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RESUMO 

 

Lisboa CO. Avaliação tridimensional das alterações dos tecidos moles faciais após 

cirurgia ortognática [Tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2020. 

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma avaliação tridimensional das 

alterações nos tecidos moles faciais após as cirurgias ortognáticas isoladas e 

combinadas através de uma revisão sistemática que buscou analisar as mudanças 

nos tecidos moles faciais após cirurgia de avanço ou recuo mandibular; e um estudo 

clínico retrospectivo que avaliou, através de tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC), as alterações nos tecidos moles faciais após cirurgias 

maxilomandibulares de avanço mandibular com impacção de maxila e recuo 

mandibular com avanço maxilar. Para a revisão sistemática, foi feita uma busca 

eletrônica nas bases de dados PubMed, Cochrane  Library, Scopus, BVS (Biblioteca 

virtual de saúde - Lilacs e BBO) e Web of Science. Os critérios de inclusão foram: 

estudos que avaliaram pacientes adultos submetidos à cirurgia mandibular 

anteroposterior (avanço mandibular ou recuo mandibular); avaliação dos tecidos 

moles faciais antes e depois de realizar a cirurgia usando tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética. Foi feita a análise da qualidade metodológica e de risco 

de viéses e realizada uma meta-análise. Seis artigos atenderam aos critérios de 

inclusão e foram avaliados quanto a qualidade metodológica. A correlação foi 

significativa e forte na área do mento (r = 0,876 e r = 0,868) e moderada para o lábio 

inferior / incisivo inferior (r = 0,690). A proporção para lábio inferior/ponto infradental 

foi de 78% e para Pog’/Pog foi de 98%.Devido ao número limitado de artigos incluídos 

na revisão, existe fraca evidência sobre as alterações dos tecidos moles faciais após 

as cirurgias de avanço ou recuo mandibular usando imagens 3D. No entanto, pode-

se inferir que as mudanças no lábio inferior tendem a ser menores do que as da região 

do mento. Para o estudo clínico retrospectivo foram selecionados 22 indivíduos (13 

mulheres e 9 homens) na faixa etária de 18 a 35 anos, que foram submetidos às 

cirurgias ortognáticas de recuo mandibular e avanço maxilar (RMd+AvMx) e avanço 

mandibular e impacção de maxila (AvMd+IMx).As documentações de todos os 

pacientes selecionados incluíam TCFC pré-cirúrgica (T1) e , pelo menos, 6 meses 



 

após o procedimento cirúrgico (T2). Todos as avaliações foram feitas utilizando os 

softwares ITKsnap e Slicer 3D. O teste t independente foi usado para comparar os 

deslocamentos dos pontos marcados entre os dois grupos. O teste t pareado foi 

aplicado para comparar T1  e T2 das medidas angulares em cada grupo. A correlação 

de Pearson e Spearman foram utilizadas para avaliar a correlação do deslocamento 

entre tecidos duros e moles. A regressão linear entre os pontos com correlação 

significante foi calculada. As alterações foram estatisticamente significantes no 

sentido anteroposterior para os quase todos os pontos em tecidos duros e para os 

pontos Ale, Ald, Li, B’ e Pog’; e para os pontos A, is e Li no sentido vertical. As 

alterações no ângulo mentolabial foram estatisticamente significativas em ambos os 

grupos, não apresentando significância para o ângulo nasolabial. Em ambos os 

grupos, a correlação foi maior para os pontos mandibulares em comparação aos 

pontos do terço médio, dentes e  lábios. Os tecidos moles mandibulares tendem a 

acompanhar a movimentação anteroposterior e vertical dos tecidos duros para após 

as cirurgias de avanço e recuo mandibular. 

 

Palavras-chave: Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, cirurgia ortognática, 

Osteotomia de Le Fort, avanço mandibular. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

Lisboa CO. Soft tissue assessment before and after orthognathic surgery using three-

dimensional images [Tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2020. 

 

The aim of this study was to evaluate a three-dimensional (3D) changes in facial soft 

tissues after isolated and combined orthognathic surgeries through a systematic 

review that sought to analyze changes in facial soft tissues after mandibular 

advancement or setback surgery; and a retrospective clinical study that assessed 

using cone beam computed tomography (CBCT), changes in facial soft tissues after 

maxillomandibular surgery of mandibular advancement with maxillary impaction and 

mandibular retreat with maxillary advancement. An electronic search was performed 

in the MEDLINE, Cochrane Library, Scopus, Virtual Health Library (VHL), Web of 

Science, and OpenGrey databases. Inclusion criteria comprised studies that evaluated 

the soft tissues of adult patients before and after mandibular advancement or setback 

surgery using computed tomography or magnetic resonance imaging. The risk of bias 

was analyzed. A total of 3501 studies were retrieved. The titles and abstracts of 2071 

studies were read and 2040 of them were excluded. Thirty-one articles were read in 

full and six fulfilled the eligibility criteria and were included. A meta-analysis was 

performed using three of these articles. The correlation was significant and strong in 

the chin area (r = 0.876 and r = 0.868) and moderate for the lower lip/lower incisor (r = 

0.690). The ratio for lower lip/infradentale was 78% and for Pog’/Pog was 98%. Due to 

the limited number of articles included, there is weak evidence to infer that changes in 

the facial soft tissue due to mandibular advancement or setback are significant, but 

changes in the lower lip tend to be smaller than changes in the chin area. For the 

clinical study, 22 subjects (13 females and 9 males) from 18 to 35-year-old patients 

who were submitted to mandibular setback and maxillary advancement (MdS + MxA) 

or mandibular advancement and maxillary impaction (MdA + MxI) were selected. 

