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RESUMO 
 

As fissuras labiopalatinas estão entre as malformações de face mais comuns, 

acarretam implicações estéticas e funcionais representando um desafio reabilitador e 

mobilizando um extenso protocolo de tratamento. Este protocolo apresenta diversos 

procedimentos cirúrgicos realizados desde os primeiros meses de vida do paciente 

até a idade adulta. Devido ao extenso protocolo cirúrgico o paciente portador de 

fissura labiopalatina é submetido a diversões tratamentos que promovem grande 

morbidade como dor e edema. Uma cirurgia fundamental no protocolo reabilitador é o 

enxerto ósseo na região da fissura, cirurgia essa que promove grande morbidade ao 

paciente como desconforto ao se alimentar, respirar e locomover devido ao 

desenvolvimento de edema e dor no período pós-operatório. O laser de baixa 

intensidade tem sido utilizado com sucesso na regeneração óssea em estudos 

laboratoriais, assim como diversos estudos apontam para a relação entre seu uso e a 

redução do edema. O objetivo deste estudo foi validar a utilização do software Vectra 

Face Sculptor para avaliação de alteração volumétrica, assim como avaliar o efeito do 

laser sistêmico ou pontual em área de rebordo alveolar fissurado enxertado com osso 

autógeno sobre o edema pós-operatório. 

A validação da utilização da análise estereofotogramétrica foi feita a partir da 

medição da alteração volumétrica em imagens digitais com dimensões conhecidas e 

avaliação da precisão da reprodução das imagens feitas com o equipamento Vectra 

H1. Para avaliação do efeito do laser de baixa intensidade foi coletada amostra de 18 

indivíduos submetidos a cirurgia de regeneração óssea que foi dividida em 3 grupos 

(n=6): grupo 1 (controle) – enxerto ósseo sem aplicação de laser; grupo 2 (LBIL-6J) – 

enxerto ósseo com aplicação de laser pontual; grupo 3 (ILIB) – enxerto ósseo com 

aplicação de laser sistêmico. O laser utilizado nos Grupos 2 e 3 foi no comprimento 

de onda no espectro infravermelho (880nm  10 nm) e do vermelho (660 nm  10 nm) 

respectivamente, com potência útil emissor: 100 mW ± 20 %, nos períodos T1L – pós-

operatório imediato, T2L - 24 horas pós-operatório. As tomadas fotográficas foram 

realizadas nos seguintes tempos: T0F – 24 horas no pré-operatório, T1F - 24 horas 

pós-operatório e T2F -48 horas pós-operatório. A avaliação do uso do laser não 

apresentou diferença estatisticamente significativa quanto ao efeito antiedematoso do 

laser pontual e sistêmico. A validação da metodologia demonstrou que o método de 



 

estereofotogrametria Vectra H1 e o software Face Sculptor são precisos para 

avaliação de diferenciação volumétrica em face. 

 

Palavras-chave: Lasers. Fissura palatina. Estereofotogrametria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

Validation of the Vectra Face Sculptor software to assess volumetric changes 

in the analysis of the anti-oedematous effect of systemic or punctual laser in 

an area of fissured alveolar ridge grafted with autogenous bone 

 

 Cleft lip and palate are among the most common facial malformations, have 

aesthetic and functional implications, representing a rehabilitation challenge and 

mobilizing an extensive treatment protocol. This protocol presents several surgical 

procedures performed from the patient's first months of life to adulthood. Due to the 

extensive surgical protocol, the patient with cleft lip and palate is submitted to several 

treatments that promote great morbidity such as pain and edema. A fundamental 

surgery in the rehabilitation protocol is the bone graft in the fissure region, which 

promotes great morbidity to the patient, such as discomfort when eating, breathing and 

moving due to the development of edema and pain in the postoperative period. Low-

level laser has been used successfully in bone regeneration in laboratory studies, as 

well as several studies point to the relationship between its use and the reduction of 

edema. The aim of this study was to validate the use of the Vectra Face Sculptor 

software to assess volumetric changes, as well as to evaluate the effect of systemic or 

punctual laser in an area of fissured alveolar ridge grafted with autogenous bone on 

postoperative edema. 

The validation of the use of the stereophotogrammetric analysis was made from 

the measurement of the volumetric change in digital images with known dimensions 

and evaluation of the precision of the reproduction of the images made with the Vectra 

H1 equipment. To evaluate the effect of low-level laser, a sample of 18 individuals who 

underwent bone regeneration surgery was collected, which was divided into 3 groups 

(n = 6): group 1 (control) - bone graft without laser application; group 2 (LBIL-6J) - bone 

graft with punctual laser application; group 3 (ILIB) - bone graft with systemic laser 

application. The laser used in Groups 2 and 3 were of the wavelength in the infrared 

(880nm  10 nm) and red (660 nm  10 nm) spectrum, respectively, with useful 

emitting power: 100 mW ± 20%, in the T1L - immediate postoperative, T2L - 24 hours 

postoperatively. The photographs were taken at the following times: T0F - 24 hours 

preoperatively, T1F - 24 hours postoperatively and T2F - 48 hours postoperatively. The 

evaluation of the use of the laser did not present a statistically significant difference 



 

regarding the antiedematous effect of the punctual and systemic laser. The validation 

of the methodology demonstrated that the Vectra H1 stereophotogrammetry method 

and the Face Sculptor software are accurate for evaluating face volumetric 

differentiation. 

 

Key-words:  Lasers. Cleft Palate. Photogrammetry. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
 

A fissura labiopalatina é uma anomalia congênita, que acomete indivíduos de 

todas as raças, resulta da falta de coalescência dos processos maxilares e frontal. O 

seu diagnóstico pode ser realizado pelo exame de ultrassom; possui etiologia 

multifatorial (genética e ambiental) e ainda não existem muitos relatos na literatura 

esclarecendo maneiras de preveni-las, com exceção da utilização do ácido fólico 

durante o período gestacional (SHAW et al 1996; WILCOX et al 2007; FREITAS et al 

2012a); estão entre os defeitos congênitos mais frequentes nos dias atuais, e são 

reconhecidas como um dos mais relevantes problemas de saúde pública pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO 2002). No Brasil, registram-se 5.800 

nascimentos por ano (WHO 2002). 

As fissuras de lábio e palato são as mais comuns, variando de 39 a 92% 

(DALBEN et al 2002; FREITAS et al 2005), acarretam implicações estéticas por 

deixarem marcas na face e também desencadeiam problemas funcionais relacionados 

a oclusão, funcionamento do mecanismo velofaringeano e ouvido. Elas representam 

maior desafio reabilitador e mobilizam um protocolo de tratamento mais extenso 

(SILVA FILHO; FREITAS, 2007; FREITAS et al 2012a). 

