 

Os traçados foram realizados pelo software nas reformatações em norma 

lateral, semelhantes a uma telerradiografia, obtidas a partir da tomografia. Foi utilizado 

como referência a análise descrita por Arnett (1999) (ARNETT et al., 1999). 

Os pontos utilizados estão citados na tabela abaixo e para realizar as medições 

foram feitas uma linha vertical e uma horizontal padronizadas, perpendiculares entre 

si utilizadas como referência para as medidas lineares. 
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Tabela 1 - Pontos de referência utilizados para as medidas. 
 

PONTOS DE REFERÊNCIA 

U1 tip Incisal do incisivo central superior  (IIS) 

U1 Labial Gingival Border Junção cemento-esmalte do incisivo central supeior (CIS) 

Upper lip Ponto mais anterior da curvatura do lábio superior (LS) 

Nasolabial Angle Ângulo nasolabial (ANL) 

U lip lenght Comprimento efetivo do lábio superior (CELS) 

Upper incisor exposure Exposição do incisivo superior (EI) 

Upper incisor inclination Inclinação do incisivo superior (INCL) 

 

 

Após a marcação dos pontos, com a ferramenta Superimpose, foi feita a 

sobreposição das imagens dos traçados preditivo com o pós-operatório de um ano, 

sendo que o traçado preditivo foi criado no Treatment simulation. Essa sobreposição 

foi realizada tendo como referência os pontos sela e glabela mole.  

Realizada a sobreposição, foi feita a ocultação da imagem, mantendo apenas 

os traçados. A partir disso, com a ferramenta Annotations and/or measurements foi 

feita a calibração com base na linha vertical verdadeira, realizadas linhas de referência 

(“x” e “y”) perpendiculares entre si e as medidas das distâncias dos pontos citados na 

tabela acima até as linhas de referência. (Figuras 1-6) 
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Figura 1- Calibração baseada na Linha Vertical Verdadeira 

 

Figura 2- Linhas de referência “x” e ”y” 

x 

y 
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Figura 3- Distâncias Verticais com base nas linhas “x” e “y” 

 

Figura 4- Distâncias Horizontais com base nas linhas “x” e “y” 

x 

y 

x 

y 
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Figura 5- Comprimento Efetivo do Lábio Superior 

 

Figura 6- Inclinação do Incisivo Central Superior 

y 

x 

y 

x 
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Figura 7- Ângulo Nasolabial 

 

A separação em grupos com avanço < ou ≥ a 5mm, foi realizada após a 

realização de todas as medidas, para que não tivesse nenhuma indução de resultado. 

Esses valores foram utilizados porque estão relacionados a maior estabilidade dos 

resultados obtidos. (ARAÚJO et al., 1978; LOUIS et al., 1993; COSTA et al., 2001) 

As medidas foram realizadas com o intuito de avaliar se (1) o avanço do lábio 

superior (LS) é proporcional ao do incisivo central superior (ICS); se (2) a predição do 

ângulo nasolabial (ANL), comprimento efetivo do lábio superior (CELS) e exposição 

do incisivo superior (EI) é compatível com o padrão de normalidade e se (3) a 

quantidade do avanço interfere na preditibilidade. 

 

  

y 

x 
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4.4 Análise Estatística 

 

4.4.1 Erro do Método 

 

Trinta tomografias foram selecionadas de forma aleatória entre as 500 do banco 

de dados e realizadas duas vezes as medições, com um intervalo de 15 dias, pelo 

mesmo pesquisador, para se calcular o erro do método e a confiança intra-

examinador. 

Foram avaliados os erros sistemático e casual para cada medida de maneira 

independente. Foi utilizado o teste “t” pareado para calcular o erro sistemático 

(RICHARDSON, 1966; HOUSTON, 1983). Para estimar o erro casual, foi aplicada a 

fórmula de Dahlberg (DAHLBERG, 1940). 

