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RESUMO
A cirurgia ortognática é parte integrante do tratamento do paciente com fissura
labiopalatina. Além de promover ganhos funcionais, na fala e na mastigação, esta cirurgia tem
como objetivo melhorar a estética facial. No entanto, em função das cicatrizes presentes
decorrentes das cirurgias primárias, a cirurgia combinada de maxila e mandíbula
frequentemente falha em restabelecer um equilíbrio estético, principalmente na avaliação de
perfil do paciente, podendo gerar resultados insatisfatórios. Desta forma, a habilidade em prever
a resposta dos tecidos moles frente ao movimento ósseo na ocasião do planejamento é
fundamental para que se alcance melhores resultados. Vinte pacientes foram incluídos no
estudo e divididos em dois grupos. Dez pacientes sem fissura labiopalatina foram colocados no
grupo controle e dez pacientes com fissura transforame unilateral foram incluídos no grupo
experimental. O presente estudo teve como objetivo comparar, através de avaliação
tridimensional, as alterações do lábio superior nos dois grupos de pacientes submetidos a
cirurgia de maxila do tipo Le Fort I associado ou não a osteotomia de mandíbula. Modelos
tridimensionais do incisivo central superior, parede anterior da maxila e lábio superior foram
obtidos a partir de tomografia computadorizada de feixe cônico do pré e pós-operatório, com
auxílio dos programas Dolphin Imaging®, ITK-SNAP® e Geomagic Qualify®. Através das
mudanças ocorridas nas coordenadas X, Y e Z do centroide dos objetos de estudo relacionandoas com as estruturas iniciais, pôde-se observar as movimentações ocorridas. O teste t de
amostras independentes mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa quanto
ao deslocamento da maxila nos grupos avaliados. E o teste Anova para medidas repetidas
demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa quanto a resposta do lábio
em relação ao movimento dento-esqueléticos nos grupos estudados. Pode-se concluir que o
método utilizado foi capaz de avaliar de forma tridimensional as alterações no lábio superior
em pacientes sem e com FLP submetidos a osteotomia de maxila do tipo Le Fort I. A resposta
do lábio foi percentualmente menor nos pacientes com FLP quando comparados com os
pacientes sem FLP tanto no aspecto sagital quanto no vertical. Quando comparado o lado com
e sem fissura no paciente com FLP, observou-se uma resposta menor no lado acometido pela
fissura tanto no sentido sagital quanto no vertical.

Palavras-chave: cirurgia ortognática, tomografia, fissura labial, fissura de palato

ABSTRACT
Orthognathic surgery is a part of the complex treatment of patients with cleft lip and
palate. Besides promoting functional improvements, such as on speech and chewing, this
surgery aims to improve facial aesthetics. However, in function of the scars, presents due to
primary surgeries, a combined osteotomy of the mandible and maxilla often failure to
reestablish aesthetic, especially when evaluating the patient’s profile, which can show
unsatisfactory results. Thus, the ability to predict tissue response to bone movement at the time
of planning is critical for best results. Twenty patients were included in the study and divided
into two groups. Ten patients without cleft lip and palate were used in the control group and ten
patients with unilateral cleft fissure were included in the experimental group. The aim of the
present study was to compare, through the three-dimensional evaluation, how upper lip
alterations were observed in these two groups submitted to a type of Le Fort maxillary surgery,
associated or not with mandible osteotomy. Three-dimensional models of the maxillary central
incisor, anterior maxillary wall, and upper lip were segmented from preoperative and
postoperative cone beam computed tomography with the aid of Dolphin Imaging®, ITKSNAP®, and Geomagic Qualify®. Using changes evaluated in the X, Y, and Z coordinates, of
the centroid obtained from the initial study structures compared with their final counterparts, it
was possible to visualize the movements obtained. The t Test for independent samples showed
no statistically significant difference in maxillary displacement in the groups studied. The
ANOVA test for repeated measures demonstrated that there was no statistically significant
difference in lip response in relation to tooth-skeletal movement in the groups studied. It can be
concluded that the method used was able to evaluate the three-dimensional shape as changes in
the upper lip in patients without CLP and with Le Fort I maxillary osteotomy. Lip response had
the lowest correlation with bone movement in patients with CLP when compared. with patients
without CLP both sagittally and vertically. When comparing the side with and without cleft in
the patients with CLP, this response was lower on the side affected by the cleft in both sagittal
and vertical direction.

Key-words: orthognathic surgery, tomography, cleft lip, cleft palate
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Introdução
1 INTRODUÇÃO
As fissuras labiopalatinas (FLP) representam as malformações mais prevalentes no ser
humano e ocorrem com uma prevalência média entre 1 indivíduo para cada 1000 nascimentos 1.
Estima-se que no Brasil, esta prevalência oscile em torno de 1:6502.
A presença da fissura em si, em seus diferentes níveis de complexidade e a interferência
terapêutica, representada principalmente pelas cirurgias plásticas primárias, podem influenciar
na configuração dentofacial do paciente com FLP2.
Não é raro uma falta de equilíbrio estético nos pacientes com FLP, caracterizado por um
perfil facial côncavo3. As alterações morfológicas podem se apresentar de forma tão
contundente a ponto de gerar uma discrepância maxilo-mandibular e má-oclusão do tipo classe
III que não pode ser corrigida exclusivamente pelo tratamento ortodôntico convencional, sendo
imprescindível a cirurgia ortognática (CO)2.
No entanto, a osteotomia de maxila associada ou não com a osteotomia de mandíbula
podem falhar em restabelecer um equilíbrio estético, principalmente na avaliação de perfil do
paciente com FLP, podendo gerar resultados insatisfatórios4.
Não há um consenso na literatura no que diz respeito ao comportamento dos tecidos
moles labial e nasal em pacientes com FLP quando submetidos a cirurgia ortognática. As
radiografias cefalométricas, utilizadas normalmente para este fim, são limitadas pois a
avaliação das estruturas anatômicas fica restrita ao plano mediano. Além disso, as assimetrias
que estão presentes na grande maioria dos pacientes com FLP, não podem ser avaliadas de
forma precisa5-8.
Se for possível reconhecer o comportamento dos tecidos moles frente as alterações
promovidas nos maxilares, protocolos de tratamento poderão ser estabelecidos com a finalidade
de aumentar a precisão dos resultados pós-operatórios. Desta forma, resultados satisfatórios
alcançados com o menor número de cirurgias significa uma menor sobrecarga de tratamento
(burden of care) para os pacientes com FLP.
O presente trabalho avaliou as alterações que ocorrem no lábio superior dos pacientes
submetidos a osteotomia de maxila do tipo Le Fort I (OMLFI), sob uma perspectiva
tridimensional. Além disso, foi estabelecida uma correlação entre a magnitude do movimento
maxilar com a resposta de tecido mole nos pacientes sem fissura e com FLP unilateral.