A partir da década de 60, a reabilitação integral dos indivíduos com fissura 

tornou-se uma das prioridades médico-sociais dentro dos programas de saúde 

comunitária nos países desenvolvidos. As implicações psicológicas, estéticas e 

funcionais das fissuras são diversas (FREITAS et al 2012a) exigindo uma equipe 

multidisciplinar para reabilitar o indivíduo (FREITAS et al., 2013). 

O protocolo ideal para a reabilitação dessas fissuras é iniciado aos três meses 

de vida com a cirurgia de queiloplastia, ou seja, fechamento do lábio, e os 12 meses 

é realizada a palatopastia (FREITAS et al 2012a). Durante a dentição mista, mais ou 

menos aos 8 anos, a ortodontia alinha os segmentos do rebordo para a realização de 

cirurgia para correção do mesmo com material de enxertia que pode ser osso 

autógeno ou biomateriais. O enxerto é realizado preferencialmente antes da erupção 

dos caninos permanentes. Após 4 meses, ao final da cicatrização, dá-se início a 

terapia ortodôntica pós-enxerto (FREITAS et al 2012b, FREITAS et al 2012c). 

O enxerto ósseo alveolar tem como finalidade preencher a fissura óssea, dar 

suporte a base alar, eliminar fistulas oronasais, aumentar a estabilidade da maxila, 

permitir a erupção do dente na área enxertada, dar suporte aos dentes adjacentes, 
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melhorar a simetria nasal, permitir a movimentação ortodôntica (FREITAS et al., 

2012c, WU et al., 2018) e instalação de implantes osseointegráveis quando indicado 

(FREITAS et al., 2012c).  

O enxerto de osso autógeno é considerado o padrão ouro para preenchimento 

do rebordo alveolar segmentado pela fissura, sendo que uso do osso medular é 

preferencial ao cortical devido à grande quantidade de células ósseas e sua 

capacidade de induzir a formação de novo osso. O enxerto ósseo proveniente da crista 

ilíaca tem sido o material de escolha devido a sua abundância, entretanto ele 

apresenta algumas desvantagens como morbidade da área doadora, dor pós-

operatória, distúrbios sensoriais e claudicação, prolongando o tempo de internação do 

paciente e reabsorção óssea maior que 40% no primeiro ano após enxertia (WU et al., 

2018). 

Considerando todos esses aspectos negativos outras regiões têm sido 

escolhidas como área doadoras, como calvaria, tíbia e mandíbula, que promovem 

menor morbidade e menor reabsorção óssea (FREITAS et al., 2012c; WU et al., 2018).  

A relação entre o componente cortical e medular do material utilizado como 

enxerto pode influenciar no sucesso em longo prazo da regeneração óssea. Enxertos 

provenientes de mandíbula (sínfise e área retromolar) apresentam como vantagem, 

sua capacidade de osteocondução. Entretanto, pelo predomínio de osso cortical, a 

sobrevivência de osteócitos pode estar comprometida, pois apresenta uma deficiência 

celular e vascularização prejudicada na superfície do periósteo e endósteo, 

dificultando a viabilidade celular (HALLMAN; THOR, 2008). 

Uma das possíveis formas de compensar a desvantagem dos enxertos 

corticais, seria a utilização de fatores de crescimento e/ou mediadores biológicos que 

estimulem a osteogênese. O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido utilizado com 

sucesso na regeneração óssea em estudos laboratoriais (SAYGUN et al 2008), pré-

clínicos (ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; FREITAS et al., 2018) e clínicos 

(FUJIHARA et al., 2006). 

A utilização do LBI é baseada nos princípios de fotobiomodulação, receptores 

celulares nas mitocôndrias absorvem a energia luminosa o que desencadeia uma 

cascata de eventos. Essa atuação é dividida em duas etapas, sendo a primeira a 

liberação de Cálcio (Ca2+), e a segunda as consequências dessa liberação de Ca2+. 

Após absorvido, o LBI causa um aumento da temperatura local acionando uma 

resposta fisiológica regulatória, na região em que se acredita ser os alojamentos 
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intracelulares de cálcio, que podem liberar Ca2+ sobre influência de diversos fatores. 

Os efeitos conhecidos de biomodulação induzida por laser são secundários e 

diretamente relacionada a liberação de Ca2+. Entre os efeitos secundários existe o 

aumento da síntese de DNA e RNA, o aumento da síntese de ATP e sua acumulação, 

liberação de oxido nítrico e de formas de oxigênio reativos, mudanças na resposta 

intracelular perante a ação hormonal, assim como ativação de endo e exocitose e 

manutenção nos níveis de Ca2+ no complexo de Golgi (MOSKVIN 2017). 

Esses efeitos ocorrem dependendo do contexto e do tipo celular e vão atuar 

diretamente ou indiretamente nos componentes do citosol, membrana celular, funções 

nucleares que controlam transcrição de genes e regulam respostas celulares como 

proliferação, migração, necrose e inflamação. Células que não absorveram fótons 

também podem ser afetadas indiretamente através das moléculas liberadas por 

células afetadas pelo LBI; células do sistema sanguíneo e linfático também podem ser 

afetadas, resultando em efeitos sistêmicos autócrino, parácrino e endócrino 

(CARROLL et al. 2014).  

Sistemicamente existem efeitos da utilização do LBI usado localmente, esses 

efeitos são relacionados as moléculas que foram secretadas pelas células afetadas 

pelo laser, como fatores de crescimento e citocinas, mostrando melhora na formação 

de tecido ósseo ao redor de implantes (CARVALHO et al. 2014) e cicatrização de 

ferimentos (RODRIGO et al. 2009).  Embora o LBI seja amplamente estudado e exista 

na literatura artigos que evidenciam sua influência em áreas distantes ao seu ponto 

de aplicação, poucos artigos abordam a utilização de forma sistêmica. 

O LBI é usado sistemicamente através da irradiação do sangue, com o método 

intravascular ou com aplicação transcutânea sobre uma artéria (MOSKVIN 2017). A 

irradiação do tecido sanguíneo está relacionada a redução de doenças circulatórias, 

influenciando todas as células do sangue, a coagulação e o estado do plasma, assim 

com fatores estruturais da parede do vaso sanguíneo. A irradiação intravenosa (ILIB) 

aumenta a contagem de células vermelhas, reduz a taxa de sedimentação de 

eritrócitos, aumenta a função das células linfáticas e macrófagos, melhora o fluxo 

sanguíneo e a vaso dilatação (MIKHAYLOV 2015; MOMENZADEH et al. 2015). 