 

4.4.2 Teste de normalidade 

 

Não foi necessário realizar teste de normalidade uma vez que os dados são 

quantitativos e contínuos, podendo utilizar os testes paramétricos. Como a calibração 

foi feita com 30 tomografias, pelo Teorema do Limite Central, há a garantia de uma 

distribuição normal. 

 

4.4.3 Análise estatística  

 

 Todos os testes foram realizados com o programa SPSS V20 (IBM Corp. 

Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) e Minitab 16 (Minitab 16 Statistical Software 2010. Computer software. State 

College, PA: Minitab, Inc.), adotando-se um nível de significância de 5%.  

 Cabe destacar que os resultados considerados interessantes foram aqueles 

onde não houve diferença estatísticamente significante entre os traçados preditivos e 

pós operatórios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

Para um melhor entendimento, a análise foi dividida de acordo com os 

questionamentos da pesquisa e foram respondidos em forma de tabelas e gráficos.  

Inicialmente foram avaliadas as distâncias verticais e horizontais dos dois 

pontos do incisivo central superior até as linhas de referência. Com isso foi possível 

verificar se a posição planejada para os incisivos foi a observada um ano após a 

cirurgia ortognática. Essa comparação foi feita utilizando o teste “t-student” pareado. 

Nas tabelas 2 e 3 estão apresentadas as distâncias verticais e horizontais do 

ponto incisal e da junção cemento-esmalte do incisivo central superior até as linhas 

de referência, no traçado preditivo e pós-operatório de um ano. São apresentados 

média, mediana, desvio padrão, distancia mínima e máxima, número de pacientes e 

intervalo de confiança. 

 

Tabela 2– Distância entre a incisal do incisivo central superior à linha de referência 
“x” e “y”, nos traçados preditivo e pós-operatório 
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Tabela 3– Distância entre a junção cemento-esmalte do incisivo central superior à 
linha de referência “x” e “y”, nos traçados preditivo e pós-operatório 

 

 

 As medidas da posição do lábio superior nos traçados preditivos e pós-

operatório estão apresentados na tabela 4 e a comparação foi realizada com o teste 

“t-student” pareado. 

 

 
Tabela 4 – Distância entre o lábio superior à linha de referência “x” e “y”, nos traçados 
preditivo e pós-operatório 

 

Para comparar o comprimento efetivo do lábio superior, exposição do incisivo 

e a inclinação do incisivo superior previstos pelo software e o obtido no pós-operatório 

foi utilizado o teste “t-student” pareado. Os resultados estão apresentados na tabela 

5: 
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Tabela 5– Avaliação do comprimento efetivo do lábio superior, exposição e inclinação 
do incisivo central superior 

 
 
 
Gráfico 1 – Avaliação do comprimento efetivo do lábio superior, exposição e 
inclinação do incisivo central superior 

 

 
 

Para avaliar o ângulo nasolabial foi utilizado o teste “t-student” pareado e como 

mostra a tabela 6, não apresentou diferença estatística. 
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Tabela 6– Medida do ângulo nasolabial nos traçados preditivo e pós-operatório 

 

 
 
Gráfico 2 – Ângulo nasolabial preditivo e pós-operatório 

 

 
 

Para avaliar a influência do posicionamento do incisivo superior no 
posicionamento do lábio superior, foi aplicado o teste de correlação de Pearson e os 
resultados estão na tabela 7 e gráficos 3 e 4. 
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Tabela 7– Correlação da posição do lábio superior com o incisivo central superior 
 

 

 

 

Gráfico 3– Lábio superior X Incisivo Central Superior (Horizontal) 
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Gráfico 4– Lábio superior X Incisivo Central Superior (Vertical) 

 
Para avaliar se a quantidade de avanço interferiria na preditibilidade foi utilizado 

o teste ANOVA. A tabela 8 apresenta todas as variáveis citadas acima, separando-as 

em menor que 5mm ou maior igual a 5mm.  

 

 

Tabela 8: Interferência da quantidade de avanço com a predição 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Para melhor compreensão dos resultados obtidos e esclarecer as variáveis 

envolvidas neste estudo, discutiu-se na seguinte sequência: o material utilizado, a 

metodologia aplicada e os resultados obtidos. 