2 REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 MORFOLOGIA FACIAL DO PACIENTE COM FLP
A face humana é considerada o fator mais importante na percepção de atratividade
individual9. Arnett, Bergman10,11 afirmam que fatores como relação maxilo-mandibular,
aspecto da pele, proporções faciais e simetria vão influenciar diretamente na estética facial.
A cicatriz do lábio superior, a alteração anatômica clássica do nariz, e a deficiência de
crescimento maxilar dos indivíduos com FLP, têm um impacto direto na estética facial e
frequentemente interferem na sua autoestima e sociabilidade12. Alguns autores acreditam que a
presença de alterações faciais visíveis seja a principal causa das alterações psicológicas
relacionadas à introversão presente nos indivíduos com FLP 13,14, sendo de grande impacto
clínico e psicossocial na vida destes indivíduos15,16.
A assimetria do terço médio facial encontrada nos pacientes com FLP exerce uma
influência negativa sobre a forma como a aparência facial é auto percebida ou percebida pelos
outros12.
De acordo com Semb et al17, pacientes com FLP têm reportado que o nariz e o lábio
causam maior insatisfação quando comparados com a fala, aparência dos dentes e aparência
facial. Em adição, pela perspectiva do paciente, as preocupações estéticas são mais importantes
do que as funcionais18.
Segundo Trindade, Silva Filho2 a morfologia facial tem um padrão genético que é
influenciado, nos pacientes com FLP, por dois fatores ambientais, a saber, a presença da fissura
em si, em seus diferentes níveis de complexidade e a interferência terapêutica, representada
principalmente pelas cirurgias plásticas primárias. Segundo estes autores, a queiloplastia e a
palatoplastia somadas cumprem um efeito restritivo sobre o crescimento da maxila, sendo a
queiloplastia mais agressiva neste aspecto.
O perfil facial côncavo, característico nestes pacientes, é determinado pela retração
cicatricial do lábio superior e nariz provocada pelas cirurgias plásticas prévias 3. Esta alteração
pode se apresentar de forma tão contundente a ponto de indicar a realização de CO para
reposicionamento da maxila e mandíbula2.
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2.2 CIRURGIA ORTOGNÁTICA E HARMONIA FACIAL
Além de resolver problemas funcionais como fala e mastigação, a CO moderna visa a
melhoria da estética facial5,19. A OMLFI associado ou não a osteotomia de mandíbula é a
técnica mais utilizada com esta finalidade. A frequência de OMLFI nos pacientes com FLP
varia entre 22 e 48,3 % nos diferentes estudos5,20-24.
Existe uma correlação clara entre complexidade da fissura e necessidade de cirurgia
ortognática. Esta é mais comum nos pacientes com FLP do que nos pacientes que apresentam
as formas isoladas de fissura de lábio (FL) ou fissura de palato (FP). Quando os pacientes com
FLP são separados de uma amostra de pacientes com FL ou FP, a necessidade de CO chega a
quase 50% dos casos21.
Existe ainda uma correlação entre número de cirurgias realizadas e necessidade de
cirurgia ortognática. Segundo Good, Mulliken, Padwa21 os pacientes com FLP que
necessitaram de OMLFI, tiveram um número significativamente maior de cirurgias plásticas
prévias quando comparados ao grupo que não precisou de cirurgia de maxila.
O movimento cirúrgico da maxila através da osteotomia Le Fort I altera a morfologia
do nariz e lábio superior. A habilidade de prever a resposta dos tecidos moles frente ao
movimento ósseo na ocasião do planejamento é fundamental para que se alcance melhores
resultados24.
Para Park, Koh, Choi4 a cirurgia combinada de maxila e mandíbula frequentemente
falha em restabelecer um equilíbrio estético, principalmente na avaliação de perfil do paciente
com FLP, gerando resultados insatisfatórios.

Em contraste, nos pacientes sem fissura

submetidos a mesma técnica cirúrgica, este fato não é observado. Para este autor, a retração
cicatricial do lábio superior impede uma relação harmoniosa deste com o lábio inferior. Em
adição, embora a interferência da fissura seja mais óbvia na região do lábio superior, pode afetar
também os músculos orbicular do lábio, bucinador e mentual, resultando numa deformidade do
lábio inferior, sendo responsável pela falta de equilíbrio estético observado nos pacientes com
FLP após a CO.
Os resultados estéticos nos pacientes com FLP bilateral são menos favoráveis que no
paciente com fissura labiopalatina unilateral, provavelmente pela natureza da fissura, que
possui uma deficiência intrínseca de tecidos25.
Apesar dos numerosos procedimentos cirúrgicos realizados com o objetivo de melhorar
os resultados estéticos, pacientes com FLP bilateral são normalmente insatisfeitos com a
aparência do lábio superior e nariz12.
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2.3 ESTUDOS DE SOBREPOSIÇÃO BIDIMENSIONAIS X TRIDIMENSIONAIS
As radiografias cefalométricas seriadas tem sido amplamente utilizada para avaliação
do crescimento e efeitos do tratamento através da sua sobreposição26,27,28. Diversos trabalhos
utilizam este recurso para documentar ainda as mudanças nos tecidos moles promovidas pela
cirurgia ortognática4,24,29,30. Existem inúmeros métodos de sobreposição que utilizam diferentes
pontos de referência31.
As limitações na análise de imagens bidimensionais são bem conhecidas, incluindo:
ampliação; distorção geométrica; superposição de estruturas; deslocamentos projetivos (que
podem alongar ou diminuir a dimensão de um objeto); além de erros de rotação32,33.
Estas limitações puderam ser superadas com o advento das tomografias
computadorizadas, que nos fornecem imagens tridimensionais das estruturas craniofaciais 34.
As técnicas de sobreposição tridimensionais (3D) para tomografia computadorizada de
feixe cônico (TCFC) são mais complexas do que a sobreposição realizada em cefalometrias,
justamente devido à natureza tridimensional da imagem. Isso requer um mínimo de experiência
do profissional, além de carecer de um período de aprendizagem35.
Os procedimentos de análise da imagem incluem a construção de modelos 3D, o registro
com superposição dos modelos e o cálculo das distâncias entre as superfícies36. A automação
desse processo, permite que a análise da imagem seja feita com o mínimo de erros37.
A sobreposição baseada em voxel, introduzida por Cevidanes et al.37 vem sendo
considerada o método mais avançado para avaliação craniofacial em TCFC 38. Desenvolvida
com o intuito de superar as limitações das demais técnicas, o método utiliza a diferença
existente nas escalas de cinza dos voxels, para realizar o alinhamento de duas imagens no
mesmo formato (DICOM). Assim, pode-se alcançar a menor diferença de densidade entre duas
imagens, sem a necessidade de marcação de pontos, tornando este método, atualmente, o
melhor método de sobreposição tridimensional35.
Gaber et al39., realizaram uma revisão sistemática, com o objetivo de analisar os métodos
usados para avaliação da acurácia dos planejamentos virtuais tridimensionais. O trabalho
demostrou que a sobreposição baseada em voxel é a que apresenta melhores resultados,
devendo ser o método de escolha para sobreposição.
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Maués40 descreve um método 3D de avaliação da precisão na CO através da
quantificação das translações de modelos 3D de acordo com um sistema de coordenadas
cartesiano. A autora conclui que o método apresentado é capaz de avaliar as translações
ocorridas na maxila e mandíbula de pacientes submetidos a CO, possuindo ótima precisão e
acurácia em determinar quantitativamente os deslocamentos nos 3 eixos do espaço (anteroposterior, transversal e vertical), além de excelente confiabilidade interexaminador.
Os avanços em tecnologias 3D têm permitido estudos mais precisos e objetivos para
caracterização facial dos pacientes com FLP

5,41,42 .

Porém, até o presente momento, esta

ferramenta tem sido muito pouco utilizada para avaliar as alterações da morfologia facial após
cirurgia ortognática, comparando pacientes adultos com e sem FLP5,6,43. A maneira como os
tecidos moles se comportam frente aos movimentos ósseos permanece incerta. Estudos
adicionais utilizando análises tridimensionais são necessárias para entender completamente as
mudanças nos tecidos moles após cirurgia ortognática30.

3 OBJETIVOS
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3 OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo:
-

Avaliar de forma tridimensional a mudança do lábio superior em pacientes com
fissura transforame unilateral e sem fissura, submetidos a OMLFI, associado ou não
a cirurgia de mandíbula.

-

Identificar a relação entre o movimento esquelético e a resposta do lábio superior;

-

Comparar a resposta do lábio superior entre os lados com e sem fissura no paciente
com FLP.

4 MATERIAIS E MÉTODOS
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
O presente estudo retrospectivo de caso-controle foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo, sob o protocolo CAAE 87538818.6.0000.5441 (Anexo A).