Uma das principais áreas de pesquisa da atuação do LBI é sobre a regeneração 

óssea, fato que se explica devido ao grande volume de cirurgias de transplante ósseo 

realizadas. O tecido ósseo é o segundo material mais transplantado do corpo, depois 
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do tecido sanguíneo, representando mais de 2,2 milhões de cirurgias ao redor do 

mundo (LEWANDROWSKI et al. 2000). 

O osso autógeno é considerado o padrão ouro na enxertia óssea, embora 

apresente características desfavoráveis como, a necessidade de duas áreas 

cirúrgicas, maior comorbidade e rápida absorção, mesmo assim apresenta três 

características que corroboram a sua utilização: osteocondução, osteoindução e 

osteogênese (GRADO et al. 2018; AGHALOO & HADAYA 2017). Destas três 

características, a osteoindução é importante para entender o papel do laser de baixa 

intensidade na regeneração óssea. 

Osteoindução é a estimulação de células mesenquimais indiferenciadas em 

osteoblastos, processo mediado por uma cascata de sinais e ativações de diversos 

receptores inter e intracelulares, tais como BMP, bFGF e TGF-beta (GIANNOUDIS et 

al. 2005). O real efeito do LBI na regeneração óssea ainda é discutido, não é certo se 

seu efeito é dado através da estimulação das células mesenquimais indiferenciadas, 

da direta estimulação de osteoblastos ou do aumento da produção de fatores de 

crescimento (BOSCO et al. 2016). Embora não seja consenso a exata função do LBI, 

trabalhos como o de Pyo e colaboradores (PYO et al. 2013) mostraram o efeito 

positivo do LBI em osteoblastos aumentando a expressão de osteocalcina, BMP-2 e 

TGF- β1.  

Outro fator crucial para o sucesso dos enxertos ósseos é a angiogênese, 

fornecendo nutrientes, oxigênio, células imunológicas, células mesenquimais 

indiferenciadas e fatores de crescimento para a área enxertada (SAGHIRI et al. 2016). 

Tanto a utilização sistêmica ou local do LBI mostra efeitos positivos na circulação, o 

trabalho realizado por Tim e colaboradores (TIM et al. 2016), estudaram a utilização 

de LBI em defeitos ósseos criados em tíbia de ratos, mostrando uma maior expressão 

de fator de crescimento de vaso endotelial. Na irradiação de laser no sangue também 

é relatada uma influência positiva na angiogênese, fluxo sanguíneo e vaso dilatação 

(MIKHAYLOV 2015). 

O LBI também reduz o edema, atuando diretamente ou indiretamente no 

sistema linfático, assim como aumentando sua função (MIKHAYLOV 2015, CARROLL 

et al. 2014). A metodologia comumente proposta para analisar este efeito do laser 

após cirurgias é utilização de uma fita métrica, realizando medições da distancias 

entre pontos anatómicos antes e após a cirurgia (CUNHA et al., 2013), porém esse 
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método avalia apenas a alteração linear da distância entre os pontos, sendo assim 

não avalia o real volume em três dimensões (PISO et al. 2001). 

Novas metodologias têm surgido no mercado como a estereofotogrametria que 

é a análise de imagens em três dimensões, com esse método é possível realizar 

medições de distância, angulação e volume entre diferentes pontos, essa tecnologia 

está sendo uma das técnicas mais aplicadas nos estudos envolvendo análise de 

tecidos moles (de MENEZES et. al 2009; ROSATI et. al 2014; CAMISON el. al 2017; 

GIBELLI et. al 2018). 

A análise estereofotogramétrica é utilizada para realizar medições e 

planejamentos em modelos digitalizados em três dimensões. Através da sobreposição 

de imagens obtidas em diferentes tempos é possível realizar o dimensionamento 

volumétrico avaliando-se assim o edema pós-operatório (van der VLIS et. al 2014). 

Existem diversas máquinas para realizar as tomadas fotográficas em três 

dimensões, assim como diversos softwares para realizar as medições de 

estereofotogrametria (van der Meer et al. 2014). A utilização na máquina portátil 

Vectra H1 juntamente com o software de medição Vectra Mirror (Canfield Scientific, 

Fairfield, NJ, EUA) foi validada realizar análise facial (CAMISON el. al 2017; GIBELLI 

et. al 2018), provando ser confiável para a tomada de fotografias em três dimensões 

e avaliações de medidas lineares, angulares e de área de superfície (GIBELLI et. al 

2018). Entretanto, a utilização do sistema da Vectra H1 e o software Vectra Face 

Sculptor ainda não foram validados para realização de medições de alterações 

volumétricas na face. 

O software Face Sculptor é um programa para análise de estereofotogrametria, 

no qual se realiza da junção das imagens tiradas pela máquina Vectra H1, que 

formarão a imagem em três dimensões. Atualmente para realizar medições na face é 

utilizado junto da máquina Vectra H1 o software Vectra Mirror, software esse já 

validado para realizar medições lineares em imagens já costuradas pelo software 

Face Sculptor. Para realizar medições precisas no Vectra Mirror é necessário 

demarcar pontos anatômicos na face do paciente antes do registro fotográfico, 

marcação essa, que não é viável em pacientes com grande edema na face, devido a 

dificuldade de localização desses pontos anatômicos para se ter uma medição 

precisa. Outro fator que vai contra a utilização do Vectra Mirror seria o fato da medição 

estar restrita a uma área delimitada por pontos anatômicos. 
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A avaliação da diferenciação volumétrica é feita de maneira diferente no 

programa Face Sculptor, uma vez que nesse programa as imagens a serem 

comparadas são sobrepostas automaticamente e o próprio programa realça a área 

com alteração de volume, sugerindo uma avaliação mais precisa da alteração de 

volume, porém ainda sem validação da técnica. 
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2. OBJETIVO 

Validar a utilização do software Vectra Face Sculptor para avaliação de 

alteração volumétrica. 

Avaliar o efeito do laser sistêmico ou pontual em área de rebordo alveolar 

fissurado enxertado com osso autógeno sobre o edema pós-operatório. 
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3. MÉTODOS 
   

3.1 Validação do software Face Sculptor para avaliação de diferenciação volumétrica  

A validação da utilização do software Face Sculptor (Canfield Scientific, Inc, 

Fairfield, NJ, EUA) foi feita a partir da avaliação da precisão da medição, da precisão 

da sobreposição automática das imagens, da acurácia das avaliações e 

reprodutibilidade das medições por diferentes avaliadores. 