Documentations for all selected patients included CBCT pre-surgical (T1) and, at least, 

6 months after the surgical procedure (T2). All assessments were made using the 

ITKsnap and Slicer 3D software. The independent t test was used to compare the 

displacements of the points between the two groups. The paired t-test was applied to 



 

compare T1 and T2 of angular measurements in each group. Pearson and Spearman 

correlations were used to assess the correlation between displacement of hard and 

soft tissues. The linear regression between the points with significant correlation was 

calculated. The changes were statistically significant in the anteroposterior direction 

for almost all points in hard tissues and for the points Ale, Ald, LL, B 'and Pog'; and for 

points A, is and LL in the vertical direction. The changes in the mentolabial angle were 

statistically significant in both groups, with no significance for the nasolabial angle. In 

both groups, the correlation was greater for the mandibular landmarks compared to 

the landmarks of the middle third, teeth and lips. Mandibular soft tissues tend to 

accompany the anteroposterior and vertical movement of the hard tissues after 

mandibular advancement or setback.  

 

 

Key-words: orthognathic surgery; mandibular advancement; tomography; Osteotomy, 

Le Fort I.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  As maloclusões decorrentes de desarmonias esqueléticas severas são 

preferencialmente corrigidas através de cirurgia ortognática. As cirurgias combinadas, 

ou seja, aquelas que envolvem movimentação da maxila e da mandíbula, têm sido 

realizadas com mais frequência, pois permitem maiores movimentações, podendo 

obter resultados estéticos mais favoráveis.1 O recuo mandibular e o avanço maxilar 

podem ser realizados nos casos de maloclusão de ClasseIII, e as cirurgias de avanço 

mandibular e impacção de maxila em casos de deficiência mandibular associada ao 

excesso vertical da maxila. 

  As cirurgias ortognáticas além de terem o objetivo de corrigir as maloclusões 

dentárias, possibilitando ganhos funcionais, como equilíbrio muscular e melhoras 

respiratórias, visam também uma melhora do perfil facial, da autoestima e da 

qualidade de vida do paciente.1,2,3 A previsibilidade das alterações teciduais 

resultantes das cirurgias ortognáticas apresenta grande importância para pacientes, 

cirurgiões e ortodontistas,2-3 devido ao potencial das cirurgias de promoverem 

alterações nas proporções faciais, nariz e lábios e no contorno facial.4-7 

  Os tecidos moles possivelmente se adaptam e seguem o movimento dos 

tecidos ósseos, tanto em cirurgias isoladas quanto em cirurgias combinadas. A 

literatura científica recente tem mostrado que a resposta dos tecidos moles à cirurgia 

de avanço e recuo mandibular tende a ser menor para lábio inferior do que para região 

do mento.3 O terço médio da face pode ser significativamente afetado pelas 

osteotomias Le Fort I, podendo ocorrer alteração na anatomia nasal, na largura da 

base alar e na posição da columela e na ponta do nariz.8,9,10 A proporção de 

deslocamento dos tecidos duros e moles do terço médio facial pode variar muito, 

podendo sofrer modificações com o tempo devido diversos fatores, como a 

remodelação muscular progressiva e ao inchaço pós-cirúrgico remanescente.11,12 

  A predição e avaliação dos resultados das cirurgias ortognáticas foram por 

muitos anos e, ocasionalmente, ainda são realizadas através das radiografias 

cefalométricas bidimensionais tradicionais,13,14 porém sabe-se que estes métodos 

apresentam limitações em avaliar as modificações dos tecidos moles faciais devido a 

complexidade do comportamento desses tecidos.15 Os exames de imagem 
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tridimensionais (3D), como laser scanners 3D,16,17,18,19 estereofotogrametria20,  

fotogrametria digital 3D21, tomografias médicas e a tomografia computadoriza de feixe 

cônico (TCFC)3,12,16 permitem uma melhor avaliação das modificações nos tecidos 

moles faciais após as cirurgias ortognáticas.22  

   Uma revisão sistemática publicada anteriormente investigou a relação entre 

mudanças de tecido mole e duro após cirurgia de recuo mandibular usando 

cefalogramas 2D encontrou um forte correlação positiva entre as alterações em 

tecidos duros e moles.23 Nenhuma revisão sistemática analisando os efeitos das 

cirurgias mandibulares usando apenas análise 3D foi encontrado.  

  A TCFC permite superposições de estruturas estáveis do crânio, da maxila e 

da mandíbula22-29, baseadas em diferenças de voxel, que possibilitam avaliações das 

modificações após o tratamento ortocirúrgico, entretanto, ainda são poucos os 

estudos com essa metodologia que avaliam o resultados das cirurgias isoladas e 

maximandibulares combinadas.  
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2. PROPOSIÇÃO  

 

Avaliação tridimensional das alterações nos tecidos moles faciais após as 

cirurgias ortognáticas isoladas e combinadas através de:  

 

2.1. Revisão sistemática e meta-análise que analisou as alterações dos tecidos moles 

faciais antes e após cirurgias de avanço e de recuo mandibular;  

 

2.2. Estudo clínico retrospectivo que avaliou as mudanças nos tecidos moles faciais 

antes e após as cirurgias maxilomandibulares de avanço mandibular com impacção 

da maxila e recuo mandibular com avanço maxilar, especificamente:  

2.2.1. Alterações anteroposteriores; 

2.2.2. Alterações verticais; 

2.2.3. Alterações transversas; 

2.2.4. Alterações nos ângulos nasolabial e mentolabial; 

2.2.5 Correlação entre a movimentação de tecidos moles e duros. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Revisão sistemática  

Foi realizada uma revisão sistemática seguindo as orientações do Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions e do PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).30,31 O protocolo para esta revisão 

foi registrado no PROSPERO 

(CRD42016042970; http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO). 