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Os critérios de inclusão foram: possuir tomografia no pré-operatório imediato (T0)
e no pós-operatório com no mínimo 6 meses de cirurgia (T1); má-oclusão do tipo classe
III e idade superior a 17 anos. Os critérios de exclusão foram: presença de síndromes
craniofaciais associadas; histórico de cirurgia ortognática prévia e tomografias com
qualidade ruim que não permitiram a realização da metodologia.
Um total de 20 pacientes foram incluídos no estudo de acordo com o cálculo
amostral e com os critérios de inclusão. Dez pacientes sem fissura labiopalatina no grupo
controle e dez pacientes com fissura transforame unilateral no grupo experimental.
Destes, 60% apresentavam a fissura no lado esquerdo. A maioria da amostra era formada
por pacientes do sexo masculino nos dois grupos, sendo de 60% controle e 70% no
experimental. A média de idade no momento da cirurgia no grupo controle foi de 22,90
anos (variando entre 18 e 32). No grupo experimental, a média foi 25,70 anos (variando
entre 19 e 33). O tempo médio para tomografia de controle no pós-operatório (T1) no
grupo controle foi de 12,3 meses (variando entre 8 e 18). No grupo experimental a média
foi de 12,4 meses (variando entre 8 e 16) (Apêndice A).

4.3 PODER DA AMOSTRA
O poder amostral foi calculado considerando nível de significância de 5%,
tamanho de cada grupo de 10, desvio padrão do lábio superior de 2,262 e diferença a ser
detectada de 3,0 mm (média de deslocamento do lábio superior). Com estes parâmetros,
o teste apresentou poder de 0,813.
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4.4 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS NO SOFTWARE DOLPHIN
4.4.1 – Sobreposição das tomografias (Orientação dos modelos)
A mesma orientação foi estabelecida entre as tomografias nos dois tempos
cirúrgicos para que a comparação dos dados obtidos fosse confiável. A tomografia précirúrgica (T0) foi orientada pelo cirurgião de acordo com a análise facial, sendo colocada
na posição natural da cabeça. O exame tomográfico de controle (T1) foi orientado da
mesma forma. A orientação da cabeça feita de forma inconsistente, pode alterar o
planejamento e a avaliação dos resultados, sobretudo quando se quer avaliar as mudanças
ocorridas em dois tempos distintos44,45,46 (Figura1).
Figura 1 – Ilustração mostrando como a inclinação da cabeça influencia na determinação das
coordenadas. Se observarmos o ponto vermelho marcado na figura da esquerda, observa-se que a
componente Z deste ponto é nula. Porém com a inclinação na cabeça observada na figura da direita, a
componente Z do mesmo ponto, torna-se não nula.

A uniformização da orientação da imagem foi realizada utilizando a ferramenta
de sobreposição do software Dolphin 3D (Dolphin Imaging and Management Solutions,
Chatsworth, CA, USA), que é baseada no voxel de uma região selecionada e feita de
forma semi-automática, podendo ser refinada manualmente. A região escolhida para o
procedimento foi a base do crânio e a calota craniana, tendo como limite inferior o rebordo
infra-orbitário, limite posterior - o processo clinóide anterior, os limites anterior, superior
e laterais eram restringidos pelo próprio exame, utilizando assim, regiões que não são
alteradas na cirurgia ortognática (Figura 2).
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A sobreposição baseada no voxel utiliza a diferença na escala de cinza destes
elementos para alinhar imagens DICOM (Digital Imaging and Communication in
Medicine) e foi associada com uma maior acurácia e consistência do que a sobreposição
baseada na superfície de objetos35,47.
Figura2: Destaca a orientação da tomografia de T1 (verde) a partir de T0 (cinza). O retângulo em
vermelho representa o único momento manual do processo, quando a região para orientar a
sobreposição é determinada.

4.4.2 – Simplificação dos modelos
Após o registro de T1 a partir de T0, com a intenção de aumentar a eficiência do
processo, os arquivos DICOM passaram por duas etapas no Dolphin. A primeira etapa
consistiu em reduzir o tamanho do arquivo através da ferramenta DICOM Volume
Downsizing tool. Foi mantida a compressão de 30% (recomendado pelo programa) e,
com isso, os voxels das tomografias, que inicialmente tinham tamanho de 0,3mm, eram
redimensionados para 0,4mm mantendo a qualidade da imagem. A segunda etapa
consistiu em aprimorar o arquivo, através da ferramenta Optimize. Estes passos
possibilitam a compressão do arquivo, necessária para viabilizar a sequência
metodológica, além de acelerar os processos computacionais sem gerar prejuízos
quantitativos relevantes. O novo arquivo gerado mantém a proporção de 1:1 entre virtual
e real, característica intrínseca das imagens de tomografia computadorizada de feixe
cônico (TCFC).
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4.4.3 – Reconstrução do tecido mole facial
Para reconstrução da superfície do tecido mole facial a partir da tomografia, foi
utilizada a ferramenta do Create Soft Tissue from volume do software Dolphin e foram
gerados dois arquivos, um de cada tempo (T0 e T1) com extensão stl (Standard Triangle
Language). (Figura 3)
Figura 3: Criação do tecido mole da face a partir da tomografia. Este arquivo é exportado com
extensão stl. A esquerda observa-se a reconstrução do crânio e perfil mole em T0 e a direita T1.

4.4.4 – Confecção do modelo para transferência das coordenadas (MTC)
Para qualquer amostra de estudo que inclua TCFCs com diferentes orientações da
cabeça, a compreensão da direção das mudanças maxilomandibulares para todos os
pacientes depende do estabelecimento de um sistema de coordenadas comum entre eles,
de modo que as projeções direcionais possam ser consistentes entre as imagens de um
mesmo paciente28.
Dessa forma, o MTC foi gerado no próprio software Dolphin com o objetivo de,
posteriormente, ser usado no software Geomagic Qualify®, permitindo que a avaliação
dos deslocamentos nos três eixos direcionais fosse consistente em um mesmo paciente.
O software, tem ferramentas que permitem a realização desta etapa de forma simples e
rápida. Utilizou-se a ferramenta 3D Edit, com o comando “Volume Sculpting”, para a
realização do recorte de cada plano: no sagital, o recorte era realizado aproximadamente
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na linha média facial; no axial, o recorte era feito na altura do dorso nasal, passando pelo
corpo do osso esfenóide; e no coronal, seccionando o clivus occipital. Após cada recorte,
era dado o comando “Sculpt Out”, e então passava-se para o seguinte, repetindo-se o
comando até que os três cortes tivessem sido finalizados. Ao término, o guia era
exportado em STL (Figura 4).
Sendo assim, a etapa do Dolphin foi finalizada com um arquivo DICOM e dois
arquivos com formato. stl de cada etapa (T0 e T1), todos com a orientação corrigida.

Figura 4 – Criação do MTC com cortes seccionais nos planos axial, coronal e sagital. A intersecção destes
três planos (círculo amarelo), perpendiculares entre si, vai permitir a criação de coordenadas que serão
utilizadas posteriormente.
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4.5 – PROCESSAMENTO DAS IMAGENS NO SOFTWARE ITK-SNAP -

SEGMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE INTERESSE
O processo de segmentação e construção dos modelos virtuais 3D foi realizado
com o software ITK-SNAP 3.6 (www.itksnap.org), a partir da importação do arquivo em
formato DICOM reduzido e orientado pelo Dolphin. É importante ressaltar que ao
importar este arquivo para o ITK-SNAP, a orientação determinada no Dolphin é mantida
(Figura 5).
O ITK-SNAP é um software usado para segmentar estruturas em imagens médicas
3D, gratuito, open-source e multi-plataforma. O software permite a segmentação semiautomática usando métodos de contorno ativo, bem como delineamento manual e
navegação de imagem40.

