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1. INTRODUÇÃO 

A relação harmônica entre os elementos faciais é fundamental para a 

adequada função do aparelho mastigatório bem como garante o equilíbrio estético 

da face. Para a obtenção de oclusão estável e funcional, devem ser respeitadas as 

razões proporcionais entre as dimensões transversais, ântero-posterior e vertical da 

face. 

De acordo com Matteini et al. (2001), desarmonias craniomaxilofaciais 

complexas podem ser complicadas por deficiências maxilares genuínas ou 

compensatórias, resultando em corredores bucais inestéticos, mordidas cruzadas 

bilaterais, estreitamento maxilar e apinhamento dentário.  

Dentre as desarmonias transversais da maxila, a deficiência transversa é uma 

das mais freqüentes. A deficiência transversa da maxila é problema comumente 

encontrado tanto pelo ortodontista quanto pelo cirurgião craniomaxilofacial em suas 

práticas clínicas de rotina. 

Bailey et al. (1997) observam, entretanto, ser difícil precisar a incidência 

isolada da deficiência transversa da maxila. Mordidas cruzadas por deficiência 

transversa são freqüentemente relacionadas à presença de excesso vertical da 

maxila e más-oclusões Classe II ou Classe III de Angle.  

De acordo com Betts et al (1995), a deficiência transversa da maxila tem 

etiologia multifatorial, incluindo causas congênitas, do desenvolvimento craniofacial, 

traumáticas e iatrogênicas.  

Em conformidade aos estudos de Toroglu et al. (2002) a prevalência de 

mordidas cruzadas posteriores encontra-se entre 2 e 16%, com predominância das 
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mordidas cruzadas unilaterais. Hábitos bucais viciosos, distúrbios respiratórios altos 

e padrões específicos de deglutição foram identificados como possíveis fatores 

etiológicos. Na população adolescente, a prevalência de deficiência transversa da 

maxila gira em torno de 15%, aumentando para 30% em pacientes adultos (Phillips 

et al., 1992).  

Anatomicamente, o arco maxilar deve ser mais amplo que o arco mandibular, 

para a ocorrência de uma oclusão normal e estável. Muitas vezes, o processo de 

correção ortodôntica para a obtenção de uma oclusão estável, funcional e 

compatível com um adequado posicionamento das articulações têmporo-

mandibulares deve envolver uma verdadeira expansão transversa esquelética da 

maxila (Alpern e Yurosko, 1987; Phillips et al., 1992). 

O diagnóstico da deficiência transversa da maxila é definido por critérios 

clínicos e radiológicos. Vários indicadores clínicos sugerem a presença de 

deficiência transversa da maxila. Nas formas isoladas, as deformidades de partes 

moles apresentam-se discretas. Em graus variados incluem hipoplasia da região 

paranasal, encurtamento da base nasal, aprofundamento do sulco nasogeniano e 

hipoplasia da região zigomática. Nas deformidades associadas às alterações 

verticais e ântero-posteriores, os aspectos clínicos podem ser dissimulados ou 

menos evidenciados em favor das outras deformidades presentes (Betts et al., 

1995). 

A presença de mordidas cruzadas unilaterais ou bilaterais, apinhamento 

dentário, dentes mal posicionados nas regiões palatinas, estreitamento do arco 

dentário superior e o palato alto e estreito são fortes indicadores clínicos da 

presença de deficiência transversa da maxila. 
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A presença de mordida cruzada é um dos mais relevantes indicadores, porém 

o diagnóstico diferencial entre problemas exclusivamente dentários e deficiências 

esqueléticas deve ser definido. Ainda, discrepâncias entre a maxila e a mandíbula 

acarretam mordidas cruzadas, sendo a etiologia mandibular e não maxilar. 

A avaliação radiológica tem sua fundamental importância na comprovação da 

efetiva deficiência esquelética do arco superior, ou seja, deficiência transversa da 

maxila propriamente dita. O diagnóstico radiológico pode ser realizado de diferentes 

formas. A telerradiografia em norma frontal é o método mais utilizado para a 

identificação e avaliação das discrepâncias esqueléticas transversas. A análise 

proposta por Rickets (1981) define normas e parâmetros radiográficos para a análise 

da discrepância transversa entre a maxila e a mandíbula (figura 1).  