 

 

6.1 Material Utilizado 

 

Foram selecionados pacientes adultos, de ambos os gêneros, com deficiência 

de maxila ou bimaxilar e com indicação cirúrgica, independente da quantidade do 

avanço. Com isso, foi possível avaliar a capacidade de predição do software de 

planejamento e verificar se os avanços interferiram na predição. 

As tomografias fazem parte de um acervo particular, a partir do qual foi feito o 

levantamento de pacientes submetidos a cirurgia de avanço maxilar ou maxilo-

mandibular pelo mesmo cirurgião, utilizando o mesmo tipo de osteotomia e fixação 

das bases ósseas com miniplacas de titânio, obtendo uma padronização dos casos. 

Com relação aos critérios de inclusão adotados, a idade mínima foi 

determinada pelo término da fase de crescimento. Segundo Lourenço e Queiroz 

(2010) o pico de crescimento nas mulheres é por volta dos dez, onze anos, tendo uma 

desaceleração do crescimento entre quinze e dezesseis anos, já nos homens o pico  

ocorre em média dos quatorze, quinze anos e desacelerando com dezoito, dezenove 

anos. Após a seleção, a idade mínima para o gênero feminino foi de 17 anos e, para 

o gênero masculino, a idade mínima foi de 21 anos. Com relação à idade máxima não 

houve limitação, tendo o individuo mais velho, 65 anos (LOURENÇO e QUEIROZ, 

2010). 

O tempo mínimo entre a cirurgia e o exame pós-operatório foi de um ano. 

Estudos como o de Stella e colaboradores em 1989, provaram que o tempo de 

regressão do edema e readaptação dos tecidos moles dura cerca de 4 a 6 meses 

(STELLA et al., 1989). Considerando que a documentação dos pacientes, segundo o 

protocolo do cirurgião, é repetir a tomografia 30 dias após o procedimento e após um 
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ano, portanto, optou-se por utilizar o exame mais tardio. Nesse mesmo estudo, foi 

destacada a importância dos incisivos no posicionamento dos lábios, sendo assim, a 

finalização do tratamento ortodôntico foi outro fator relevante adotado nos critérios de 

inclusão. O posicionamento dos incisivos interfere na acomodação dos tecidos moles 

da região anterior da maxila, portanto, se o paciente não estiver com a ortodontia 

finalizada, pode ocorrer a mudança no posicionamento do lábio superior, 

independente do tempo de pós-operatório (STELLA et al., 1989). 

As plásticas labiais também podem interferir diretamente no posicionamento do 

lábio superior. Suturas tipo V/Y, preenchimentos labiais e “liftings” são artifícios 

utilizados para ganho de espessura dos lábios. No estudo realizado por Mitchell e 

colaboradores em 2007, foram discutidas as possíveis formas de tratamento das 

deficiências estéticas com estes artifícios e seus efeito sobre a face. Desta forma, a 

análise dos tecidos moles, só foi realizada em exames nos quais a espessura do lábio 

superior foi mantida, conforme estabelecido nos critérios de inclusão (MITCHELL et 

al., 2007). 

Foram excluídos pacientes que não tinham a documentação completa ou que 

tivessem realizado intervenções cirúrgicas na região nasal no período de um ano após 

a ortognática. Como dito anteriormente, no artigo de Mitchell e colaboradores de 2007, 

os efeitos do avanço maxilar muitas vezes podem realçar imperfeições da face. Por 

isso, muitos pacientes realizam procedimentos estéticos após a ortognática, para 

correção do dorso nasal, columelas de tamanhos diferentes, desvios de septo, e isto 

pode interferir na comparação dos traçados preditivo e pós-operatório (MITCHELL et 

al., 2007).  