Figura 5: Observar que o mesmo ponto marcado (intersecção das linhas azuis) na janela com a
tomografia de T0 (esquerda) é marcado na tomografia de T1 (direita).

O método de segmentação utilizado foi o semiautomático. Este método permiti
que o operador realize a criação dos modelos virtuais de maneira mais rápida e fidedigna,
quando comparado ao método de segmentação estritamente manual.
As segmentações das tomografias foram realizadas apenas nas regiões de
interesse. Desta forma, foram construídos modelos virtuais 3D dos incisivos centrais
superiores, da parede anterior da maxila e do tecido mole do lábio superior no préoperatório (T0) e no pós-operatório (T1).
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Foi convencionado neste estudo o uso de três camadas no processo de
segmentação. A camada 1 (vermelha) foi atribuída aos incisivos centrais superiores, a
camada 2 (azul) à parede anterior da maxila, a camada 3 (amarela) às estruturas do tecido
mole (Figura 6).
Figura 6: Segmentação das três camadas no ITK-SNAP

Após esta fase, as estruturas foram finalizadas com preenchimento manual das
porções que ficaram imprecisas na fase automática, esta etapa permite que a qualidade
das imagens fique superior às imagens do software Dolphin, como ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Visualização da diferença da qualidade de superfície entre os arquivos originados do
Dolphin Imaging® (vermelho) e do ITK-SNAP®(verde)

Arquivos STL individuais para cada camada segmentada foram gerados. Para isso,
foi utilizada a função de exportação de superfície como malha do ITK-SNAP.
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Sendo assim, a etapa de preparo das imagens no ITK-SNAP foi concluída com a
criação de três arquivos STL para o pré-operatório (T0) e três arquivos STL para o pósoperatório (T1), a saber: incisivos centrais superiores, parede anterior da maxila e tecido
mole parcial (Figura 6).
4.6 – PROCESSAMENTO DAS IMAGENS NO SOFTWARE GEOMAGIC QUALIFY

Após a construção dos modelos e a exportação de cada camada individualmente
para o formato STL, utilizou-se o software comercial Geomagic Qualify 2013 (Geomagic
U.S. Corp, Research Triangle Park, NC, 27709) para o procedimento de sobreposição,
preparo e avaliação.
O software Geomagic Qualify®, versão 2013, é um software de avaliação de
resultados com vários recursos de medição tridimensional. Ele é largamente utilizado na
indústria para processos de medição, inspeção, verificação e garantia de qualidade.
Neste estudo, este software foi utilizado principalmente para mensurar os
deslocamentos dos modelos de interesse, comparando as imagens de T0 e T1.
Para a fase de trabalho neste software, além dos três arquivos STL gerados a partir
do ITK-SNAP, o arquivo STL do tecido mole de face total, que foi gerado a partir do
software Dolphin, foi também utilizado. Desta forma, foram importados para o
Geomagic, nove arquivos STL, sendo 4 arquivos do pré-operatório (T0) e 4 arquivos do
pós-operatório (T1) que foram utilizados para avaliação dos movimentos maxilares e
consequente resposta no lábio superior. Além destes, o MTC (Figura 4) também foi
importado. Para melhor compreensão do que foi realizado na metodologia até esta etapa,
foi confeccionado a ilustração a seguir (Figura 8)
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Figura 8 – Ilustração com todas as etapas da metodologia até a importação para o
software Geomagic. O quadro da esquerda, ilustra as etapas feitas no Dolphin, com a
importação, compactação e reorientação do DICOM de T0 e T1. É nesta etapa
também que o STL do MTC é criado, bem como o STL do tecido mole facial de T0 e
T1. O quadro superior direito, mostra a criação das malhas das áreas de interesse no
software ITK-SNAP, a partir do DICOM exportado do Dolphin. Foram criados os
STLs dos ICS, parede anterior de maxila e tecido mole parcial de T0 e T1. No quadro
inferior direito temos todos os arquivos STLs importados para o software Geomagic.

4.6.1 – Orientação dos modelos no software Geomagic

O primeiro passo no software Geomagic após importação dos arquivos no formato
STL é fazer o “best-fit” dos tecidos moles. Para isso, foi utilizado a ferramenta Alignment
– n point registration. Assim, o arquivo STL do tecido mole da face total (originado do
Dolphin) é orientado a partir do arquivo STL tecido mole obtido a partir do ITK-SNAP
(Figura 9).
O segundo passo corresponde a criação de um plano sagital mediano, obtido a
partir da utilização de três pontos, dois no tecido mole facial e um na parede anterior da
maxila (Figura 10). A ferramenta utilizada para criação deste ponto foi a Features –
Plane. O plano sagital mediano que passa pelo lábio superior e parede anterior da maxila,
será utilizado para fazer as intersecções de comparação entre os lados com e sem fissura
do paciente com FLP. Assim, obtém-se duas áreas de avaliação que podem ser
comparadas nos tempos T0 e T1. (Figura 11)
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Figura 9: Janela do Software Geomagic ilustrando o “best-fit”. Em vermelho, o arquivo stl do
tecido mole segmentado no ITK-SNAP. Em verde, arquivo stl do tecido mole da face criado
no Dolphin

Figura 10. Criação do plano sagital mediano

Materiais e Métodos

Figura 11. Incisivos centrais superiores (vermelho), parede anterior da maxila lado direito (lilás), lado
esquerdo (rosa), lábio superior direito (verde semitransparente) e lábio superior esquerdo (azul
semitransparente). A intersecção foi feita a partir da criação do plano sagital mediano.

4.6.2 – Preparo e organização dos modelos
Os limites da área de interesse foram definidos e todo o restante da imagem foi
deletado. O arquivo final para avaliação ficou somente com a área avaliada, minimizando
erros de leitura. (Figura 11)
Pode-se observar que, no processamento da maxila, foram removidas todas as
estruturas medulares e a cortical interna, deixando-se apenas a cortical externa. Esta é a
superfície mais confiável de reprodução na segmentação sendo capaz de expressar a
movimentação da estrutura. A manutenção da medular e da cortical interna implicaria na
incorporação de erros que não são possíveis de controlar e consequentemente, mensurar.
O mesmo critério foi adotado para a avaliação do lábio superior, conforme pode ser visto
na figura 11.
Foi utilizada a ferramenta de relaxamento de polígonos (Relax Polygons) do
software Geomagic Qualify 2013. Esta ferramenta permite o ajuste do ângulo de transição
entre todos os triângulos da superfície, tornando-a mais homogênea, o que evita erros
futuros na etapa de computação das alterações. Este processo embora suavize a superfície,
foi realizado com todos os parâmetros em seus valores mínimos, para que o complexo
relevo das estruturas anatômicas avaliadas no estudo não seja alterado.
A ferramenta de remoção de picos (Remove Spikes) foi utilizada para o
aplainamento da superfície dos polígonos pela detecção e remoção de pontos isolados na
malha da superfície. Nesta ferramenta, o nível de suavização (Smoothness Level) utilizado
foi o mais baixo possível. Esta etapa tem o mesmo objetivo da anterior e a utilização do
nível de suavização menor possível foi escolhido com o objetivo de manter a riqueza de
detalhes morfológicos.
A ferramenta de reorganização da malha (Remesh) foi utilizada para
homogeneizar o tamanho dos triângulos que compunham as superfícies dos modelos de
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forma a evitar que no momento de mensuração das diferenças entre estes, as diferentes
densidades de malha pudessem ser erroneamente computadas como diferenças reais.
(Figura 12)
Figura 12: Resultado da homogeneização da imagem após utilização das ferramentas de
relaxamento de polígonos, remoção dos picos e reorganização da malha.