 

3.1.1 Avaliação da precisão da medição do software Face Sculptor 

 Para avaliar a precisão da medição realizada pelo software foram gerados 

quatro cubos digitais com dimensões conhecidas no software Rhinoceros 3D (McNeel 

North America, Seattle, WA, USA) e divididos em dois grupos. Os cubos foram 

desenhados em pares, o primeiro grupo de cubos (PAR 1) com dimensões 5x5x5 cm 

e outro de 5x5x6 cm, e o segundo grupo de cubos (PAR 2) com dimensões de 

0,1x0,1x0,1 mm e o outro 0,1x0,1x0,11 mm. Então os cubos foram exportados no 

formato “.tom” para ser possível realizar as medições no software Face Sculptor. 

 Os pares de cubos foram exportados para o software Face Sculptor e realizado 

sua sobreposição automática. Com a ferramenta de aferição de volume foi feita a 

medição da alteração volumétrica em ambos os pares de cubos (Figura 1 e 2). 

 
Figura 1 – Sobreposição automática dos cubos do PAR 1 
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Figura 2 – Avaliação da diferença de volume entre os cubos do PAR 1. 

 

 

3.1.2 Avaliação da precisão da sobreposição automática das fotos no software Face 

Sculptor 

 Para avaliar se a sobreposição automática das diferentes fotos é precisa foram 

realizadas comparações com medições realizadas no software Vectra Mirror, que foi 

validado para análise de medições lineares, angulares e de área, no qual a 

sobreposição de imagens é feita de maneira manual. 

  A aferição da diferença volumétrica no Face Sculptor se dá pelo destaque da 

área com diferenciação volumétrica por um padrão de cores e por delimitação desta 

área por padrões de linhas (Figura 3). Já no Mirror não existe tal delimitação tornando-

se subjetiva a área em que é feita a medição volumétrica. Sendo assim, para ser 

possível a medição da mesma área em ambos os programas, foram tiradas fotos do 

rosto de um indivíduo com uma área delimitada em seu rosto, para servir de margem 

para medição do volume (Figura 4). 
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Figura 3 – Diferença volumétrica delimitada por padrões de cores e linhas. 

 

 

Figura 4 – Delimitação de uma área para servir de referência para as medições. 

 Foi desenhado um círculo da face do indivíduo e feita a simulação de um edema 

com a colocação de uma porção de silicona de condensação (Optosil, Heraeus Kulzer 

GmbH, Hanau, Germany) entre os dentes e a mucosa jugal, na região dos dentes 23 

a 25. Em seguida foram feitas duas tomadas fotográficas, uma com a silicona de 

condensação simulando um edema e outra sem a silicona.  
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 Na avaliação do programa Face Sculptor as imagens foram sobrepostas 

automaticamente pelo programa e em seguida foram feitas as medições (Figura 5). 

 
Figura 5 – Medição da alteração do volume feita dentro da área estabelecida no programa Face 

Sculptor. 

No programa Mirror as imagens são sobrepostas a partir da identificação de áreas 

semelhantes em ambas as fotos, foram feitas três sobreposições diferentes:  

 Sobreposição de pequena abrangência dos detalhes da face (PA), seguindo as 

orientações da fabricante do programa (Figura 6) 

 
Figura 6 – Seleção da área a ser sobreposta seguindo as orientações do fabricante. 

 Sobreposição com média abrangência dos detalhes da face (MA) (Figura 7) 
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Figura 7 – Seleção da área a ser sobreposta com média abrangência dos detalhes da face. 

 

 Sobreposição com grande abrangência dos detalhes da face (GA) (Figura 8) 

 
Figura 8 – Seleção da área a ser sobreposta com grande abrangência dos detalhes da face. 

 

Após as sobreposições manuais no software Mirror, foram feitas as medições 

(Figura 9). 
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Figura 9 – Medição da alteração do volume feita dentro da área estabelecida no programa Mirror. 

 

Após um período de sete dias foram feitas novas medições em ambos os 

programas e a sobreposição manual foi novamente feita seguindo as mesmas 

orientações.  

 

3.1.3 Avaliação da acurácia das medições no software Face Sculptor 

 

Para avaliar a reprodutibilidade da delimitação da área de diferenciação 

volumétrica pelo programa Face Sculptor, foram feitas simulações de edema em um 

paciente e feita duas tomadas fotográficas, uma em sequência da outra, a fim de 

identificar se o programa iria delimitar sempre a mesma alteração volumétrica. 

Foram criadas diferentes alterações volumétricas com o uso de silicona de 

condensação (Optosil, Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Germany), criando edemas 

com uma, duas e três porções de silicona (Figura 10 - 12). 
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Figura 10 – Edema com uma porção de silicona. 

 
Figura 11 – Edema com duas porções de silicona. 
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Figura 12 – Edema com três porções de silicona. 

 

3.1.4 Avaliação da reprodutibilidade das medições por diferentes avaliadores. 

  

 Para avaliar a reprodutibilidade da medição inter e intra-examinador foram 

feitas medições, por dois avaliadores e repetidas após uma semana, do edema gerado 

no grupo controle submetido a cirurgia de enxerto autógeno em área de fissura (figura 

13 e 14). 
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Figura 13 – Edema de 95,70 ml em um paciente do grupo controle 

 
Figura 14 – Edema de 31,79 ml em um paciente do grupo controle 

 

3.2 Avaliação do edema pós operatório 

 

3.2.1 População alvo 

A população foi constituída de 18 indivíduos com fissura labiopalatina. Esses 

indivíduos serão provenientes do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 

Universidade de São Paulo.  
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3.2.2 Critérios de Inclusão 

 Indivíduos com fissura transforame incisivo unilateral, de 9 a 15 anos de ambos 

os sexos. 

 Indivíduos saudáveis, sem alterações sistêmicas 

 Não fumantes 

 Ausência de doença periodontal 

 Enxerto ósseo autógeno de sínfise mentoniana 

 Indivíduos que recebem o protocolo padrão de pós-operatório do HRAC 

 Indivíduos que permaneçam o período de 48 horas no HRAC 

 

3.2.3 Aspectos éticos da pesquisa 

 O estudo foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do HRAC/USP, 

CAAE 01436618.4.0000.5441. Os participantes que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e de Assentimento. 

 

3.2.4. Tratamento 

A técnica cirúrgica empregada no HRAC preconiza uma incisão vestibular 

oblíqua à meia distância entre o centro da coroa do primeiro molar e a papila gengival 

mesial, prosseguindo-se com uma incisão intra-sulcular que se estende até a margem 

lateral da fissura, contorna seu limite gengival, atingindo o segmento contralateral da 

maxila, tendo seu fim na região intra-sulcular dos incisivos centrais. O retalho 

descolado é total a partir dessa incisão oblíqua inicial. Procede-se ao descolamento e 

reposicionamento superior da mucosa de assoalho nasal, seguido por sua sutura, 

para fechamento de fístula buconasal, e criação de espaço físico a ser preenchido 

pelo material de enxertia. A mucosa palatina também é divulsionada e suturada. Após 

cuidadosamente acomodar o enxerto ósseo em bloco, o retalho vestibular é 

reposicionado até o total recobrimento do osso inserido e de toda a extensão óssea 

divulsionada, sem tensão; suas bordas são debridadas e, por fim, realiza-se a sutura 

das incisões com pontos simples. 