 

Figura 1. Elementos da análise cefalométrica antero-posterior (adaptado de Betts et al., 1995). ZR, 
zigomático direito; ZL, zigomático esquerdo; JR, jugal direito; JL, jugal esquerdo; AG, antegonial 
direito; GA, antegonial esquerdo. 
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Estes parâmetros são denominados JR (jugal direito), JL (jugal esquerdo), AG 

(antegonial direito), GA (antegonial esquerdo), ZL (zigomático esquerdo) e ZR 

(zigomático direito). Através da utilização destes parâmetros anatômicos, a efetiva 

largura maxilar, a efetiva largura mandibular e as linhas frontofaciais são definidas. A 

largura maxilar efetiva define a largura da maxila, sendo avaliada pela medida linear 

entre os pontos JL e JR, definidos como a intersecção entre a tuberosidade da 

maxila e o pilar zigomático. A largura efetiva da mandíbula, fator determinante para a 

definição da largura mandibular é delineada pela distância linear entre AG e GA, 

pontos na margem inferior da protuberância antegonial, imediatamente abaixo da 

área triédrica antegonial. As linhas faciais frontolaterais são duas linhas construídas 

a partir dos pontos ZR e ZL - nas margens mediais das suturas fronto-zigomáticas, 

na intersecção da órbita, até os pontos AG e GA. 

Através do uso destes parâmetros, duas medidas são utilizadas para a 

avaliação da deficiência transversa da maxila, do ponto de vista radiográfico: o 

diferencial transverso maxilo-mandibular (DTMM) e o Índice Diferencial Transverso 

Maxilo-mandibular (IDTM).  

O diferencial transverso maxilo-mandibular é a medida linear obtida através 

da avaliação da telerradiografia em norma frontal. Esta medida fornece a 

discrepância entre a maxila e a mandíbula, porém não define se a etiologia é maxilar 

ou mandibular. O cálculo do DTMM é realizado independentemente, do lado direito e 

esquerdo. Pela medida da distância entre a linha facial frontolateral direita (LFFD) e 

o ponto JR obtêm-se o DTMM direito. Da mesma forma, a medida da distância entre 

a linha facial frontolateral esquerda (LFFE) e o ponto JL fornece a DTMM esquerda. 

Esta medida, realizada independentemente para os lados direito e esquerdo é 
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comparada à norma de 10 + 1,5mm. Se a DTMM for maior que 10mm, constata-se a 

existência de discrepância transversa entre a maxila e a mandíbula.  

 

 

DTMM direita = Distância entre LFFD e JR 

DTMM esquerda = Distância entre LFFE e JL 

DTMM maior que 10mm = Discrepância transversa maxilo-mandibular 

 

A deficiência maxilar transversa total, em milímetros, é alcançada pela soma 

dos resultados obtidos à direita e à esquerda, das diferenças entre DTTM e o valor 

da norma (10mm). 

 

 

Deficiência maxilar transversa total = (DTTM direita-10) + (DTTM esquerda-10) 

 

 

O Índice diferencial transverso maxilo-mandibular (IDTM) é calculado 

subtraindo-se da diferença maxilo-mandibular esperada para a idade (DME) a 

diferença maxilo-mandibular medida (DMM). A diferença maxilo-mandibular 

esperada é definida a partir da diferença entre as larguras efetivas maxilar e 

mandibular esperadas, de acordo com cada faixa etária. Segundo Betts et al. (1995) 

aos 9 anos de idade,a largura maxilar efetiva tem norma de 62 + 3mm, com um 

ganho anual de 1,4mm até o 16º ano de vida e a largura mandibular tem norma de 

76 + 3mm com taxa de crescimento anual de 0,6mm até o 16º ano de vida (Tabela 

1).  
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A diferença maxilo-mandibular medida é obtida pelo cálculo da distância entre 

os pontos AG e GA subtraída da medida entre os pontos JR e JL, respectivamente. 

 

 

Diferença Maxilomandibular Medida = dist[AG-GA] – dist[JR-JL] 

 
 
 

Índice Diferencial Maxilo-Mandibular 

IDTM = DME– DMM 

 

De acordo com Betts et al. (1995), em um paciente esqueleticamente maduro 

que apresenta deficiência transversa de maxila, uma diferença no IDTM maior que 

cinco milímetros indica a necessidade de realização de expansão rápida de maxila 

assistida cirurgicamente. Se a diferença é menor ou igual a cinco milímetros 

expansão ortopédica ou ortodôntica, ou, ainda procedimentos de camuflagem estão 

indicados.  