Finalmente, outro passo importante no preparo das imagens foi a utilização da
ferramenta Decimate, com ela as malhas que foram comparadas nos dois tempos, tinham
o mesmo número de triângulos.
A sobreposição dos modelos foi realizada para cada paciente de forma individual,
sendo que cada área de interesse foi sobreposta ao longo do tempo, de modo que as
estruturas de T0 foram escolhidas como referência estática e as estruturas de T1 foram
realocadas para que conseguissem a melhor adaptação possível (best-fit) entre si. Ou seja,
para um paciente foram sobrepostos os modelos de T0 e T1 de cada área a ser avaliada
(Figura 13).
Sendo assim, teremos ao final do preparo das imagens no software Geomagic um
total de 5 arquivos STL para o pré-operatório e 5 arquivos STL para o pós-operatório,
nomeados da seguinte forma:
T0 – Incisivos centrais superiores

T1 – Incisivos centrais superiores

T0 – Maxila direita

T1 – Maxila direita

T0 – Maxila esquerda

T1 – Maxila esquerda

T0 – Lábio Superior Direito

T1 – Lábio Superior Direito

T0 – Lábio Superior Esquerdo

T1 – Lábio Superior Esquerdo
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Figura 13: Visão lateral mostrando incisivo central superior T0 (vermelho), parede anterior de maxila
T0 (azul), incisivo central superior T1 (salmão), parede anterior de maxila T1 (azul semitransparente),
evidenciando o avanço realizado na cirurgia ortognática. Imagens da direita (visão inferior): acima
com imagens de T0 e abaixo com imagens de T1.

4.6.3 Confecção do sistema de coordenadas
Um sistema de coordenadas, específico para cada paciente, foi criado utilizandose como referência o MTC que havia sido importado do Dolphin Imaging® (Figura 4).
Foram criados três planos (através da determinação de três pontos), de forma que era
possível definir os planos axial, sagital e coronal. Para confecção dos planos utilizava-se
a seguinte sequência de comandos: Feature -> plane -> 3 points. Os planos foram então
correlacionados aos eixos de referência do sistema de coordenadas (XY - Sagital / XZ Axial / YZ - Coronal) como demonstrado na figura 14. Desse modo, o sistema de
coordenadas recém- criado era definido como o sistema de referência para todas as
avaliações (Figura 14). Para criar o sistema de coordenadas utilizava-se Tools ->
Coordinate systems -> Create by definition.
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Figura 14 – Obtenção do ponto origem e criação das
coordenadas.

4.6.4 – Obtenção dos pontos centroides
Sabe-se que a definição manual de pontos de referência (landmarks)
tridimensionais é bastante contestável, demonstrando, em geral, uma reprodutibilidade
pouco satisfatória. Dessa forma, optou-se, pela escolha de um ponto que expressasse a
posição espacial do modelo avaliado sem que houvesse a necessidade de marcação de
ponto.
O ponto centroide de um triângulo é definido, em geometria, como o encontro de
suas três medianas e, por sua vez, o ponto centroide de uma estrutura é definido como a
posição espacial média de todos os centroides dos triângulos que compõem sua malha.
(Figura 15)
O ponto centroide foi escolhido, uma vez que as estruturas tridimensionais deste
estudo eram expressas por superfícies e não por volumes completamente fechados, não
possuindo centro de massa.
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Figura 15. Recorte da malha do lábio superior de um dos pacientes da
amostra. A obtenção do centroide de cada modelo do estudo foi feito a
partir da média do centroide de cada triangulo da malha.

O centroide de cada modelo (ICS, maxila e lábio superior) nos diferentes tempos
foi determinado de forma simples, como demonstrado a seguir: selecionou-se a estrutura
desejada (select all) -> Features -> point -> centroid -> apply (Figura 16).
Figura 16 – Ilustra o deslocamento do ponto centroide de T0 para T1. Em
vermelho, posição do centroide em T0. Em verde, posição do centroide em T1. A
diferença entre as duas posições mostrará o deslocamento do objeto.

49

50

Materiais e Métodos

4.6.5 – Avaliação do deslocamento dos modelos

No presente estudo, foi criado um ponto centroide para cada modelo em T0 e T1.
Esta etapa é feita de forma automática pelo software, eliminando possíveis erros do
operador. Desta forma, o deslocamento do objeto no espaço será medido pelo
deslocamento do ponto centroide (Figura 17).

4.7 - ANÁLISE ESTATÍSTICA
As análises estatísticas foram desenvolvidas com o auxílio do programa
Sigmaplot 12.0 para o sistema operacional Windows.
Foi realizada uma análise descritiva para as estatísticas mais relevantes para
todas as variáveis. O teste t de amostras independentes foi utilizado para avaliar o
deslocamento do incisivo central superior nos dois grupos. A análise de variância
bidirecional (ANOVA) para medidas repetidas foi usada para avaliar as alterações na
parede anterior da maxila e no lábio superior no grupo controle e no grupo experimental
nos lados com e sem fissura. O nível de significância estatística foi estabelecido em P
<0,05.
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Uma tabela com um resumo dos pacientes da amostra foi colocada no Apêndice A. Em
relação ao tipo de cirurgia, no grupo controle, todos os pacientes foram submetidos a cirurgia
combinada com OMLFI e osteotomia sagital bilateral da mandíbula (OSBM). No grupo de
estudo, 60% dos pacientes foram submetidos a cirurgia combinada enquanto 40% foram
submetidos a cirurgia isolada de maxila.
A média de deslocamento da maxila, medido nos ICS no grupo controle, foi: no sentido
sagital de 5,06mm de avanço (variando de -1,30 a 9,22), no sentido vertical foi de -1,62mm de
impacção (variando de 2,80 a -11,36) e no sentido lateral de 1,52mm (variando de -2,32 a 4,43).
No experimental os valores foram os seguintes: no sentido sagital 5,13mm de avanço (variando
de 1,69 a 10,76), no sentido vertical foi de -1,26mm de impacção (variando de 0,09 a -6,11) e
no sentido lateral de 0,43mm (variando de -2,97 a 5,30). Não houve diferença estatisticamente
significante entre a quantidade de movimento entre os grupos (Tabela 1).

Tabela 1 – mostrando o deslocamento do ICS em mm. Foi utilizado o teste T de amostras independentes
GRUPO

SAGITAL

VERTICAL

LATERAL

Controle

5,06

-1,62

1,52

Experimental

5,13

-1,26

0,43

P

0,95

0,91

0,29

A análise dos resultados foi realizada separando os grupos e posteriormente comparando
no grupo experimental as alterações no lado com e sem fissura. Foi avaliado o movimento no
plano sagital e vertical das três variáveis analisadas (parede anterior da maxila, incisivo central
superior e lábio superior) e por fim foi realizada a relação de movimento no sentido sagital e
vertical do lábio superior em relação ao incisivo superior e do lábio superior em relação a parede
anterior da maxila.
Ao comparar a quantidade de movimento sagital e vertical do ICS, parede anterior da
maxila e lábio superior entre os grupos e da parede anterior da maxila e lábio superior entre os
lados com e sem fissura do paciente com FLP não se observou diferença estatisticamente
significante. Como pode ser visto na tabela abaixo.
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Tabela 2 – valor de P para cada uma das variáveis. Não houve diferença
estatística (P>0,05)