 Os critérios de elegibilidade foram baseados no formato PECO: 'Pacientes que 

fizeram cirurgia de avanço mandibular ou recuo mandibular (P) avaliados com 

imagens 3D (E) em relação às mudanças pós-cirúrgicas comparadas aos valores 

iniciais (C) nos tecidos moles faciais (O). 

 Os critérios de inclusão foram os seguintes: estudos que avaliaram pacientes 

adultos submetidos à cirurgia mandibular anteroposterior (avanço mandibular ou 

recuo mandibular); avaliação dos tecidos moles faciais antes e depois de realizar a 

cirurgia usando tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Foram 

incluídos estudos retrospectivos e prospectivos. Os seguintes artigos foram excluídos: 

casos clínicos, séries de casos, artigos de revisão, artigos de opinião; estudos com 

pacientes sindrômicos ou pacientes com fissura lábiopalatina e/ou de palato; estudos 

usando imagens 2D geradas a partir da tomografia avaliando apenas medidas 

cefalométricas; estudos que apresentaram apenas pacientes que foram submetidos a 

outras cirurgias não envolvendo correção anteroposterior da mandíbula; e artigos com 

menos de 6 meses de acompanhamento após a cirurgia. 

 Uma busca sistemática foi realizada nas bases de dados PubMed, Cochrane, 

Scopus, BVS (Biblioteca virtual de saúde - Lilacs e BBO) e Web of Science, até julho 

de 2016 com alertas até maio de 2017, buscando identificar artigos que tivessem 

avaliado os efeitos anteroposteriores das cirurgias mandibulares nos tecidos moles 

faciais através de imagens 3D. Estratégias específicas de busca foram desenvolvidas 

para cada base de dados sob a orientação de uma bibliotecária (DM) com experiência 

em revisões sistemáticas (Tabela 1). A literatura cinza (Grey literature) foi acessada 

pelo System for Information on Grey Literature in Dental Research Europe (Open- 

Grey) e também foi feita uma busca complementar manual nas referências 
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bibliográficas dos estudos incluídos. Não houve qualquer restrição quanto à data e 

idioma.  

 Após a importação dos resultados e exclusão de duplicatas, dois revisores 

(COL e MMM) avaliaram, de modo independente, a lista de títulos e resumos para 

selecionar estudos de acordo com os critérios de elegibilidade. Os artigos completos 

foram analisados quando as informações fornecidas no título e resumo foram 

insuficientes.  Discordâncias entre os dois revisores foram resolvidas com um terceiro 

revisor (CTM). 

Os dados foram extraídos dos artigos selecionados pelos mesmos dois 

revisores; as divergências entre os revisores foram resolvidas por meio de discussões 

e, quando necessário, por meio de consulta ao terceiro revisor. Os itens coletados 

foram: tipo de imagem, número de participantes, intervenção, avaliação, análise 

estatística e resultados. Os autores de alguns estudos foram contatados por e-mail 

para fornecer dados e informações adicionais quando necessário.  

A avaliação da qualidade metodológica e a análise do risco de vieses foram 

realizadas pelos mesmos dois investigadores (COL e MMM). A ferramenta Quality 

assessment tool for before-and-after studies (https://www.nhlbi.nih.gov/health-

topics/study-quality-assessment-tools) foi utilizada. Apesar desta ferramenta incluir 12 

itens, 2 não eram aplicáveis aos estudos avaliados, e 10 foram utilizados:(1) se a 

pergunta ou objetivo do estudo foi claramente exposto; (2) se os critérios de 

elegibilidade foram pré-especificados e claramente descritos; (3) se os participantes 

da pesquisa eram representativos da população; (4) se todos os participantes 

elegíveis que atenderam aos critérios de inclusão foram incluídos; (5) se o cálculo 

amostral foi realizado; (6) se a intervenção foi claramente descrita e consistentemente 

executada; (7) se os resultados das medidas foram pré-especificados, claramente 

definidos, válidos, confiáveis e avaliados consistentemente; (8) se a perda no 

acompanhamento após o início do tratamento foi de 20% ou menos e se essas perdas 

foram contabilizadas na análise; (9) se os métodos estatísticos foram executados para 

avaliar mudanças nas medidas pré e pós-intervenção e se o p-valor foi fornecido; e 

(10) se mais de um avaliador realizou as medições antes e após a intervenção.  

Ao verificar os critérios para cada item, foi atribuída uma resposta de 'sim', 'não', 

'ND' (não pôde ser determinado), ‘NA’ (não aplicável) ou ‘NR’ (não reportado). Os 

estudos foram classificados de acordo com as respostas obtidas na ferramenta de 

qualificação, e foram estabelecidos os seguintes critérios: qualidade "boa" para 
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estudos com 8 a 10 respostas "sim", indicando um baixo risco de vieses; qualidade 

"razoável" para os artigos com 5 a 7 respostas "sim", indicando um risco moderado 

de vieses; e qualidade "ruim" para os registros com 1 a 4 respostas "sim", indicando 

falta de informações ou incerteza quanto ao alto risco de vieses.  