 

Tabela 1- Diferença maxilo-mandibular esperada por faixa etária* 

Idade Maxila Mandíbula Diferença Esperada 

9 62.0 76.0 14.0 

10 62.6 77.4 14.8 

11 63.2 78.8 15.6 

12 63.8 80.2 16.4 

13 64.4 81.6 17.2 

14 65.0 83.0 18.0 

15 65.6 84.4 18.8 

16 66.2 85.8 19.6 
*de acordo com Betts et al (1995) 
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Uma vez estabelecidos o diagnóstico e a magnitude da deficiência transversa 

da maxila e definida a necessidade de expansão transversa, vários fatores devem 

ser considerados na escolha entre procedimentos ortodônticos, ortopédicos ou 

cirúrgicos. Dentre estes, a expansão rápida da maxila (ERM), a expansão rápida da 

maxila assistida cirurgicamente (ERMAC) e procedimentos de segmentação 

cirúrgica das maxilas são os mais utilizados na atualidade (Cureton e Cuenin, 1999). 

Historicamente, a primeira tentativa de expansão transversa da maxila através 

da abertura da sutura palatina foi atribuída a Angell em 1860, que teve sua hipótese 

desacreditada pela comunidade científica àquela época (Banning et al., 1996; 

Northway e Meade, 1997; Woods et al., 1997; Timms, 1999; Gilon et al., 2000).  

A expansão maxilar, entretanto, somente transformou-se em procedimento 

rotineiro em ortodontia após os estudos de Haas, publicados na segunda metade do 

século 20 (Haas, 1961; Haas, 1965; Lehman et al., 1984; Northway e Meade, 1997; 

Berger et al., 1998; Gilon et al., 2000). Haas demonstrou a aplicabilidade do método 

de expansão não cirúrgica da maxila e sua eficácia em situações prévias à 

maturidade esquelética.  

A expansão rápida da maxila (ERM) tem sido amplamente utilizada por muitos 

ortodontistas como método para aumento transversal da maxila em pacientes jovens 

(Silverstein et al., 1997; Handelman et al., 2000; Chung e Font, 2004; Lagravere et 

al., 2005). No entanto, com o progredir da maturidade esquelética, a ERM isolada 

tende a ser menos efetiva, havendo a necessidade de se associar um procedimento 

cirúrgico para a liberação das zonas de resistência maxilares (Alpern e Yurosko, 

1987; Chung e Font, 2004). Em pacientes esqueleticamente maduros, associando-

se a liberação cirúrgica da maxila, os índices de estabilidade são mais elevados, 

com taxas de recidiva ao nível dos molares entre 8 a 23% (Phillips et al., 1992). 
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A definição do tipo de abordagem, determinando por parte do profissional, a 

indicação de terapêutica ortodôntica convencional ou a utilização de procedimentos 

cirúrgicos associados, baseia-se em uma série de fatores, que incluem desde a 

idade do paciente, a magnitude da deformidade, a coexistência de outras 

deformidades craniofaciais, a preferência do ortodontista e do cirurgião. O cirurgião 

craniomaxilofacial, responsável pela realização dos procedimentos cirúrgicos, tem a 

oportunidade de conviver, desta forma, em uma relação interdisciplinar e 

multiprofissional, atuando no tratamento global destas deformidades. (Basdra et al., 

1995; Northway e Meade, 1997; Berger et al., 1998; Chung et al., 2001; Cameron et 

al., 2002; Byloff et al., 2004; Antilla et at., 2004).  

De acordo com Bayley et al. (1997), há duas razões básicas para a expansão 

transversa da maxila. Estas se relacionam às necessidades de correção de 

mordidas cruzadas posteriores causadas por deficiências esqueléticas e às 

necessidades de prover espaço para o alinhamento de apinhamento dentário dos 

incisivos maxilares.  

Independentemente da etiologia, e de acordo com Matteini et al. (2001), a 

melhor opção terapêutica é aquela que expande a maxila sem inclinação segmentar, 

não permitindo recidiva ortodôntica ou ortopédica, bem como lesão dentária ou 

periodontal.  