Variáveis

Grupo

Lado

ICS

0,953

0,910

Parede anterior da

0,304

0,142

0,607

0,819

0,315

0,968

0,817

0,517

maxila
Lábio superior

O avanço médio da parede anterior da maxila no grupo controle foi de 4,29mm. O que
representa 84,7% do avanço no ICS. No grupo experimental, a parede anterior da maxila foi
segmentada em lado sem fissura (experimental) e com fissura (experimental_F). O lado sem
fissura teve um avanço médio de 3,1mm, o que representa 60,8% do avanço no nível do ICS.
O lado com fissura teve um avanço médio de 3,78mm, 73,7% do avanço no ICS (Gráfico
1/Tabela 3).
No grupo 1, o lábio superior avançou em média 4,31mm. Este valor representa 85,2%
do avanço no ICS e 100,4% do avanço na parede anterior da maxila. No grupo 2, o lábio
superior foi segmentado em lado sem fissura (experimental) e com fissura (experimental_F).
No lado sem fissura o avanço médio do lábio foi de 3,47mm, o que representa 67,6% do avanço
no ICS e 111,9% do avanço na parede anterior da maxila. No lado com fissura, o avanço médio
do lábio foi de 3,25mm, o que representa 63,3% do avanço no ICS e 86% do avanço na parede
anterior da maxila. (Gráfico 1/Tabela 3)
Gráfico1. Mostrando a média de deslocamento sagital dos incisivos
centrais superiores, da maxila e do lábio nos dois grupos.
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Tabela 3 – expressa os deslocamentos no sentido sagital e percentual de resposta do lábio em relação ao
ICS e maxila

Avanço ICS
(mm)

Grupo

Avanço Maxila Avanço do lábio
(mm)
(mm)
Resposta do lábio %
ICS
Maxila

Controle

5,06

4,29

4,31

85,2

100,4

Experimental

5,13

3,1

3,47

67,6

111,9

Experimental_F

5,13

3,78

3,25

63,3

86

No sentido vertical, a impacção média da parede anterior da maxila no grupo controle
foi de 0,81mm. O que representa 50% da impacção no ICS. No grupo experimental, a parede
anterior da maxila foi segmentada em lado sem fissura (experimental) e com fissura
(experimental_F). O lado sem fissura teve uma impacção média de 0,73mm, o que representa
45,1% da impacção no nível do ICS. O lado com fissura teve uma impacção média de 0,47mm,
29% da impacção no ICS. (Gráfico 2/Tabela 4)
No grupo controle, o lábio superior subiu em média 0,92mm. Este valor representa
56,8% do movimento vertical no ICS e 113,6% da impacção na parede anterior da maxila. No
grupo experimental, o lado sem fissura do lábio subiu em média 0,95mm, o que representa
78,5% do movimento vertical no ICS e 130% da impacção na parede anterior da maxila. No
lado com fissura, o lábio subiu em média 0,37mm, o que representa 30,6% do movimento
vertical no ICS e 78,7% da impacção na parede anterior da maxila (Gráfico 2/Tabela 4).

Gráfico 2 - Mostrando a média de deslocamento vertical dos incisivos centrais superiores, da maxila e do lábio
superior nos dois grupos.
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Tabela 4 – expressa os deslocamentos no sentido sagital e percentual de resposta do lábio em relação ao
ICS e maxila

Grupo

Impacção
ICS (mm)

Impacção
Maxila
(mm)

Impacção do
lábio (mm)

do lábio
Resposta %
ICS

Maxila

Controle

1,62

0,81

0,92

56,8

113,6

Experimental

1,21

0,73

0,95

78,5

130

Experimental_F

1,21

0,47

0,37

30,6

78,7
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Pacientes com FLP normalmente apresentam um perfil facial côncavo, determinado pela
retração cicatricial do lábio superior e nariz provocada pelas cirurgias plásticas prévias 3,
acrescentado pela deformidade maxilo-mandibular causada pela deficiência de crescimento
maxilar. Estas alterações anatômicas faciais visíveis são a principal causa dos distúrbios
psicológicos presentes nos indivíduos com FLP 5,12-16,48-50.
A melhoria da estética facial é um dos principais objetivos da cirurgia ortognática
moderna5,19. A OMLFI associada ou não a osteotomia de mandíbula é a técnica mais utilizada
com esta finalidade. A frequência de OMLFI nos pacientes com FLP varia entre 22 e 48,3 %
nos diferentes estudos5,20-24. No entanto, Park, Koh, Choi4 acreditam que a cirurgia combinada
de maxila e mandíbula frequentemente falha em restabelecer um equilíbrio estético,
principalmente na avaliação de perfil do paciente com FLP, gerando resultados insatisfatórios.
Em contraste, nos pacientes sem fissura labiopalatina submetidos a mesma técnica cirúrgica,
este fato não é observado. Geraedts et al25 acrescentam ainda que pacientes com FLP tem
resultados menos favoráveis que os pacientes sem fissura e que tal diferença se deve a
deficiência intrínseca de tecidos presente nos pacientes com fissura.
Recentes avanços em tecnologias 3D têm permitido estudos mais precisos e objetivos
para caracterização facial dos pacientes com FLP

5,41,42.

Porém, até o presente momento, esta

ferramenta tem sido muito pouco utilizada para avaliar as alterações da morfologia facial após
cirurgia ortognática, comparando pacientes adultos com e sem FLP 5,6,43. McCance et al.43
utilizaram escaneamento facial a laser para avaliar as alterações nos tecidos moles faciais após
OMLFI. O grupo de estudo era composto por 24 pacientes com diferentes tipos de fissura e
comparou com 60 pacientes sem fissura. Concluiram que o método é simples, confiável e de
fácil interpretação para analisar as alterações faciais no paciente com fissura. Metzler el al.8,
avaliaram de forma tridimensional as alterações na região nasolabial de pacientes submetidos a
avanço de maxila através da osteotomia Le Fort I. Os dados fotográficos tridimensionais foram
adquiridos usando o sistema VECTRA 3D. Porém, o estudo foi realizado somente em
pacientes sem fissura. Verzé, Bianchi, Ramieri5 compararam as diferenças nos tecidos moles
faciais em pacientes com FLP unilateral e sem fissura submetidos a OMLFI e cirurgia de nariz,
através de cefalometria e escaneamento facial 3D. Afirmam que, embora os resultados do
estudo 3D devem ser interpretados com cautela devido ao tamanho relativamente pequeno da
amostra, a análise 3D mostrou resultados quantitativos no tratamento secundário das
deformidades do nariz, lábio e maxila do paciente com FLP.
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O presente trabalho utilizou a tomografia como ferramenta de avaliação 3D. A
sobreposição foi feita na base do crânio e baseada no voxel. A utilização desta metodologia tem
sido amplamente descrita na literatura35,38,44,47,. É considerado atualmente o melhor método de
sobreposição tridimensional, sendo mais eficiente do que as demais técnicas descritas na
literatura35,38. Gaber et al.39 fizeram uma revisão sistemática na tentativa de alcançar um
protocolo objetivo para avaliar a precisão da cirurgia ortognática planejada virtualmente.
Concluiu que a partir dos resultados encontrados nesta revisão, fica claro que a literatura é
deficiente em estudos clínicos randomizados de alta qualidade que usem métodos validados. E
sugerem um protocolo para avaliação da precisão nestes casos, com menor margem de erro. O
protocolo sugere que o registro deve ser baseado no voxel, utilizando a base do crânio
sobreposta nos dois tempos de forma automatizada, o que diminui a possibilidade de erro
humano. Acrescenta ainda que a avaliação deve ser realizada de forma automática ou
semiautomática. O resultado deve ser indicativo de alterações tridimensionais - seja
translacional ou rotacional, com base nos diferentes eixos (x, y, z). A metodologia utilizada
neste estudo é uma continuidade do trabalho descrito por Maués40 que descreve um método de
quantificação das translações de modelos 3D de acordo com um sistema de coordenadas
cartesiano para avaliação da precisão na CO. A autora conclui que o método apresentado é
capaz de avaliar as translações ocorridas na maxila e mandíbula de pacientes que sofreram CO,
possuindo ótima precisão e acurácia em determinar quantitativamente os deslocamentos nos 3
eixos do espaço (antero-posterior, transversal e vertical), além de excelente confiabilidade
interexaminador. A metodologia empregada neste trabalho vai de encontro ao proposto por
Gaber et al.39 (Figura 18), com excessão da avaliação interexaminador. Optou-se por não fazer
tal avaliação uma vez que o método já se provou confiável, como descrito por Maués40. Até o
presente momento, não existe nenhum estudo focado nas alterações tridimensionais do lábio
superior após o avanço com OMLFI usando esta metodologia com este nível de detalhe em
pacientes com FLP. Também não há relatos de utilização de tomografias com esta finalidade.
Além disso, não foram encontrados trabalhos prévios que tenham avaliado e comparado o lado
direito e esquerdo separadamente como foi feito no presente estudo. Entretanto, a interpretação
dos resultados deste trabalho deve ser feita com cautela pois a amostra de pacientes é reduzida.
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Figura 17 – Proposta de protocolo ideal para avaliação dos
resultados em cirurgia ortognática.