Pacientes com fissura labiopalatina realizam inúmeras cirurgias na infância 

como a queiloplastia e a palatoplastia. Essas cirurgias interferem tanto no crescimento 

antero-posterior, como transversal da maxila. No caso da queiloplastia, há mudanças 

na musculatura labial e fibrose que interferem na predição do lábio superior, se 

comparado a dos pacientes sem fissuras (FREITAS et al., 2012). Além disso, no 

estudo realizado por Park e colaboradores, em 2015, determinou que a dimensão da 

fissura interfere no prognóstico e na estabilidade do tratamento, portanto, poderia 

alterar a comparação do traçado preditivo com o pós-operatório, sendo assim um 

critério de exclusão deste estudo (PARK et al., 2015). 
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6.2 A Metodologia Aplicada 

 

O avanço da tecnologia proporcionou uma melhora no diagnóstico e 

elaboração do plano de tratamento de pacientes com deformidade dentofacial. 

Softwares como Dolphin Imaging® (Califórnia, EUA), Materialize Mimics® (Leuven, 

Bélgica), Nemotec® (Madri, Espanha) foram desenvolvidos com o objetivo de tornar 

possível a simulação das alterações faciais após a cirurgia ortognática, 

proporcionando ao cirurgião maior segurança nos planejamentos e, ao paciente, 

maior clareza sobre o procedimento. 

Para realizar a manipulação cirúrgica é necessária uma TCFC, a partir da qual 

é possível realizar reformatações nos três planos do espaço. A partir dessas 

reformatações, demarcam-se pontos anatômicos que permitem análises do perfil do 

paciente, das vias aéreas superiores, dos côndilos mandibulares e outras estruturas. 

Assim, para avaliar os exames dos pacientes, neste estudo foi utilizada a 

análise descrita por Arnett em 1999. Nesta análise, o perfil mole dos pacientes é 

fundamental no planejamento da movimentação das bases ósseas. Utilizando o 

software de planejamento, os traçados foram gerados após a marcação dos pontos, 

eliminando a imprecisão dos traçados quando feitos a mão em papel de acetato 

(ARNETT et al., 1999). 

Dentre os pontos dos traçados cefalométricos dos tecidos moles, neste estudo 

foram utilizados a (1) incisal e a (2) junção cemento-esmalte do incisivo central 

superior, (3) o ponto mais anterior da curvatura do lábio superior, (4) ângulo 

nasolabial, (5) comprimento efetivo do lábio superior, (6) exposição e (7) inclinação do 

incisivo central superior. As medidas foram realizadas com o intuito de avaliar se o 

avanço do lábio superior é proporcional ao do incisivo central superior; se a predição 

do ângulo nasolabial, comprimento efetivo do lábio superior e exposição do incisivo 

superior é compatível com o padrão de normalidade e se a quantidade do avanço 

interfere na preditibilidade. 

Estudos como o de Venkategowda e colaboradores, em 2017, utilizaram a 

espinha nasal anterior como referência para o avanço maxilar. Este é um reparo 

anatômico difícil de ser avaliado, já que muitas vezes é desgastado no trans-cirúrgico 

para um melhor resultado estético, portanto, neste estudo não foi utilizado justamente 
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pela sua remoção em alguns casos (SCHENDEL, 1976; HIRANAKA e KELLY, 1987; 

VENKATEGOWDA et al., 2017). 

A escolha do IC é praticamente um ponto padrão quando se estuda as 

alterações do LS. William Proffit em 1986 já havia destacado, em seu livro “Ortodontia 

Contemporânea”, a importância do posicionamento dos incisivos nas bases ósseas e 

as consequências das compensações ortodônticas. Em pacientes classe II, a retrusão 

dos incisivos com a extração de prés-molares pode corrigir a oclusão, mas a estética 

ficará comprometida, já que os lábios ficarão retruídos e o nariz terá destaque na face. 

Sendo assim, Martins e Del Santo realizaram estudos tendo como base o longo eixo 

do incisivo superior para avaliar o LS, corroborando a metodologia adotada neste 

estudo (PROFFIT e FIELDS JR, 1986; MARTINS et al, 1998; DEL SANTO et al., 

2004).  