A expansão maxilar é geralmente realizada através da colocação de um 

aparelho expansor, que é fixo aos molares e pré-molares da arcada dentária 

superior, podendo o aparelho ser dento-suportado (fixo somente aos elementos 

dentários), muco-dento-suportado (fixo aos elementos dentários e apoiado com um 

molde acrílico à mucosa palatina) ou ainda através de aparelhos expansores fixos 
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diretamente ao osso palatino (Haas, 1961; Matteini et al, 2001; Gerlach e Zahl, 2003, 

Garib et al, 2005). 

A expansão maxilar é obtida pelos efeitos ortodônticos e ortopédicos dos 

aparelhos expansores maxilares. Os efeitos ortodônticos incluem as inclinações 

dentárias ou os movimentos das coroas dos caninos e molares.  

A ERM não cirúrgica é utilizada rotineiramente em crianças e adolescentes, 

antes da fase de maturidade esquelética, objetivando ganho transverso da maxila e 

correção das discrepâncias transversas entre os arcos dentários superior e inferior 

(Stromberg e Holm, 1995; Chung e Goldman, 2003).  

A abertura da sutura palatina mediana é a resposta esquelética à expansão 

maxilar, particularmente em pacientes jovens ou esqueleticamente imaturos, onde as 

suturas maxilares ainda são patentes (Toroglu et al., 2002). Nestes casos, a 

expansão é realizada através das denominadas expansões ortopédicas, mediante 

os métodos de expansão dento-alveolar lenta e a expansão rápida de maxila. (Haas, 

1970; Alpern e Yurosko, 1987; Cameron et al., 2002; Chung e Font, 2004).  

Em adultos ou em adolescentes esqueleticamente maduros, quando a sutura 

palatina mediana já se fundiu e quando existe a resistência adicional das outras 

suturas maxilares, a expansão transversa da maxila pode exigir a associação de 

procedimentos cirúrgicos. Quando utilizada a expansão rápida da maxila, a mesma é 

obtida após a liberação cirúrgica das áreas de resistência, através de osteotomias 

maxilares transversas e verticais, ou seja, a expansão rápida da maxila assistida 

cirurgicamente (ERMAC). As expansões cirúrgicas são realizadas durante os 

procedimentos de osteotomias maxilares para movimentos ântero-posteriores ou 

verticais, realizando-se osteotomias maxilares segmentadas e imediata expansão 
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transversa (Turvey, 1985; Phillips et al, 1992; POgrel et al., 1992; Bayley et al., 1997; 

Silverstein et al., 1997; Cureton e Cuenin, 1999). 

Apesar de alguns autores advogarem o uso da ERM em pacientes adultos, 

(Capelozza et al, 1996; Northway e Meade, 1997; Byloff e Mossaz, 2004), nos dias 

atuais, a Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente (ERMAC) se tornou o 

procedimento de eleição para o tratamento da deficiência transversa da maxila em 

pacientes com maturidade esquelética adquirida (Betts et al., 1995; Stromberg e 

Holm, 1995; Cureton e Cuenin, 1999). 

Algumas controvérsias relacionadas à ERMAC ainda persistem, 

principalmente relacionadas aos aspectos técnico-cirúrgicos. Tipo de anestesia, 

localização das osteotomias, a magnitude das estruturas ósseas seccionadas, a 

relação entre número de osteotomias e a morbidade intra-operatória, a eficiência 

clínica relacionada às variantes técnicas e a estabilidade de resultados após a 

realização dos procedimentos cirúrgicos propostos são as principais temáticas 

discutidas na literatura (Bell e Epker, 1976; Kraut, 1984; Bays e Greco, 1992; Pogrel 

et al., 1992; Robiony et al., 1998; Byloff e Mossaz, 2004). 

Dentre os pontos mais relevantes, há consenso em relação à eficiência da 

ERMAC ser baseada na liberação das zonas de resistência e sustentação óssea da 

maxila, através da realização de osteotomias nestas regiões anatômicas. No 

entanto, persiste a dúvida da localização e impacto de cada zona de resistência na 

eficácia da ERMAC. A sutura palatina mediana, os pilares zigomáticos de 

sustentação, a abertura piriforme e a sutura ptérigo-maxilar são considerados os 

locais de resistência que atuam contra a expansão maxilar (Silverstein et al., 1997; 

Gilon et al., 2000; Matteini et al., 2001). Para outros autores, mais importante que a 
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sutura palatina mediana, são as suturas zigomático-temporais, zigomático-frontais e 

zigomático-maxilares (Cureton e Cuenin, 1999). 