Extraído de Gaber et al. Virtually Planned
Orthognathic Surgery. J Oral Maxillofac Surg 2017.

As mudanças que ocorrem nos tecidos moles faciais após o reposicionamento da parte
óssea realizada na cirurgia ortognática já foram amplamente estudadas e discutidas na
literatura3-5,8,24. No entanto, existem poucos relatos de estudos realizados de forma
tridimensional5. Não há um consenso na literatura no que diz respeito ao comportamento dos
tecidos moles labial e nasal em pacientes com FLP quando submetidos a cirurgia ortognática.
Yun et al. 24 examinou as mudanças na maxila e na mandíbula e as alterações nos tecidos moles
em pacientes com fissura labiopalatina submetidos a OLFI de maxila e OSBM, através de
análise cefalométrica. A amostra era composta de 26 pacientes, sendo 21 com FLP unilateral e
5 com FLP bilateral. A posição do lábio superior na altura do ponto A’ foi alterada por uma
distância igual a 55% da alteração no osso maxilar. Concluiu que, a cirurgia óssea sem correção
de tecidos moles pode obter bons resultados estéticos. Este resultado difere do presente estudo
que obteve uma resposta de 100% do lábio no sentido sagital para o paciente sem FLP e para o
lado sem FLP e 86% para o lado com FLP; observou-se de igual modo que, no sentido vertical,

62
Discussão

os pacientes sem FLP e o lado sem FLP do paciente do grupo experimental apresentaram
resposta do tecido mole maior que o lado com fissura do grupo experimental.
Para Park, Koh, Choi4 discordam que a falta de harmonia no perfil facial após CO seja
em função da menor resposta do lábio superior nestes pacientes. Para estes autores, a retração
cicatricial do lábio superior impede uma relação harmoniosa deste com o lábio inferior e
afirmam que, embora a interferência da fissura labiopalatina seja mais óbvia na região do lábio
superior, os músculos orbicular do lábio inferior, bucinador e mentual também podem ser
afetados, resultando numa deformidade do lábio inferior, sendo responsável pela falta de
equilíbrio estético observado nos pacientes com FLP após a cirurgia ortognática. Utilizou
análise cefalométrica para comparar os resultados em 50 pacientes divididos em dois grupos.
Não houve diferença estatística entre o grupo sem e com fissura, exceto para a espessura do
lábio inferior. Nos pacientes sem fissura ocorre uma adaptação do lábio inferior, após a cirurgia
ortognática. O mesmo não foi observado nos pacientes com fissura. Concluiu que o lábio
inferior contribuiu mais para o resultado insatisfatório que a deformidade do lábio superior,
porque a musculatura ao redor do lábio inferior não se adaptou tão bem após os procedimentos
de recuo mandibular em pacientes com má oclusão relacionada à fissura quanto em pacientes
com deformidades dentofaciais Classe III não relacionadas à fissura.
Baek et al.51 também utilizaram radiografias cefalométricas e traçados para comparar
os resultados do tratamento em 25 pacientes com FLP com hipoplasia maxilar, divididos em
dois grupos. No grupo 1 os pacientes foram tratados com OMLFI para avanço e no grupo 2
foram tratados por distração osteogênica da maxila. Eles concluíram que o avanço do lábio
superior e da ponta nasal foi significativamente maior no grupo 2. Esses achados concordaram
com os de Cheung29 e Chua30.
No entanto, as radiografias cefalométricas, utilizadas normalmente para este fim, são
limitadas pois a avaliação das estruturas anatômicas fica restrita ao plano mediano. Além disso,
as assimetrias que estão presentes na grande maioria dos pacientes com FLP, não podem ser
avaliadas de forma precisa5-8. Com o advento da tecnologia 3D, alguns trabalhos começaram a
utilizar estes recursos. Susarla, Berli, Kumar3 utilizaram análise de fotografia 3D associada a
cefalometria para estudar as alterações nos tecidos moles em pacientes com fissura e comparar
a resposta em pacientes que tiveram a maxila segmentada em dois pedaços com pacientes que
não tiveram a maxila segmentada. Afirmam que o avanço do terço médio da face através da
OMLFI projetou consistentemente e estatisticamente a região dos pontos subnasal, lábio
superior e estômio superior. Para cada milímetro de avanço maxilar, a alteração sagital dos
tecidos moles foi aproximadamente de 1 mm, o que representa uma resposta de 100%.
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Acrescenta ainda que as alterações dos tecidos moles no lábio superior e estômio superior foram
consideravelmente maiores nos pacientes sem segmentação de maxila em comparação com os
pacientes que a maxila foi segmentada em 2 peças. O presente estudo corrobora com os achados
de Susarla, Berli, Kumar3 para o grupo controle e grupo experimental, lado sem FLP.
Metzler el al.8 avaliaram de forma tridimensional, com fotografia 3D, as alterações na
região nasolabial de pacientes submetidos a avanço de maxila através da osteotomia Le Fort I.
Numa amostra composta exclusivamente por pacientes sem fissura, concluiu que o lábio
superior avançou 50% do movimento ósseo e que o aumento do avanço ósseo não significa
aumento proporcional na resposta de tecido mole. Tal achado é corroborado no trabalho de
Tanaka52. Esta autora acrescenta ainda que encontrou pouca repercussão no tecido mole em
avanços maxilares inferiores a 5mm nos pacientes com FLP. Verzé, Bianchi, Ramieri 5
compararam as diferenças nos tecidos moles faciais em pacientes com FLP unilateral e sem
fissura submetidos a OMLFI e cirurgia de nariz, através de cefalometria e escaneamento facial
3D. Afirma que a resposta do lábio foi maior no grupo sem fissura. Mas, não descreve o valor
médio da mudança relacionada com o avanço maxilar. E conclui que, embora uma
normalização significativa dos perfis de tecidos moles tenha sido geralmente observada no
grupo com fissura, deformidades residuais foram documentadas na projeção pós-operatória do
lábio superior e da ponta do nariz. Isso pode ser devido ao fato de os pacientes com FLP terem
cicatrizes, o que impede uma melhor acomodação dos tecidos moles. Além disso, em alguns
pacientes com FLP, faltavam 1 ou 2 dentes anteriores no lado da fissura, e essa ausência pode
contribuir para a redução do suporte do lábio superior.
No presente estudo, não foi observado diferença estatística entre os grupos estudados
quando se avaliou o deslocamento da maxila nos eixos x, y e z, o que aponta para uma amostra
semelhante (Tabela 1).
Em relação ao deslocamento sagital, a avaliação foi feita em dois níveis, comparando o
avanço na região do ICS e da parede anterior da maxila, correlacionando o deslocamento destas
regiões com a resposta no lábio superior. Foi feito desta forma pois acredita-se que a resposta
do lábio está relacionada não só com o deslocamento dentário, mas também com a posição da
parede anterior da maxila. Estudos realizados de forma isolada com cefalometrias, ou
associados com escaneamento ou fotografias 3D, como descrito anteriormente3-5,8,24,29,30, 51 não
poderiam fazer esta distinção, que só foi possível com a tomografia que contempla a análise de
tecidos duros (dente e osso) e tecidos moles (lábio superior). O avanço médio da parede anterior
da maxila no grupo controle foi de 84,7% do avanço no ICS. No grupo experimental, a parede
anterior da maxila foi segmentada em lado sem fissura (experimental) e com fissura
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(experimental_F). O lado experimental teve 60,8% do avanço no nível do ICS. O lado
experimental_F teve um avanço médio de 73,7% do avanço no ICS. Embora não tenha sido
encontrado diferença estatisticamente significante entre os lados com e sem fissura no grupo
experimental (p=0,607) (Gráfico 1), observou-se um avanço percentualmente maior da maxila
no lado com fissura, isso pode estar relacionado com as assimetrias normalmente encontradas
no paciente com FLP, onde o lado acometido pela patologia é mais hipoplásico e portanto
requer um avanço maior.
No presente estudo, constatamos que o lábio superior avançou em média 85,2% do
avanço no ICS e 100,4% do avanço na parede anterior da maxila no grupo controle. No grupo
experimental, o avanço médio do lábio foi de 67,6% do avanço no ICS e 111,9% do avanço na
parede anterior da maxila. No grupo experimental_F, o avanço médio do lábio foi de 63,3% do
avanço no ICS e 86% do avanço na parede anterior da maxila. Embora não haja diferença
estatisticamente significante na resposta para as comparações, fica claro que a resposta do lábio
superior é maior no grupo controle do que no experimental e experimetal_F. E ainda quando se
comparou a resposta entre os lados nos pacientes com FLP, a resposta é menor no lado
acometido pela fissura. Acredita-se que a resposta menor do lábio no grupo fissurado se deve a
presença de tecido cicatricial consequente das cirurgias plásticas primárias.
Desta forma o presente estudo apresenta diferenças importantes dos demais estudos na
literatura. O fato de utilizar uma metodologia 3D permite avaliação e métodos de análise mais
precisos quando comparado aos métodos bidimensionais como a telerradiografia em norma
lateral. Outro fator importante a ser ressaltado é a quantidade muito limitada de trabalhos
tridimensionais avaliando a resposta do tecido mole frente a movimentação esquelética. O
método de sobreposição por voxel torna mais confiável a metodologia e o uso do centroide
permitiu uma análise mais precisa da quantidade de movimento nos três planos do espaço.
Fatores como a divisão e avaliação do lado com e sem FLP permite avaliar como o
tecido mole se comporta separadamente do lado afetado e não afetado pela FLP. Até o momento
todos os estudos desconsideram o lado da FLP e fazem aferições apenas considerando o
paciente com ou sem FLP.
No presente estudo pode-se constatar que embora a diferença não seja estatisticamente
significante, a diferença percentual de resposta do lábio frente ao movimento dento-esquelético
no lado com FLP quando comparado com o lado sem FLP ou mesmo com o grupo sem FLP
é clinicamente significante e pode explicar a falta de resultados satisfatórios após CO nestes
grupos de pacientes.
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A quantidade de avanço foi semelhante para o grupo experimental e controle deste
estudo (Tabela 1). Este fato é importante porque um avanço maior da parte dento-esquelética
representa uma resposta do tecido mole até um determinado momento quando o tecido mole
não responde mais de forma evidente8,52. Este fato também deve ser considerado quando se
avalia técnicas de movimentação esqueléticas diferentes como OMLFI e distração osteogênica
que apresentam indicação diferentes e tempo de acomodação dos tecidos moles diferentes 51.
Com relação a quantidade de avanço considerada na maioria dos estudos não fica claro
se foi o avanço planejado ou se foi o avanço real do período avaliado. Nos estudos com
fotogrametria8 ou escaneamento3,5 a laser é difícil relacionar o avanço esquelético com as
alterações dos tecidos moles. No presente estudo, optou-se pelo uso da tomografia
computadorizada justamente pela importância da relação do movimento esquelético real e sua
repercussão no tecido mole após a sua acomodação.
Como limitações do presente estudo podemos considerar algumas inerentes a
metodologia empregada padronização da quantidade e direção do avanço esquelético,
classificação da FLP bem como características individuais que podem interferir no resultado,
como quantidade de fibrose característica do tecido mole (hipo ou hipertônico) bem como
técnica de queiloplastia e experiência do cirurgião que realizou.
Outras limitações encontradas foram a amostra intencional, o tamanho da amostra e a
limitação do grupo controle em ser o mais próximo do grupo experimental para poder realizar
uma comparação real de situações semelhantes isolando apenas a FLP. Desta forma, faz-se
necessário mais estudos tridimensionais comparando a resposta do tecido mole frente a
movimentação esquelética.
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Pode-se concluir que:
O método utilizado foi capaz de avaliar de forma tridimensional as alterações no lábio
superior em pacientes sem e com FLP submetidos a OMLFI.
Foi possível diferenciar o movimento esquelético do dentário e as respectivas respostas
no tecido mole.
A resposta do lábio foi percentualmente menor nos pacientes com FLP quando
comparados com os pacientes sem FLP tanto no aspecto sagital quanto no vertical.
Quando comparado o lado com e sem fissura no paciente com FLP, observou-se uma
resposta menor no lado acometido pela fissura tanto no sentido sagital quanto no vertical.
A relação entre a resposta do lábio superior com a OMLFI quando utilizamos o ICS
como referência no paciente sem fissura foi de 85,2%. No lado sem fissura do paciente com
FLP foi de 67,6% e no lado com fissura foi de 63,3%
A relação entre a resposta do lábio superior com a OMLFI quando utilizamos a parede
anterior da maxila como referência no paciente sem fissura foi de 100,4%. No lado sem fissura
do paciente com FLP foi de 111,9% e no lado com fissura foi de 86%
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APÊNDICE A - Tabela geral de apresentação dos indivíduos do estudo, com pacientes
dos dois grupos
Idade no
Tomografia
momento da de Controle
cirurgia
em meses