  Foi realizada uma meta-análise utilizando o software Comprehensive Meta-

Analysis (version 3.2.00089; Biostat, Inc., Englewood, NJ, USA). Os coeficientes de 

correlação entre tecidos duros e moles foram calculados através de dados de três dos 

artigos incluídos. Foi calculada a proporção de deslocamento de tecidos moles e 

duros através de dados dos artigos que relataram os valores antes e após o 

procedimento cirúrgico. Os seguintes pontos foram usados: ponto B/ponto B em tecido 

mole (B’); ponto Pog/pogônio em tecido mole (Pog’); e infradental (Id)/lábio inferior 

(Li). Os seguintes dados foram usados para a meta-análise do deslocamento: Pog, 

Pog’, Id e Li. Esses foram os pontos mais frequentemente encontrados no artigos. O 

tamanho do efeito para os subgrupos foram apresentadas em gráficos de meta-

análise (forest plots).  A heterogeneidade foi testada usando o Q-value, índice I2, e 

Tau2. Os valores da segunda comparação foram usados para o cálculo manual das 

relações entre mudanças de tecidos moles e duros (Pog’/Pog e Li/Id).  
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Tabela 1: Estratégia de busca específica para cada base de dados eletrônica 
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  3.2. Estudo clínico retrospectivo  

 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense (CAAE 12130019.5.0000.5243), foram selecionados, retrospectivamente, 

nos arquivos de tomografias do Departamento de Ortodontia da Universidade Federal 

Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro e de um consultório particular, 

as tomografias computadorizadas pré-cirúrgicas (T1) e após, no mínimo, 6 meses da 

realização do procedimento cirúrgico (T2), de 22 indivíduos (13 mulheres e 9 homens) 

na faixa etária de 18 a 35 anos, que  foram submetidos a cirurgias ortognáticas 

maxilomandibulares de correção anteroposterior: avanço mandibular com impacção 

de maxila (AvMd+IMx) ou recuo mandibular com avanço maxilar (RMd+AvMx). 

Foi feito cálculo amostral, baseado nos valores de correlação entre o 

deslocamento de tecidos moles e duros, obtidos no estudo de Almeida et al3, através 

do programa Bioestat 5.3. Utilizou-se poder do teste de 90%, considerando um α de 

5%. O cálculo amostral indicou a necessidade da avaliação de 10 indivíduos em cada 

grupo. Os pacientes foram alocados em dois grupos de acordo com o tipo de cirurgia: 

AvMd+IMx (n=12) e RMd+AvMx (n=10).  

Foram incluídas tomografias computadorizadas de pacientes que 

apresentavam discrepâncias esqueléticas de Classe II ou Classe III a partir de 5 mm 

de overjet (negativo ou positivo) no início do tratamento ortodôntico. Foram excluídos 

os pacientes com fissuras lábiopalatinas, desarmonias decorrentes de traumas ou 

com condições degenerativas, e exames tomográficos nos quais não fosse possível 

a visualização dos tecidos moles faciais.   

As tomografias foram realizadas através do tomógrafo computadorizado iCat-

3D, com campo de visão de 24 cm. As informações obtidas em arquivo de extensão 

DICOM foram convertidas no formato “gipl.gz” utilizando o software ITK-SNAP 

(programa de acesso aberto, www.itksnap.org). A ferramenta “Downsize” do software 

Slicer 3D (programa de acesso aberto, http://www.slicer.org) foi utilizada para fazer a 

padronização do tamanho do voxel em 0.4 mm.  

  Todos os exames foram avaliados através dos softwares ITK-SNAP  e  Slicer 

3D. Os seguintes passos, propostos em estudos prévios 24-29 foram executados: 

1. Orientação da cabeça de T1: Foi feita a construção de modelos 

volumétricos através da ferramenta “Volume Rendering” do software Slicer 



 19 

3D. Através da ferramenta “Transforms” foi realizada a orientação da 

cabeça dos modelos 3D de T1. O programa Slicer apresenta um sistema 

de coordenadas 3D (planos pré-estabelecidos de cores vermelho, amarelo 

e verde; Figura 1) que foi utilizado como referência para orientar os 

modelos 3D. Foram utilizados os três planos do espaço: plano de Frankfurt, 

plano sagital mediano e plano transporiônico. O plano sagital mediano foi 

definido através da glabela, crista galli e forame magno; o plano de 

Frankfurt foi definido pelos pórios e pontos infraorbitário direito e esquerdo; 

o plano transporiônico foi definido bilateralmente pelos pórios e 

perpendicular ao plano de Frankfurt. Com a ferramenta “Transforms”, a 

imagem do crânio foi movimentada até que o plano sagital mediano ficasse 

coincidente com o plano amarelo; o plano de Frankfurt ficasse paralelo com 

o plano vermelho e passando pelo ponto A (da maxila); a porção vertical do 

processo frontal da maxila ficasse coincidente com o plano verde. 

2.  Superposição e aproximação de T1 e T2 e segmentação da base do 

crânio: Através da ferramenta “Transforms” do software Slicer foi feita a 

aproximação das tomografias de T2 em relação a T1 orientado, usando a 

base do crânio como referência. Foi feita uma segmentação das estruturas 

da base do crânio para a tomografia do T1 orientado e T2 aproximado, 

usando o software ITKsnap.  

3. Registro de T1 e T2: Os scans e as segmentações da base do crânio de 

T1 e T2 foram registradas através da ferramenta “CMF Registration” do 

Slicer 3D.  

4. Marcação dos pontos: Os pontos descritos na tabela 1 foram marcados 

através da ferramenta “Paintbrush” presente no ITKsnap. O avaliador 

marcou os pontos em T1 e T2 utilizando as visualizações axial, sagital, 

coronal e o modelo 3D. No intuito de facilitar a localização dos pontos no 

tecido mole, a ferramenta “Snake ROI” foi utilizada para gerar a 

segmentação do tecido mole (Figura 2).   

5. Medidas lineares: Medidas lineares entre os pontos de T1 e T2 foram 

realizadas utilizando a ferramenta Q3DC do software Slicer 3D nos três 

planos do espaço: anteroposterior (eixo y), vertical (eixo z) e transverso 

(eixo X). Os valores do deslocamento em milímetros entre os pontos de T1 

e T2 selecionados foram gerados automaticamente pelo software. As 
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distâncias 3D (distância Euclidiana) entre os dois pontos também foram 

geradas.  