O ângulo nasolabial, a exposição do incisivo central superior e o comprimento 

efetivo do lábio superior foram analisados por serem diretamente ligados ao incisivo 

superior e ao lábio superior segundo as “chaves faciais” descritas por Arnett em 1993. 

Além disso, a revisão sistemática realizada por Olate e colaboradores em 2017, 

mostra que os pontos supracitados são os mais descritos na literatura para análise do 

terço médio da face, com maior índice de sucesso na previsibilidade dos casos. Esse 

mesmo trabalho afirma que a espinha nasal anterior quando analisada, apresentou 

altos índices de erro na predição (ARNETT e BERGMAN, 1993; OLATE, ZAROR e 

MOMMAERTS, 2017). 

Durante a etapa de sobreposição dos traçados foi questionado como realizá-

la. Estudos como os de Cousley, Konstiantos, Eales, utilizaram o overjet, overbite, e 

as cúspides dos molares para a sobreposição, mas esses fatores podem variar tanto 

com a ortodontia como com a cirurgia. Portanto, foi utilizado o protocolo descrito por 

Nadjmi e colaboradores de 2013, que utilizou a sela e o nasio como referências para 

sobreposição dos traçados (COUSLEY e GRANT, 2004; KONSTIANTOS, O’REILLY 

e CLESE, 1994; EALES et al., 1994; NADJIMI et al., 2013). 

Para realizar as medidas das distâncias dos pontos, foram realizadas duas 

linhas de referências perpendiculares entre si. Alguns estudos como o de 

Venkategowda e colaboradores (2017), Hing e colaboradores (1989) utilizaram o 

plano de Frankfurt e a linha vertical verdadeira como referências. Entretanto, essas 
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linhas são inclinadas e, portanto,  podem comprometer as aferições. Neste trabalho 

foi utilizado como base as referências do estudo de Zampieri e colaboradores de 2005, 

no qual foram realizadas as linhas “x” e “y”, perpendiculares entre si. Em seguida 

foram feitas as medidas dos diferentes pontos até essas linhas (ZAMPIERI et al., 

2005; VENKATEGOWDA et al., 2017; HING et al., 1989). 

Cabe ressaltar que as medidas lineares feitas pelo pesquisador estão sujeitas 

a um erro maior que as medidas angulares geradas automaticamente pelo software 

(VENKATEGOWDA et al., 2017). 

 

 

6.3 Os Resultados Obtidos 

 

Com os resultados obtidos neste estudo e com o apoio da revisão de literatura 

sobre o tema, pode-se dizer que o software Dolphin Imaging possui acurácia na 

predição do posicionamento pós-operatório do lábio superior, mas ainda apresenta 

algumas falhas que serão discutidas a seguir: 

Para um melhor entendimento dos resultados, cada variável será abordada 

separadamente.  

 

Incisivo superior 

 

Para avaliar o posicionamento do incisivo central superior, foram feitas duas 

marcações: nos pontos incisal e na junção cemento-esmalte. Desses dois pontos 

foram traçadas retas em direção às linhas de referência nos traçados preditivo e pós-

operatório. 

Utilizando o teste “t-student” pareado, não observou-se diferença estatística, 

nas movimentações horizontais dos dois pontos do incisivo central superior, entre os 

traçado preditivo e pós operatório. Isto significa que o software apresenta boa 

preditibilidade. Já nas movimentações verticais, o software não foi eficaz na predição, 

pois a diferença entre os pontos mostrou significância estatística. 

Esse problema não foi encontrado nos estudos realizado por Zhang e 

colaboradores (2016), nem por Sun e colaboradores (2013). Isso porque os guias 
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utilizados eram prototipados e possuíam limitadores das movimentações verticais e 

horizontais, diferente dos utilizados neste estudo que limitam apenas os movimentos 

horizontais (antero-posteriores), os mais comuns de serem utilizados. Muitas vezes a 

movimentação vertical é modificada pela análise da face no trans-cirúrgico, podendo 

alterar o planejamento (SUN et al., 2013; ZHANG et al., 2016). 