 Para a obtenção do enxerto de sínfise mandibular, realiza-se incisão a 

aproximadamente 5mm da linha mucogengival entre os caninos inferiores, decíduos 
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ou permanentes, com retalho total, expondo toda a sínfise até sua base no sentido 

apical e até a emergência dos nervos mentonianos látero-lateralmente. A osteotomia 

é desenhada respeitando distância de 5mm dos ápices dos dentes ântero-inferiores e 

prevê a remoção de bloco corticomedular. A borda inferior da sínfise é mantida intacta. 

A sutura é feita por planos. A medicação pós-operatória será ministrada pelo cirurgião 

buco maxilo de acordo com o protocolo do HRAC e será a mesma para todos os 

grupos. 

 

3.2.5 Aplicação do laser da baixa intensidade 

  

Os 18 indivíduos foram divididos em três grupos: 

Grupo 1 (controle) – enxerto ósseo alveolar na área do rebordo alveolar fissurado. 

Grupo 2 (LBIL) – enxerto ósseo com aplicação de laser local  

Grupo 3 (ILIB) – enxerto ósseo com aplicação de laser sistêmico 

 O laser utilizado nos Grupos 2 e 3 foi o Therapy EC no comprimento de onda 

no espectro infravermelho (880nm ± 10 nm) e do vermelho (660 nm ± 10 nm) 

respectivamente, com potência útil emissor: 100 mW ± 20 %.  

Na forma pontual foi aplicada 6J por ponto, em 7 pontos extra orais (Figura 15) 

e na forma ILIB foi seguido o protocolo ILIB de 30 minutos, com aplicação do laser de 

maneira transcutânea sobre a artéria radial (Figura 16), ambos nos tempos T1L – pós-

operatório imediato, T2L - 24 horas pós-operatório 

 
Figura 15 – Esquema da aplicação do LBI de maneira local 
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Figura 16 – Aplicação do LBI pelo protocolo ILIB 

  

3.3. Métodos de avaliação do tratamento 

 

3.3.1 Aquisição das imagens 3D utilizando Estereofotogrametria 

 O equipamento 3D de estereofotogrametria utilizado foi o Vectra H1 juntamente 

com o software Vectra Face Sculptor ® (Canfield Scientific, Inc, Fairfield, NJ, EUA).  

As tomadas fotográficas serão realizadas nos seguintes tempos: T0F – 24 horas no 

pré-operatório, T1F - 24 horas pós-operatório e T2F - 48 horas pós-operatório. 

Para se obter as imagens 3D com o sistema de câmera portátil VECTRA H1 

(Figura), o posicionamento do paciente deve ser adequado, e o operador calibrado 

para realizar as fotografias faciais, o mesmo obterá 3 imagens com alguns segundos 

de intervalo nas condições específicas sugeridas pelo fabricante: a primeira captura 

será mantendo a câmera 45 graus para o lado direito do paciente, e aproximadamente 

20 a 30 cm abaixo do rosto do mesmo (Figura 17), a segunda captura deverá ser  na 

posição frontal (Figura 18), e a terceira captura ocorrerá com a câmera 45 graus para 

o lado esquerdo do paciente, em uma condição similar à primeira captura (Figura 19) 

(GIBELLI et. al, 2018). Todos os procedimentos serão realizados de acordo com as 

diretrizes do fabricante e o operador será calibrado para realizar as tomadas 

fotográficas.  
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Fonte: Vectra H1 User Guide Software 6.2 

Figura 17 – Protocolo de aquisição fotográfica com a câmera posicionada 30 cm abaixo do rosto do 

paciente e 45º a sua esquerda. 

. 
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Fonte: Vectra H1 User Guide Software 6.2 

Figura 18 – Protocolo de aquisição fotográfica com a câmera posicionada na altura no nariz do 

paciente e de maneira frontal. 
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Fonte: Vectra H1 User Guide Software 6.2 

Figura 19 – Protocolo de aquisição fotográfica com a câmera posicionada 30 cm abaixo do rosto do 

paciente e 45º a sua direita. 

 

 

 

3.3.2 Análise do edema pós-operatório nas imagens 3D utilizando o software Vectra 

Face Sculptor ® 

A análise do edema pós-operatório foi realizada através da sobreposição das 

imagens obtidas nos tempos T0F, T1F e T2F no software Vectra Face Sculptor. A 

diferença volumétrica entre os diferentes períodos de avaliação representa o edema 

pós-operatório e é dado em mililitros (ml). Para realizar a medição o avaliador se guia 

pela última delimitação completa obtida pelo padrão de linhas da diferenciação 

volumetria feita pelo programa (Figura 20 - 25). 
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Figura 20 – Imagens do período T0F e T1. 

 
Figura 21 – Sobreposição das imagens evidenciando a alteração de volume. 
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Figura 22 – Padrão de delimitação da diferença volumetria em linhas e cores. 

 

 

Figura 23 – Delimitação do edema seguindo a última linha completa gerada pelo programa. 
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Figura 24 – Delimitação do edema seguindo a última linha completa gerada pelo programa. 

 

 

 

 

Figura 25 – Medição da diferença volumétrica entre as imagens T0F e T1F. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação da precisão das medições feitas com o software Face Sculptor 

 Ambos os grupos de cubos gerados digitalmente foram sobrepostos 

automaticamente pelo programa e em seguida feito a avaliação da diferenciação do 

volume. Em ambos os casos foi obtido o resultado esperado com total precisão (tabela 

1). 

Tabela 1 - Avaliação da diferença volumétrica entre os cubos 

 PAR 1 PAR 2 

Diferença Real de Volume 25 ml 0,1 ml 

Medição 25 ml 0,1 ml 

 

4.2. Avaliação da precisão da sobreposição automática das fotos no software Face 

Sculptor 

 Foram feitas as medições da área determinada em ambos os programas, 

seguindo a sobreposição automática no software Face Sculptor e manual no software 

Mirror seguindo os padrões PA, MA e GA. Os dados apresentaram distribuição normal 

exceto a segunda medição feita no padrão PA, segundo o teste de Shapiro-Wilk.  