6. Medidas angulares: Foram realizadas medidas angulares utilizando a 

ferramenta Q3DC do software Slicer 3D para T1 e T2. Foram avaliados o 

ângulo formado entre as linhas Cm-Sn e Sn-Ls (ângulo nasolabial) e o 

ângulo formado entre as linhas Li-B’ e Pog’-B’(ângulo mentolabial) para T1 

e T2.  

 

 Foram selecionados aleatoriamente 8 pacientes (4 do grupo AvMd+IMx e 4 do 

grupo RMd+AvMx) para que a avaliadora (C.O.L) realizasse as marcações dos pontos 

e das medidas de maneira independente e em dois tempos distintos, com intervalo de 

duas semanas entre as avaliações. A concordância da examinadora foi avaliada 

através do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) usando o software Bioestat 5.3 

(Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Belém, Pará, Brasil, 

https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/). A confiabilidade foi 

considerada excelente para valores acima de 0,9; boa entre 0,75 e 0,9; moderada 

entre 0,5 e 0,75 e fraca para valores abaixo de 0,5.33 

 As demais análises estatísticas foram feitas utilizando o programa Jamovi 

1.6.3 (https://www.jamovi.org/). Foi calculada a normalidade através do teste Shapiro-

Wilk. O teste t independente ou o teste Mann-Whitney foi usado para avaliar as 

diferenças entre os tipos de cirurgia, quando as variáveis apresentaram ou não 

distribuição normal, respectivamente. O teste t pareado foi aplicado para comparar os 

valores pré e pós das medidas angulares de cada grupo. Foi utilizada a correção de 

Benjamini-Hochberg para o valor de p devido à aplicação dos testes em inúmeras 

variáveis, visando evitar falso-positivos. A correlação do deslocamento (diferenças 

entre T1 e T2) entre tecidos duros e moles foi testada através do coeficiente de 

Pearson e de Spearman nos casos de distribuição normal ou assimétrica, 

respectivamente. Valores de 0,9 ou maiores indicaram correlação muito forte; 0,7 a 

0,9 correlação forte; 0,5 a 0,7 correlação moderada, e valores menores que 0,5 

indicaram uma correlação fraca.34 Foi feita a regressão linear entre os pontos para os 

quais os testes indicaram correlações significativas, sendo o ponto em tecido mole 

considerado como variável dependente.  
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Figura 1. Ilustração dos procedimentos para realizar a orientação da cabeça. 

A) visualização superior; B) visualização frontal; e C) visualização lateral 

 
 
 

 
 
Figura 2. Segmentação do tecido mole facial (em rosa) e marcação dos pontos 

utilizando a visualização axial, sagital, coronal e o modelo 3D. 
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Tabela 1. Definição dos pontos utilizados na visualização sagital, axial e coronal  

 

Pontos em tecido duro 
 

 

Definição 

 Sagital Axial Coronal 

Ponto A 

Ponto mais posterior da curva da 

maxila, entre espinha nasal 

anterior e supradental 

Ponto médio mais anterior da pré-

maxila 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Incisivo superior (is) 
Ponto mais anterior na incisal do 

incisivo superior direito 

Ponto médio na incisal do incisivo 

superior direito 

Ponto médio na vestibular do 

incisivo superior direito 

Incisivo inferior (ii) 
Ponto mais anterior na incisal do 

incisivo inferior direito 

Ponto médio na incisal do incisivo 

inferior direito 

Ponto médio na vestibular do 

incisivo inferior direito 

Ponto B 
Ponto mais posterior da sínfise 

mandibular 

Ponto médio mais posterior no 

contorno da sínfise 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Pogônio (Pog) 
Ponto mais anterior da sínfise 

mandibular 

Ponto médio mais anterior no 

contorno da sínfise 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Pontos em tecido mole  
  

  

Columela (Cm) 
Ponto mais anterior e inferior do 

nariz 

Ponto médio na região inferior do 

nariz 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Subnasal (Sn) 
Ponto de união entre nariz e ponto 

A' 
Ponto médio entre a base do nariz 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Ponto A mole (A') 
Ponto mais posterior entre Sn e 

LS no tecido mole 

Ponto médio mais anterior Sn e 

LS no tecido mole 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial no tecido mole 

Base alar esquerda (Ale) 
ponto mais profundo na base do 

nariz do lado esquerdo 

ponto mais profundo na base do 

nariz do lado esquerdo 

ponto mais profundo na base do 

nariz do lado esquerdo 

Base alar direita (Ald) 
ponto mais profundo na base do 

nariz do lado direito 

ponto mais profundo na base do 

nariz do lado direito 

ponto mais profundo na base do 

nariz do lado direito 

Lábio superior (LS) 
Ponto mais proeminente do lábio 

superior 

Ponto médio mais anterior do 

lábio superior 
Ponto médio do lábio superior 

Arco de cupido esquerdo (CupE) ______________ ______________ 
Ponto mais proeminente  do arco 

de Cupido esquerdo 

Arco de cupido esquerdo (CupD) ______________ ______________ 
Ponto mais proeminente  do arco 

de Cupido direito 

Lábio inferior (Li) 
Ponto mais proeminente do lábio 

inferior 

Ponto médio mais anterior do 

lábio inferior 
Ponto médio do lábio inferior 

Ponto B mole (B') 

Ponto mais posterior do contorno 

de tecido mole da sínfise 

mandibular 

Ponto médio mais posterior do 

contorno de tecido mole da sínfise 

mandibular 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 

Ponto Pog mole (Pog')  

Ponto mais anterior do contorno 

de tecido mole da sínfise 

mandibular 

Ponto médio mais anterior do 

contorno de tecido mole da sínfise 

mandibular 

Ponto médio do corte coronal 

determinado nas visões sagital e 

axial 
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4. RESULTADOS  

 
 4.1. Revisão sistemática  

 
Um fluxograma do processo de seleção está exposto na Figura 3. A estratégia 

de busca estabelecida recuperou 3501 artigos. Após a exclusão das duplicatas, 2071 

artigos permaneceram, dos quais 31 foram selecionados para leitura completa. Muitos 

artigos foram excluídos nas etapas iniciais pois haviam avaliado a estabilidade do 

tratamento, reabsorção condilar, espaço aéreo, ou por terem feito as medições 

usando imagens 2D geradas a partir de TCFC.  