Com relação ao incisivo central superior, também foram analisadas a inclinação 

e a exposição. 

A inclinação foi avaliada para saber se o preparo ortodôntico do paciente 

encontrava-se ideal e para saber se na finalização ortodôntica foi feita alguma 

compensação. Como resultado não obteve-se significância estatística e, portanto, os 

incisivos praticamente não sofreram alterações na finalização. Os valores ideais para 

a inclinação são entre 54,3° e 59,3° e neste estudo a média variou de 54,48° na 

angulação preditiva para 57° no pós-operatório, sendo assim dentro da normalidade. 

Isso confirma o estudo de Tweed (1945), no qual afirmou que, nos casos em que o 

padrão esquelético estiver adequado, os incisivos deveriam estar posicionados 

verticalmente sobre o processo alveolar e o osso basal (TWEED, 1945). 

A diferença da exposição do incisivo central superior também não obteve 

significância estatística, portanto o preditivo foi alcançado no pós-operatório. Esse fato 

ocorreu pelo correto posicionamento dos incisivos nas bases ósseas e mostra a 

importância do preparo ortodôntico prévio, já que a inclinação do incisivo influencia na 

exposição e na avaliação trans-cirúrgica. Para entender essa questão, é necessário 

uma visão clínica. No trans-cirúrgico, após realizar movimentações da maxila podem 

ser encontradas interferências ósseas, as quais precisam ser removidas antes da 

fixação. Essas interferências não existem no software, mesmo na manipulação 3D, já 

que normalmente estão na parte interna da maxila, o que justifica os valores verticais 

não serem precisos. As interferências quando removidas, alteram a posição de fixação 

da maxila que passa a ser guiada, no sentido vertical, pela exposição do incisivo e 

não mais pelo posicionamento planejado anteriormente (GRABER, 2012). 
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Lábio Superior 

 

Nesse tópico serão analisados o ponto LS e o comprimento efetivo do lábio 

superior. 

O ponto analisado foi o mais anterior da curva do lábio superior. A medida da 

distância foi realizada do ponto LS até as linhas de referência “x” e “y” e não foi 

observada diferença significante entre o traçado preditivo e pós-operatorio. Isto pode 

ser considerado um bom resultado do software com relação a predição horizontal, 

diferente das medidas realizadas no sentido vertical, que apresentaram diferença 

estatística e, portanto, não foram precisas. 

Estudos como de Chew (2005), Muradin (2011), já apresentavam a imprecisão 

das medidas no sentido vertical em comparação com as horizontais, principalmente 

em relação aos pontos nasal, subnasal e lábio superior. Uma meta-análise realizada, 

em 2013, por Khamashta-Ledezma, iniciou com 979 artigos e segundo os critérios de 

inclusão apenas 15 se encaixavam no estudo. Desses 15, apenas 3 avaliaram as 

medidas verticais, ainda ressaltando a dificuldade e a variabilidade dos resultados 

(CHEW, 2005; MURANDIR et al., 2011; KHAMASHTA-LEDEZMA e NAINI, 2014). 

A medida do comprimento efetivo do lábio superior quando feita a comparação 

entre o traçado preditivo com o pós-operatório utilizando o teste “t-student” pareado 

não resultou em significância estatística, portanto a preditibilidade do software foi 

considerada boa. O resultado favorável obtido neste estudo em relação a esta 

variável, se deve principalmente ao cuidado em observar se o lábio superior está 

relaxado durante a aquisição das imagens. Se os lábios estiverem contraídos podem 

interferir diretamente nesta aferição. Este fato também foi ressaltado pela meta-

análise já citada como um dos fatores que dificultam a realização das medidas 

verticais. 

 

Ângulo nasolabial 

 

O ângulo nasolabial é formado pela borda inferior do nariz e filtro labial. 