Movimento Movimento Movimento
Lateral da Sagital da Vertical da
maxila no
maxila no
maxila no
ICS em
ICS em
ICS em
mm
mm
mm

Paciente

Sexo

Lado da fissura

Tipo de
Cirurgia
realizada

Experimental 1

Masculino

Direito

OMLFI

27

13

5,301

10,761

0,492

Experimental 2

Feminino

Esquerdo

OMLFI +
OSBM

30

8

1,201

3,779

-5,582

Experimental 3

Masculino

Direito

OMLFI +
OSBM

25

13

3,579

3,16

-6,11

Experimental 4

Masculino

Esquerdo

OMLFI +
OSBM

23

15

0,659

5,146

-1,291

Experimental 5

Masculino

Direito

OMLFI

30

12

-0,676

6,527

0,094

Experimental 6

Masculino

Esquerdo

OMLFI +
OSBM

19

10

0,474

3,350

0,796

Experimental 7

Feminino

Esquerdo

OMLFI +
OSBM

33

16

-0,501

2,560

-1,192

Experimental 8

Feminino

Direito

OMLFI

23

14

-2,744

8,006

-0,051

Experimental 9

Masculino

Esquerdo

OMLFI

23

11

-2,973

6,348

0,965

Experimental 10

Masculino

Esquerdo

OMLFI +
OSBM

24

12

0,026

1,693

0,284

Controle 1

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

32

18

1,069

4,765

-0,349

Controle 2

Feminino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

29

16

1,365

6,59

-5,921

Controle 3

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

28

14

0,538

3,143

0,868

Controle 4

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

18

12

0,990

9,219

0,034

Controle 5

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

23

11

4,240

6,347

-3,141

Controle 6

Feminino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

18

9

4,432

-1,301

-11,358

Controle 7

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

18

8

-1,121

4,326

-2,271

Controle 8

Feminino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

19

9

2,163

4,992

1,680

Controle 9

Masculino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

25

13

2,320

8,439

2,801

Controle 10

Feminino

Sem fissura

OMLFI +
OSBM

19

13

-0,839

4,040

-0,027
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