Seis artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram avaliados quanto à 

qualidade metodológica (Tabela 2).3,12,35-38 Cinco artigos obtiveram  uma pontuação 

'boa' (baixo risco de viés3,12,35,37,38 e um obteve qualidade “razoável (risco moderado 

de viés).36 Nenhum artigo relatou ter realizado cálculo amostral e dois artigos não 

relataram precisamente os critérios de elegibilidade.35,36 

A tabela 3 mostra as informações sobre os estudos, como tipo de imagem, 

número de participantes, intervenção, avaliação, análise estatística e 

resultados. Todos os estudos usaram TC, e quatro usaram especificamente 

TCFC.3,12,37,38 O recuo mandibular  foi o procedimento cirúrgico realizado em cinco 

artigos incluídos e apenas um estudo avaliou os resultados da cirurgia de avanço 

mandibular.3 Em cinco dos artigos incluídos a tomografia foi realizada 6 meses após 

a cirurgia12,35-38 e um artigo avaliou os paciente 1 ano após o procedimento cirúrgico3 

Os método usados para avaliar as alterações dos tecidos moles faciais foram bastante 

variáveis. Dois artigos utilizaram avaliação qualitativa por color maps3,12, um trabalho36 

avaliou através de grids e os outros três usaram medidas lineares dos 

deslocamentos.35,37,38 O coeficiente de correlação para as mudanças entre os tecidos 

duros e o moles foi extraído dos dados de três dos artigos incluídos.3,35,37 A relação  

(taxa) entre as mudanças de tecidos duros e moles foi calculada a partir dos dados 

pré e pós-cirúrgicos relatados em dois artigos.35,36 

Três artigos foram incluídos na meta-análise pois apresentaram dados 

semelhantes tornando a comparação viável.3,35,37 O coeficiente de correlação para os 

pontos B e B’ foi calculado a partir dos dados de dois artigos incluídos35,37 e para a 

correlação entre Id e Li e entre Pog e Pog’ foram utilizados os dados de três 

artigos.3,35,37 O tamanho do efeito da correlação entre os deslocamentos dos tecidos 
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duros e moles para os pontos B-B’ e Pog-Pog’ foram fortes (r = 0,876 r = 0,868), 

enquanto a correlação entre o deslocamento do incisivo inferior e do lábio inferior foi 

moderada (r = 0,690; Figura 5). A heterogeneidade geral foi de 40% e não houve 

heterogeneidade para os subgrupos Id-Li e Pog–Pog’ (I2 = 0%). Os resultados da 

meta-análise para a média dos valores de deslocamento foram 4,998 mm para Id, 

3,937 mm para Li, 6,805 mm para Pog e 6,713 mm para Pog’, que foram calculados 

a partir de dados das medidas pré e pós-cirúrgicas disponíveis em dois artigos 

incluídos.3,35 A relação entre as mudanças de tecido duro e mole foi calculado 

manualmente a partir dos resultados da meta-análise: 1:0,78 para Id / Li e 1:0,98 para 

Pog/Pog’. A heterogeneidade geral foi de 75,95%, e a diferença não foi significativa 

(Figura 5). 
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Figura 3. Fluxograma do processo de seleção (PRISMA) 
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Tabela 2. Qualidade Metodológica dos artigos incluídos na revisão  
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Tabela 3. Dados os artigos incluídos na revisão  
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Figura 4. Comparação da correlação entre tecidos moles e duros  
 
 
 

 
Figura 5. Comparação das médias de deslocamento antes e após o procedimento 
cirúrgico.  
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  4.2. Estudo clínico retrospectivo 

  O coeficiente de correlação intraclasse foi bom ou excelente para todos os 

pontos avaliados.  Nos pontos no tecido mole o ICC variou de 0,793 (Sn) a 0,969 (Ls); 

a variação nos pontos esqueléticos foi de 0,815 (ponto A) a 0,902 (Pog); o ICC foi 

igual a 0,866 para o incisivo superior e 0,933 para o incisivo inferior.   

  As tabelas 2 e 3 mostram as médias, desvio padrão, mediana e p-valor das 

alterações anteroposteriores, verticais, transversas e 3D para os dois grupos 

avaliados. As alterações foram estatisticamente significantes no sentido 

anteroposterior para quase todos os pontos em tecidos duros e para os pontos Ale, 

Ald, Li, B’ e Pog’; e para os pontos A, is e Li no sentido vertical. Não houve significância 

estatística nas mudanças transversais e na avaliação 3D houve significância apenas 

no ponto Pog’.  

  A tabela 4 fornece a média dos ângulos nasolabial  e mentolabial em T1 e T2 

e a diferença entre os tempos para o grupo AvMd+IMx e RMd+AvMx. A diferença 

entre os valores T2 o T1 para o ângulo mentolabial foi estatisticamente significante 

em ambos os grupos, não apresentando significância para o ângulo nasolabial.  