A morbidade do procedimento está diretamente relacionada ao grau de 

agressividade cirúrgica, ou seja, à escolha do tipo e número de osteotomias, da real 

necessidade de liberação total da maxila e do tipo de anestesia. O insucesso na 

expansão maxilar, porém, também deve ser encarada como aumento na morbidade, 

se esta implicar em repetição cirúrgica. Dentre as causas de insucesso insere-se a 

realização de osteotomias insuficientes para a liberação das zonas de resistência 

maxilar. A constatação da efetividade do procedimento cirúrgico e o sucesso do 

tratamento proposto, obtido com o menor índice possível de morbidade, é um dos 

objetivos almejados. 

Para tal, é necessária a utilização de métodos de avaliação, que permitam 

analisar com precisão a efetividade do método de maneira objetiva e quantitativa, 

com reprodutibilidade metodológica. 

Grande número de estudos é publicado anualmente visando à avaliação da 

eficiência e estabilidade dos resultados obtidos após a ERMAC. A maioria dos 

estudos publicados na literatura utiliza como método de avaliação os estudos 

cefalométricos em norma frontal e lateral obtidos a partir de radiografias simples e a 

avaliação comparativa de modelos dentários em gesso (Chung et al., 2001; Mateinni 

et al., 2001; Cameron et al., 2002; Chung e Goldman, 2003; Antilla et al., 2004; 

Byloff e Mossaz, 2004; Chung e Font, 2004). A análise crítica destes métodos de 

avaliação revela inúmeros pontos passíveis de discussão.  

O estudo de modelos dentários em gesso tem como objetivo principal a 

avaliação das alterações transversas dos arcos dentários. Movimentos dentários de 

rotação, mesialização e distalização ocorrem durante a ERMAC, bem como 
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mudanças de inclinação dentária podem ocorrer, decorrentes das forças aplicadas 

sobre os elementos dentários pelo aparelho de expansão. Desta forma aumentos no 

arco dentário podem traduzir de maneira irreal o verdadeiro aumento transverso 

esquelético obtido com a expansão da maxila. 

A cefalometria convencional introduzida por Broadbent (1931) foi considerada 

a metodologia de escolha para análises radiológicas em ortodontia e cirurgia 

craniomaxilofacial nas últimas décadas. De acordo com Swennen et al (2006) a 

cefalometria convencional é sujeita a variação de análise, pois alguns de seus 

parâmetros são de difícil determinação com alta precisão e confiabilidade devido à 

superposição de estruturas anatômicas. Além disso, é evidente a limitação da 

cefalometria convencional, pois permite somente a análise em duas dimensões.  

Na visão frontal, ou seja, nas radiografias simples da face em norma frontal, a 

avaliação cefalométrica encontra sua maior dificuldade pela superposição das 

estruturas anatômicas, o que acarreta um grande número de artefatos de imagem e 

maior dificuldade na obtenção de traçados precisos para posterior avaliação e 

mensuração. Alterações mínimas na posição da cabeça podem ocasionar mudanças 

significativas nas linhas e pontos de referência cefalométricos e conseqüentemente 

interferir na avaliação comparativa de imagens obtidas em períodos temporais 

distintos.  

Em razão das dificuldades de padronização no posicionamento da cabeça e 

às sobreposições das estruturas da face e do crânio, a maioria dos estudos 

cefalométricos para avaliação das alterações ocorridas no complexo craniofacial 

decorrentes da ERM e ERMAC são também baseados nas telerradiografias em 

norma lateral. A avaliação radiográfica convencional em norma lateral, 

freqüentemente utilizada para avaliações ântero-posteriores não é considerada 
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como metodologia ideal para a avaliação de alterações transversas da face, sendo 

mais indicada para avaliar alterações secundárias a ERMAC e que podem ocorrer 

no plano sagital (Gilon et al., 2000).  