Os dados que apresentaram distribuição normal foram comparados pelo teste 

T não pareado, e os dados que não apresentaram normalidade foram comparados 

pelo teste de Mann Whitney, todos com significância de 5% (p ≤ 0,05). Para analisar 

o erro da medição foi realizado o cálculo do erro de Dahlberg. (Tabelas 2 a 11) 

 

Tabela 2 – Medição entre os grupos Sculptor e PA pelo teste T não pareado e o erro de Dahlberg 

 Sculptor PA P ERRO 

Medição 4,84 ± 0,009 5,42 ± 0,01 <0,0001 0,41 

 

Tabela 3 - Medição entre os grupos Sculptor e MA pelo teste T não pareado e o erro de Dahlberg 

 Sculptor MA P ERRO 

Medição 4,84 ± 0,009 4,69 ± 0,01 <0,0001 0,11 

 

Tabela 4 - Medição entre os grupos Sculptor e GA pelo teste T não pareado e o erro de Dahlberg 

 Sculptor GA P ERRO 

Medição 4,84 ± 0,009 4,84 ± 0,01 0,503 0,01 
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Tabela 5 – Segunda medição entre os grupos Sculptor e PA pelo teste Mann Whitney e o erro de 

Dahlberg 

 Sculptor - 2 PA – 2 P ERRO 

Medição 4,84± 0,008 5,33 ± 0,32 0,0014 0,41 

 

Tabela 6 - Segunda medição entre os grupos Sculptor e MA pelo teste T não pareado e o erro de 

Dahlberg 

 Sculptor - 2 MA – 2 P ERRO 

Medição 4,84± 0,008 4,72 ± 0,01 <0,0001 0,09 

 

Tabela 7 - Segunda medição entre os grupos Sculptor e GA pelo teste T não pareado e o erro de 

Dahlberg 

 

 Sculptor - 2 GA – 2 P ERRO 

Medição 4,84± 0,008 4,84 ± 0,007 0,93 0,01 

 

Tabela 8 - Medição entre os grupos Sculptor em diferentes tempos teste T não pareado e o erro de 

Dahlberg 

 

 Sculptor Sculptor - 2 P ERRO 

Medição 4,84 ± 0,009 4,84± 0,008 0,458 0,01 

 

Tabela 9 - Medição entre os grupos PA em diferentes tempos teste Mann Whitney e o erro de Dahlberg. 

 PA PA – 2 P ERRO 

Medição 5,42 ± 0,01 5,33 ± 0,32 0,305 0,23 

 

Tabela 10 - Medição entre os grupos MA em diferentes tempos teste T não pareado e o erro de 

Dahlberg 

 

 MA MA – 2 P ERRO 

Medição 4,69 ± 0,01 4,72 ± 0,01 <0,0001 0,02 

 

Tabela 11 - Medição entre os grupos GA em diferentes tempos teste T não pareado e o erro de Dahlberg 

 GA GA - 2 P ERRO 
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Medição 4,84 ± 0,01 4,84 ± 0,007 0,605 0,01 

 

4.3. Avaliação da acurácia das medições no software Face Sculptor 

 Os dados referentes a medição das diferentes simulações de edema 

apresentaram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk. Cada grupo de 

imagem referente ao mesmo edema foi comparado através do teste T não pareado 

com significância de 5% (p ≤ 0,05). Para analisar o erro da medição foi realizado o 

cálculo do erro de Dahlberg (Tabelas 12 a 14).  

 

Tabela 12 - Avaliação da simulação de edema com 1 porção de silicona comparado pelo teste T e o 

erro de Dahlberg 

 Foto 1 Foto 2 P ERRO 

Medição 10,02 ± 0,02 10,02 ± 0,01 0,681 0,02 

 

Tabela 13 - Avaliação da simulação de edema com 2 porções de silicona comparado pelo teste T e o 

erro de Dahlberg 

 Foto 1 Foto 2 P ERRO 

Medição 20,3 ± 0,05 23,33 ± 0,02 0,108 0,04 

 

Tabela 14 - Avaliação da simulação de edema com 3 porções de silicona comparado pelo teste T e o 

erro de Dahlberg 

 Foto 1 Foto 2 P ERRO 

Medição 31,81 ± 0,08 31,83 ± 0,04 0,616 0,08 

 

4.4. Avaliação da reprodutibilidade das medições por diferentes avaliadores. 

 Os resultados das medições dos indivíduos do grupo piloto, por diferentes 

avaliadores, apresentaram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk. Os 

grupos foram comparados através do teste T pareado. com significância de 5% (p ≤ 

0,05). Para avaliar a correlação inter e intra-examinador foi calculado o Coeficiente de 

Correlação Interclasse (ICC) (Tabelas 15 -18). 

 

Tabela 15 - Avaliação da primeira medição do edema por dois avaliadores comparados pelo teste T 

pareado e ICC 

 1 2 P ICC 
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Medição 39,46 ± 20,91 39,82 ± 20,70 0,472 0,998 

 

Tabela 16 - Avaliação da segunda medição do edema por dois avaliadores comparados pelo teste T 

pareado e ICC 

 1’ 2’ P ICC 

Medição 39,18 ± 20,77 38,38 ± 20,68 0,326 0,996 

 

Tabela 17 - Avaliação das medições do avaliador 1 comparados pelo teste T pareado e ICC 

 1 1’ P ICC 

Medição 39,46 ± 20,91 39,18 ± 20,77 0,157 0,999 

 

Tabela 18 - Avaliação das medições do avaliador 2 comparados pelo teste T pareado e ICC 

 

 2 2’ P ICC 

Medição 39,82 ± 20,70 38,38 ± 20,68 0,137 0,995 

 

 

  

4.5 Avaliação do edema pós-operatório 

 Inicialmente foram recrutados um total de 27 indivíduos, dos quais sete não 

atenderam aos critérios de inclusão ou recusaram a participar da pesquisa. O restante 

foi dividido entre os grupos da pesquisa: grupo 1 (controle) com 6 pacientes, grupo 2 

(LBIL) com 8 pacientes e grupo 3 (ILIB) com 6 pacientes. 

 Os dados referentes a avaliação do edema apresentaram distribuição normal 

segundo o teste de Shapiro-Wilk exceto no período T2F no grupo 3. 

 Para comparação dos resultados com distribuição normal obtidos na avaliação 

do grupo piloto foi usado o teste Ordinary one-way ANOVA, e para avaliação dos 

grupos sem distribuição normal foi usado o teste Kruskal-Wallis, ambos com 

significância de 5% (p ≤ 0,05) e estão descritos na tabela 19.  