  O coeficiente de correlação, o p-valor e a taxa de deslocamento entre tecidos 

duros e moles está demonstrada nas tabelas 5 e 6. A tabela 5 mostra a correlação no 

sentido anteroposterior, demonstrando correlação forte entre o ponto A e os pontos 

Sn e A’ para o grupo RMd+AvMx; correlação forte entre o deslocamento do incisivo 

superior e os pontos do lábio superior (Ls r = 0,812; CupE r = 0,760) e moderada para 

CupD(r = 0,689) para o grupo AvMd+IMx; e correlação forte entre incisivo inferior e 

lábio inferior para os indivíduos AvMd+IMx (r = 0,755). A correlação entre os pontos 

B-B’ e Pog-Pog’ foi forte para os indivíduos RMd+AvMx (0,810 e 0,727, 

respectivamente) e foi muito forte para os indivíduos AvMd+IMx (0,975 e 0,982, 

respectivamente). As taxas de deslocamento entre tecido duro e mole no sentido 

anteroposterior foram maiores que 1:0,90 ou 0,90:1 apenas para os pontos A:Ale e 

A:Ald para o grupo RMd+AvMx.  

 Para o grupo AvMd+IMx a correlação no sentido vertical foi forte e 

estatisticamente significante entre A-A’(r = 0,851), moderada entre ii-Li (r = 0,685) e 

muito forte entre B-B’( r = 0,944) e Pog-Pog’ (r = 993). No grupo RMd+AvMx  os valores 

de correlação foram estatisticamente significante para ii-Li (r = 0,785), B-B’(r = 0,689) 

e Pog-Pog’ (r = 0,993; Tabela 6). No grupo AvMd+IMx as taxas de deslocamento entre 
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tecido duro e mole no sentido vertical foram iguais a 0,91:1 para B:B’ e 0,92:1 para 

Pog:Pog’.  

  A Figura 3 mostra a regressão linear no sentido anteroposterior. Para o grupo 

RMd+AvMx, a regressão foi estatisticamente significante entre os pontos  A-Sn, A-A’, 

B-B’ e Pog-Pog’, enquanto para o grupo AvMd+IMx foi encontrada significância 

estatística entre is-Ls, ii-Li, B-B’ e Pog-Pog’. A regressão linear no sentido vertical foi 

estatisticamente significante entre A-A’ apenas para o grupo AvMd+IMx e entre ii-Li, 

B-B’ e Pog-Pog’ para ambos os grupos (Figura 4).  
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Tabela 2. Média (desvio padrão) e mediana das mudanças entre T1 e T2 no sentido anteroposterior, vertical e transversal para os 

dois grupos e p-valor da diferença dos deslocamentos entre os grupos a partir do teste t independente ou Mann-Whitney com 

correção de Benjamini-Hochberg.  

  Mudanças anteroposteriores Mudanças verticais Mudanças transversais 

  RMd+AvMx AvMd+IMx p-
valor 

RMd+AvMx AvMd+IMx p-
valor 

RMd+AvMx AvMd+IMx p-
valor   Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Pontos em tecido duro                           

A 4,03(2,59) 3,89 1,36 (1,21 ) 0,84 0,005* 0,29 (1,33) 0,32 3,90(4,03) 2,28 0,037* -0,20 (0,86) -0,14 -0,37 (1,21) -0,21 0,705 

is 4,07(2,76) 3,11 2,18 (3,61) 3,61 0,234 -0,23 (2,23) -0,14 4,93 (4,11) 3,49 0,014* -0,51 (1,73) -0,31 -0,26 (1,76) -0,34 0,74 

ii -2,92(2,56) -3,26 7,25 (4,19) 7,55 0,014* 2,22 (2,23) 2,4 3,57 (5,47) 2,49 0,635 -1,01 (2,45) -0,45 -1,00 (2,67) -0,01 0,993 

B -3,57(3,60) -2,78 5,85 (2,35) 5,33 0,014* 2,99 (3,47) 4,46 2,59 (5,08) 1,19 0,833 -1,24 (1,61) -0,64 -0,59 (2,72) -0,21 0,52 

Pog -2,47(2,84 )  -2,28 7,25 (4,19) 7,55 0,014* 2,55 (3,70 ) 3,32 0,87 (5,55) 1,01 0,617 -1,17 (1,57) -0,48 -0,43 (2,70) -0,08 0,453 

Pontos em tecido mole                           
Cm 1,80(1,99) 1,85 1,87 (2,22) 1,18 0,933 1,80 (2,07) 2,46 2,47 (2,69) 1,88 0,649 -0,10 (0,93 ) 0,13 -0,05 (0,72) -0,08 0,878 

Sn 2,82(1,98) 2,43 1,89 (1,86) 1,44 0,289 1,58 (1,02) 1,84 2,60 (2,88) 1,7 0,537 -0,21 (0,62) -0,17 -0,34 (0,69) -0,22 0,652 

A' 3,02(3,07) 3,02 1,67 (1,17) 1,48 0,229 1,28 (3,01) 0,96 3,36 (3,77) 2,35 0,348 -1,19 (3,37) 0,04 -0,60 (1,42) -0,26 0,589 

Ale 4,04(1,66) 4,37 1,09 (1,83) 0,52 0,002* 1,05 (1,38) 1,16 2,40 (4,40) 1,62 0,579 3,34 (6,66) 1,39 -0,45 (2,08) -0,25 0,076 

Ald 4,29 (1,94) 4,39 1,14 (1,98) 0,49 0,004* 0,40 (1,36) 2,3 2,49 (4,15) 1,47 0,393 -0,74 (4,51) -0,94 -0,88 (2,17) -0,41 0,92 

Ls 3,64(2,22) 3,99 1,54 (2,74) 2,23 0,104 0,09 (2,21) 0,23 2,39 (4,25) 1,67 0,445 -0,10 (0,71) 0,1 -0,37 (1,25) -0,21 0,552 

CupE 3,23 (2,10) 3,07 1,89(2,54) 2,59 0,227 1,09 (2,20) 0,35 3,19 (3,85) 2,34 0,379 -0,45 (1,35) -0,82 -0,41 (2,26) -0,64 0,953 

CupD 3,59 (2,10) 3,6 1,81 (2,57) 2,24 0,138 0,96 (2,43) 0,25 3,38 (3,83) 2,71 0,4 -0,09 (1,16) -0,38 -0,30 (1,29) -0,21 0,702 