Como método alternativo e na tentativa de imprimir melhorias nos pontos 

negativos das análises cefalométricas convencionais Grayson et al. (1983, 1988) e 

Grayson (1989) introduziram a utilização da cefalometria multiplanar. Em seus 

estudos, propõe a utilização das imagens radiográficas através da combinação das 

imagens bidimensionais obtidas em normas frontal e lateral, criando o primeiro 

método de análise cefalométrica tridimensional. Entretanto, ainda ocorreram críticas 

relativas ao método, uma vez que os dados tridimensionais eram obtidos a partir de 

radiografias bidimensionais. 

Os recentes avanços técnicos nos exames de tomografia computadorizada 

(TC) e a utilização de modernos equipamentos de tomografia com múltiplos 

detectores, também denominados de “Tomógrafos Multislice” , alteraram de maneira 

significativa a utilização da tomografia computadorizada em cirurgia 

craniomaxilofacial (Timms, 1982, Cavalcanti et al., 1998; Parks, 2000; Podesser et 

al., 2004; Garib et al., 2005; Swennen et al., 2006). Maior rapidez e menor exposição 

aos efeitos da radiação são vantagens decorrentes das novas tecnologias.  

Neste sentido, Swennen et al (2006) apresentam um novo método, ainda em 

fase de certificação, para a análise cefalométrica tridimensional, baseado em 

reconstruções tridimensionais por tomografia, associados às imagens bidimensionais 

obtidas nas telerradiografias em norma frontal e lateral, reduzindo de forma 

significativa os erros de medida.  

A possibilidade de obtenção de aquisições axiais rápidas e precisas com 

cortes finos de até 1 milímetro de espessura e a capacidade de reconstrução 
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computadorizada das imagens adquiridas em diferentes planos espaciais aumentou 

de forma sensível a indicação da TC como método de avaliação diagnóstica e de 

acompanhamento radiológico após a realização de procedimentos cirúrgicos que 

necessitam de estudos comparativos ao longo do tempo. 

A utilização da tomografia computadorizada para a avaliação da eficiência da 

ERMAC é uma opção atual e ainda pouco divulgada. A avaliação e padronização da 

posição da cabeça do paciente durante o exame é um dos principais problemas 

metodológicos. A utilização de um protocolo que inclua a definição deste parâmetro 

aumenta ainda mais a obtenção de imagens similares, permitindo a comparação 

precisa das imagens tomográficas obtidas em diferentes períodos de tempo, durante 

o plano de tratamento. Outra vantagem de relevante importância que o método 

tomográfico computadorizado oferece é a possibilidade de medidas diretas nas 

imagens obtidas na própria estação de trabalho, permitindo a avaliação precisa dos 

segmentos maxilares a serem estudados, reduzindo teoricamente os erros 

decorrentes das transferências de medidas realizadas nos filmes radiográficos, quer 

pela imprecisão das medidas realizadas, quer pelo efeito de magnificação da 

imagem. 

Estudos publicados na literatura, como os trabalhos de Podesser (2004) e 

Garib (2005) têm estimulado a utilização da TC como metodologia na avaliação dos 

efeitos da ERMAC. Entretanto, como esta aplicação metodológica específica é 

relativamente recente e os estudos citados não foram realizados em pacientes 

cirúrgicos, até o momento não se dispõe de linhas e pontos de referências 

padronizados para tal avaliação, que sejam facilmente comparáveis e reprodutíveis.  

Pela pura carência de parâmetros estabelecidos na literatura para a avaliação 

tomográfica, os parâmetros anatômicos foram individualmente definidos pelos 
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próprios autores, que logicamente buscaram parâmetros de fácil visualização e que 

fossem reprodutíveis.  

A definição de um método reprodutível e confiável de análise dos efeitos da 

ERMAC através da tomografia computadorizada é de especial interesse para o 

ortodontista e para o cirurgião craniomaxilofacial, que têm na tomografia 

computadorizada uma das ferramentas de maior utilidade em seu arsenal de 

exames complementares. A comprovação da real alteração esquelética que ocorre 

na maxila, a possibilidade de uma quantificação precisa destas alterações e a 

correlação com a efetividade clínica do procedimento é de suma importância na 

definição do tipo de tratamento realizado e na determinação das variantes técnicas 

disponíveis. 

A proposta do presente estudo é a utilização do método de tomografia 

computadorizada para a análise dos efeitos esqueléticos decorrentes da Expansão 

Rápida de Maxila Assistida Cirurgicamente. 
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