 

Tabela 19 - Avaliação do edema pós-operatório 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 P* 

Edema T1F 39,18 ± 20,77 44,97 ± 20,59 40,69 ± 8,74 0,831 

Edema T2F 48,42 ± 27,26 48,81 ± 16,02 55,47 ± 21,99 0,725 
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5. Discussão 

O software Vectra Face Sculptor é válido para realizar medições de 

diferenciação volumétrica, gerando imagens acuradas e apresentando medições 

precisas e reproduzíveis. A uso do laser de baixa intensidade, utilizando protocolo de 

aplicação local ou sistêmico, em cirurgias de rebordo fissurado enxertado com ósseo 

autógeno não demonstrou efeito antiedematoso quando comparado ao grupo controle

 No mercado existem diferentes empresas que produzem produtos para 

aquisição de imagens em três dimensões (3D) para avaliação das mesmas como: 

Vectra (Masnada et al. 2020) e 3dMD (Dindaroğlu et al. 2016). 

 A máquina Vectra H1 foi utilizada neste estudo para aquisição das imagens em 

três dimensões, junto do programa Vectra Mirror, que já foi validado para realizar 

medições lineares (GIBELLI et. al 2018), e também o programa a ser testado Vectra 

Face Sculptor. 

O conjunto Vectra H1 e Vectra Mirror já foi utilizado para realizar análises faciais 

superfície (GIBELLI et. al 2018) e análises de modelos (Ambrosio et al. 2018). Sua 

utilização é baseada na avalição da distância e angulação entre diferentes pontos. 

Para padronização e precisão dos resultados é necessário marcar os pontos 

anatômicos no rosto do indivíduo antes da tomada fotográfica por um examinador 

devidamente calibrado.  

No presente estudo a realização da marcação dos pontos anatômicos após a 

realização da cirurgia era dificultada devido o edema e dor no pós-operatório, já que 

para localizar alguns pontos é necessário a palpação de referências anatômicas. 

Mesmo que a utilização da estereofotogrametria para avaliação de 

diferenciação volumétrica tenha sido proposta para avaliar o edema pós-operatório na 

face após extrações de terceiros molares (Holland 1979) e tenha sido utilizada para 

tal finalidade em 1985, essa técnica apresentou grande limitação quanto o 

posicionamento do paciente, o qual levava a alteração significativa no resultado da 

avaliação (Pedersen e Maersk-Moller 1985). Em 1996 foi possível avaliar edema oral 

com estereofotogrametria, diminuindo a variação no posicionamento do paciente com 

o uso de um cefalostato, diminuindo a limitações existente para sobreposição das 

imagens (Mocan, Kișnișci e Üçok 1996). 

 Nos estudos de Holland (1979) e Pedersen e Maersk-Moller (1985) a 

estereofotogrametria se tratava de um método analógico, as fotografias eram feitas e 

as coordenadas de pontos de referência eram comparadas em uma sobreposição do 
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negativo das imagens. No estudo de Mocan, Kișnișci e Üçok (1996) o uso do 

cefalostato ajudou na padronização das imagens, resultando assim em uma melhor 

sobreposição, sendo possível realizar uma comparação. Se tratando de uma 

tecnologia analógica apresentou limitações semelhante aos estudos anteriores, a 

sobreposição de pontos de referência era de estruturas subjetivas e a representação 

topográfica gerada era limitada apenas a esses pontos, o que limita a real avaliação 

do edema gerado. 

Com o avanço da tecnologia as imagens se tornaram digitais e com uma grande 

definição, aliadas com o avanço da computação, essas imagens são comparadas 

através de softwares que conferem grande precisão na sobreposição das imagens e 

nas medições. Ao contrário das tecnologias passadas as imagens geradas são uma 

representação real do rosto do paciente em 3D deixando de ser apenas uma 

reprodução de uma área previamente selecionada, conferindo a tecnologia 

estereofotogramétrica uma precisão mais alta para avaliação e possibilitando uma 

avaliação integral da diferença entre duas imagens.  

A estereofotogrametria para avaliação de edema da face pode apresentar 

alguns problemas como por exemplo a sobreposição das imagens uma vez que é 

necessário ter três pontos anatômicos para serem usados como referência, na 

presença do edema da face pode ocorrer alteração na posição dos pontos anatômicos 

selecionados, impossibilitando a sobreposição das imagens para realizar a avaliação 

estereofotogrametricas, uma vez que os pontos anatômicos não coincidiram com a 

foto pré-operatória (Holland, 1979). 

Embora a qualidade das câmeras fotográficas utilizadas para registar as 

imagens estereofotogrametricas, assim como os programas para costurar e analisar 

as imagens tenham melhorado significativamente, a limitação que impossibilitou a 

utilização da técnica no estudo de Holland (1979) também impactou o presente 

estudo. A utilização da estereofotogrametria com o equipamento Vectra H1 e o 

programa Vectra Mirror já foi validado para realizar medições lineares na face 

(GIBELLI et. al 2018), porém não foi possível sua utilização para avaliar edema na 

face, com a alteração volumétrica promovida pelo edema os pontos anatômicos 

mudavam de posição, o que antigamente representou a impossibilidade da 

sobreposição das imagens, neste estudo representou a impossibilidade de delimitar 

uma área precisa e reproduzível de avaliação do edema.  
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 A fim de superar a limitação técnica do programa Vectra Mirror, foi proposto no 

presente estudo a utilização do programa Vetra Face Sculptor, uma vez que esse 

programa faz a delimitação automática da área com diferença volumétrica, o que 

facilita a realização de medições e sua reprodutibilidade. Porém sua utilização ainda 

não tinha sido validada, tornando-se o objetivo principal desse estudo. 

 Para avaliação da precisão do programa Vectra Face Sculptor, foi seguido a 

metodologia apresentada no trabalho de Menezes et al. (2010), com a sobreposição 

de cubos digitalmente criados com dimensões conhecidas, a fim de avaliar se as 

medições do programa coincidem com as esperadas ao se sobrepor imagens com 

tamanhos conhecidos. Nesse caso o programa apresentou resultados esperados com 

uma avaliação totalmente precisa das sobreposições dos diferentes cubos. 

 No programa já validado, Vectra Mirror, a sobreposição das imagens era feita 

manualmente, sendo assim foi necessário avaliar se a sobreposição automática das 

imagens pelo programa Vectra Face Sculptor era precisa. Para isso, foi comparado a 

sobreposição automática do programa Face Sculptor com três diferentes 

sobreposições manuais feitas no Vectra Mirror.  