Burstone em 1967, já havia considerado a tendência de abertura deste ângulo com a 

retração dos incisivos (BURSTONE, 1967). 
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Embora existam vários fatores envolvidos com a variação do ANL, como a 

rotação do plano oclusal, se houve ou não exodontia no preparo ortodôntico e o 

posicionamento dos incisivos, neste estudo optou-se por avaliar o valor absoluto do 

ângulo nasolabial, observando apenas se houve manutenção da largura da base alar 

e da espessura do lábio superior, que poderiam interferir nessa medida angular. 

Desta forma observou-se que a diferença do valor do ANL entre o traçado 

preditivo e o pós-operatório, não foi estatísticamente significante e, portanto, o 

software foi considerado preciso para esta variável. 

Esse resultado se deve, em sua maior parte pelo correto posicionamento dos 

incisivos no preparo ortodôntico. Nos casos em que a cirurgia é realizada antes do 

preparo ortodôntico, não há uma boa previsibilidade da oclusão, nem da estética facial 

(JEON, 2017). Sobre esse assunto, artigos como o de Uribe e colaboradores (2013) 

relatam que os pacientes submetidos ao procedimento da “surgery first” ficam com a 

face harmônica, entretanto, sem mensurar a estabilidade da oclusão e dos tecidos 

moles (URIBE et al., 2013). 

 

Posicionamento do incisivo central superior x Lábio superior 

 

Para analisar se existe uma relação entre a movimentação do incisivo central 

superior e o posicionamento do lábio superior, foi realizado o teste de correlação de 

Pearson. Com os valores obtidos, observou-se que o software previu corretamente o 

posicionamento do lábio superior mesmo quando houve variação da posição  

horizontal da incisal e da junção cemento-esmalte dos incisivos superiores. 

Já quando houve alteração do posicionamento vertical do incisivo central 

superior, o resultado apresentado, embora não tenha apresentado significância 

estatística, foi considerado regular ou menos preciso.  

 

Quantidade do avanço x predição 

 

Neste estudo observou-se que o software utilizado apresentou bons resultados 

na predição do posicionamento do lábio superior, independente da quantidade de 

avanço. 
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Para verificar a acurácia do software em prever o posicionamento das variáveis 

analisadas em pacientes que sofreram avanço < ou ≥ a 5mm, após a realização de 

todas as medidas, separou-se os resultados para cada quantidade de avanço 

conforme os traçados pré-operatório e preditivo. Isto foi realizado após a realização 

de todas as medidas para que não houvesse indução dos resultados.  

Essa separação em avanços < ou ≥ a 5mm, foi estabelecida com base nos 

estudos de Araújo e colaboradores (1978), Costa e colaboradores (2001) e Louis e 

colaboradores (1993), que consideraram 5mm como o principal parâmetro de 

estabilidade cirurgica (ARAÚJO et al., 1978; COSTA et al., 2001; LOUIS et al., 1993). 

Nessa comparação, houve significância estatística apenas em relação à 

exposição e inclinação do incisivo central superior. Essas variáveis, por mais que 

apresentem alta relevância clínica, podem ser avaliadas no transcirúrgico e na 

avaliação pré-operatória, evitando complicações no planejamento cirúrgico. 

Este resultado é diferente do obtido por Dreiseidler e colaboradores, em 2017, 

que realizaram um estudo avaliando se a quantidade do avanço maxilar interferiria na 

predição e obtiveram que em avanços maiores, entretanto sem especificar sua 

dimensão, o software seria menos preciso. Nesse estudo foram utilizados software, 

tomógrafos e parâmetros de aquisição diferentes. (“Dental Wings” e menor resolução) 

(DREISEIDLER et al., 2017). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos concluiu-se 

que: 

 

• O software Dolphin Imaging 11.8 3D Surgery tem boa acurácia em relação 

à predição do posicionamento do lábio superior após avanço de maxila; 

• A quantidade do avanço não interfere na previsibilidade dos resultados, 

com exceção da inclinação e exposição do incisivo central superior; 
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