Essa avaliação mostrou, primeiramente, que diferentes extensões das áreas 

selecionadas geram sobreposições diferentes, ou seja, quanto maior a área 

selecionada, maior número de pontos anatômicos selecionados, assim como de 

marcas no rosto do paciente como pintas e cicatrizes, resultando em maior precisão 

da sobreposição manual no programa Mirror. Quando comparado as sobreposições 

feitas no Mirror com o Face Sculptor, apenas a sobreposição GA foi estatisticamente 

significativa. Outro fator que sugere a precisão da sobreposição automática é o erro 

técnico de mensuração (Teste de Dahlberg), mostrando que as sobreposições PA e 

MA apresentaram um erro de 0,41 e 0,11 ml, respectivamente, quando comparadas a 

sobreposição automática, já a sobreposição de GA apresentou um erro de apenas 

0,01 ml. 

Sendo assim a sobreposição automática do software Face Sculptor é precisa e 

sem diferença estatística à sobreposição com maior detalhamento do programa 

Mirror, medição essa que leva em consideração maior abrangência da área 

selecionada e referencias na face do paciente. 

Após avaliar a precisão da medição e sobreposição automática das imagens 

no software foi necessário avaliar a acurácia do sistema em reproduzir imagens 
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semelhantes em diferentes tomadas fotográficas, a fim de verificar se diferentes 

fotografias apresentam o mesmo resultado de diferenciação volumétrica. 

Para essa avaliação foram simulados três edemas com volumes diferentes, 

com uma, duas e três porções de material de moldagem, silicona de condensação e 

posteriormente foram realizadas as tomadas fotográficas. A fim de se excluir a 

possibilidade de movimentação do material de moldagem, esse estudo estabeleceu a 

técnica de posicionamento do material entre os dentes do indivíduo e as tomadas 

fotográficas foram feitas uma imediatamente após a outra.  

Na avaliação dos diferentes volumes testados, não foi obtida nenhuma 

diferença estatisticamente significativa entre as duas tomadas fotográficas e o erro 

técnico de mensuração variou entre 0,02 ml à 0,08 ml. Mostrando assim que o sistema 

Vectra H1 e o programa Face Sculptor geram imagens acuradas e reproduzível em 

diferentes tomadas fotográficas. 

Por fim, após avaliado que o sistema Vectra H1 e o programa Face Sculptor 

apresentam medições e realizam sobreposições automáticas precisas, assim como 

geram imagens acuradas e reproduzíveis, foi feita a avaliação da precisão das 

medições inter e intra-examinador. 

Dois diferentes examinadores avaliaram o edema pós-operatório após a 

cirurgia de enxerto autógeno na região do rebordo fissurado e repetiram suas 

medições após uma semana. Os resultados não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa em nenhuma avaliação, mostrando que diferentes 

avaliações realizadas por um ou mais avaliadores apresentam o mesmo resultado 

com excelente confiabilidade. 

A avaliação do edema pós-operatório não demonstrou diferença 

estatisticamente significativa sobre o efeito do LBI usado de maneira local ou 

sistêmica no período pós-operatório de até 48 horas. Embora a utilização sistêmica 

do laser de baixa intensidade tenha apresentado um maior edema no período de 48 

horas após o procedimento cirúrgico com média de 55,47 ± 21,99 ml, comparado a 

48,42 ± 27,26 ml do grupo controle, resultado que pode ser explicado pela melhora do 

fluxo sanguíneo e vaso dilatação após o uso sistêmico do LBI (MIKHAYLOV 2015; 

MOMENZADEH et al. 2015) 

 Os resultados do presente estudo corroboram com os de outros estudos 

(Brignardello-Peterson et al., 2012; Cunha et al. 2013; Eroglu; Tunc, 2016; Alan et al. 

2016), entretanto os resultados devem ser analisados com cautela. Esse estudo 
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apresenta a limitação do número restrito de indivíduos participantes, ou devido a 

própria complexidade das fissuras de lábio e palato, que podem apresentar diferentes 

amplitudes e comprometimentos, que possivelmente pode comprometer a morbidade 

cirúrgica. A metodologia de avaliação do edema ou os protocolos de utilização do LBI 

também devem ser ponderados. 

 Na literatura encontramos diversos protocolos de utilização do LBI com a 

intenção de diminuição do edema pós-operatório, como por exemplo realizar uma 

única aplicação de LBI no pós-operatório imediato (Eroglu e Tunc 2016), realizar 

aplicações imediatamente a cirurgia e também após dois e quatro dias (Eshghpour, 

Ahari e Talalu 2016) ou a realização de três aplicações seguidas com intervalos de 

trinta segundos no pós-operatório imediato (Ezzat et al. 2016). 

 Devido à alta heterogeneidade dos protocolos de utilização do LBI e dos 

diferentes métodos para avaliação do edema, o desenvolvimento de uma nova 

metodologia, precisa, para avaliação do edema pode levar a um melhor entendimento 

do desenvolvimento do edema pós-operatório e os efeitos das diversas terapias sobre 

essa comorbidade, como o uso do LBI. 

Este estudo apresentou limitações quanto a avaliação do edema pós-

operatório, relacionadas principalmente quanto a logística dos atendimentos 

realizados no HRAC. Sendo assim o período de avaliação foi de apenas 48 horas 

após a cirurgia, o qual representou o pico do edema, caso o período de avaliação 

tivesse sido maior talvez poderia ter sido observado alguma diferença estatística entre 

os grupos avaliados. 

Outro fator que pode ter contribuído para o resultado do estudo foi a seleção 

de indivíduos variando entre 9 a 15 anos de idade, uma vez que um indivíduo de 9 

anos apresenta um desenvolvimento e estrutura corpórea diferente de um indivíduo 

de 15 anos (Newell e Wade 2018), o que pode explicar o alto desvio padrão obtido em 

todos os grupos avaliados no estudo, que variaram entre 8,74 ml e 27,26 ml. 

Novamente, essa faixa de etária foi estabelecida levando em conta o fluxo de 

pacientes atendidos pelo HRAC, sendo essa, a faixa etária que compreende o maior 

número de pacientes que são submetidos a cirurgia de enxerto ósseo na região da 

fissura. 
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6. CONCLUSÕES 

 Baseado nos resultados obtidos nesse estudo conclui-se que: 

 O software Vectra Face Sculptor é valido para realizar medições de 

diferenciação volumétrica, gerando imagens acuradas e apresentando 

medições precisas e reproduzíveis. 

 A uso do laser de baixa intensidade, utilizando protocolo de aplicação local ou 

sistêmico, em cirurgias de rebordo fissurado enxertado ósseo autógeno, não 

apresentaram resultados estatisticamente diferentes quando comparado ao 

grupo controle, sendo necessário a realização de um estudo clínico 

randomizado. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
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Anexo 2 - Parecer Consubstanciado do CEP
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