Li -1,94(1,83) -1,97 3,94 (2,99) 4,11 0,014* -3,47 (4,27 ) -2,89 3,85 (5,10) 2,36 0,016* -1,12 (1,66) -0,5 -0,61 (1,35) -0,45 0,438 

B' -2,66(3,14 ) -2,56 7,22 (4,76) 6,47 0,014* 1,86 (4,46) 2,68 2,84 (4,80) 1,57 0,718 -1,05 (1,55) -0,35 -0,47 (2,56) 0,01 0,541 

Pog' -1,73(2,49) -2,08 9,93 (6,96) 10,1 0,014* 1,80 (3,28) 2,83 0,94 (5,49) 0,83 0,713 -1,11 (1,65)   -0,38 -0,57 (2,71) 0,11 0,589 

Mudanças anteroposteriores: valores positivos indicam movimentação para frente e valores negativos indicam movimentação para trás; Mudanças verticais: valores positivos indicam movimentação para cima e valores 
negativos indicam movimentação para baixo; Mudanças transversais: valores positivos indicam movimentação para esquerda e valores negativos indicam movimentação para direita. *p< 0.05  



                32 

 
Tabela 3. Média (desvio padrão) e mediana das mudanças 3D entre T1 e T2 para os 

dois grupos e p-valor da diferença dos deslocamentos entre os grupos a partir do teste 

t independente ou Mann-Whitney com correção de Benjamini-Hochberg.  

 

 RMd+AvMx AvMd+IMx p-valor 
 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Pontos em tecido duro      
A 4,38(2,47) 4,4 4,88 (3,89) 3,1 0,106 
is 5,09 (2,38) 4,89 6,69 (4,0) 6,39 0,645 
ii 5,34 (2,11) 4,99 8,29 (4,48) 7,76 0,379 
B 6,37 (2,89) 5,29 8,96 (5,31) 7,84 0,586 

Pog 5,46 (2,58) 6 12 (7,14) 11,5 0,168 
Pontos em tecido mole      

Cm 3,38 (1,85) 3,52 3,56 (3,05) 2,41 0,927 
Sn 3,51 (1,82) 3,19 3,56 (3,13) 2,61 0,967 

A' 5,05 (3,91) 4,21 4,50 (3,34) 3,27 0,985 
Ale 6,69 (5,58) 5,37 4,33 (3,79) 3,99 0,677 
Ald 5,90 (3,46) 5,25 4,45 (3,66) 4,04 0,706 
Ls 4,33 (1,95) 4,19 4,47 (3,40) 4,04 0,985 

CupE 4,31 (1,90) 3,97 5,04 (3,72) 3,64 0,926 
CupD 4,60 (1,86) 4,69 4,86 (3,64) 4 0,965 

Li 5,60 (2,90) 4,76 6,75 (4,54) 6,13 0,887 
B' 5,86 (2,64) 5,41 8,84 (5,75) 6,81 0,588 

Pog' 5,09 (2,37) 5,2 12,8 (6,76) 11,8 0,048* 
                 *p< 0.05 
 
Tabela 4. Média e desvio padrão das medidas angulares em T1, T2 e da diferença e 

p-valor da diferença entre T1 e T2 em cada grupo (teste t pareado).  

 

  RMd+AvMx AvMd+IMx 

  Média (DP) Média (DP) 

Ângulo nasolabial (NL)   

T1 102 (17,4) 117 (18,6) 

T2 104 (13,8) 111 (13,8) 
T2-T1 
p-valor da diferença 

1,72 (10,7) 
0,588 

-6,19 (10,9) 
0,075 

Ângulo mentolabial (Lme)   

T1 157 (11,4) 149 (19,5) 

T2 146 (11,8) 139 (18,4) 
T2-T1 
p-valor da diferença 

-11,7 (10,0)* 
0,005* 

-10,1 (7,03)* 
0,001* 

                                        *p< 0.05
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Tabela 5. Coeficiente de correlação e p-valor entre pontos de tecidos duros e moles no sentido anteroposterior e taxa de 

deslocamento entre tecidos duros e moles 

  Cm Sn A' Ale Ald 

 RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx 
A                      coef. corr. 0,476 0,493 0,875 0,154 0,768 0,213 0,5 0,156 -0,039 0,043 

p-valor 0,3 0,163 0,01* 0,695 0,033* 0,697 0,31 0,769 0,915 0,894 
taxa  1:0,45 1:0,72 1:0,70 1:0,72 1:0,75 0,81:1 0,99:1 1:0,80 0,94:1 1:0,83 

 Ls CupE CupD     

 RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx     
is                      coef. corr. 0,154 0,812 0,173 0,76 0,331 0,689     

p-valor 0,738 0,004* 0,774 0,011* 0,55 0,023*     
taxa  1:0,89 1:0,70 1:0,79 1:0,87 1:0,88 1:0,83     

 Li         

 RMd+AvMx AvMd+IMx         
ii                       coef. corr. 0,319 0,755         

p-valor 0,507 0,011*         
taxa  1:0,66 1:0,55         

 B'         

 RMd+AvMx AvMd+IMx         
B                       coef. corr. 0,81 0,975         

p-valor 0,027* 0,005*         
taxa 1:0,74 0,81:1         

 Pog'         

 RMd+AvMx AvMd+IMx         
Pog                  coef. corr. 0,727 0,982         

p-valor 0,047* 0,005*         
taxa  1:0,70 0,73:1         

*p< 0.05  
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Tabela 6. Coeficiente de correlação e p-valor entre pontos de tecidos duros e moles no sentido vertical e taxa de deslocamento entre 

tecidos duros e moles 

 
  Cm Sn A' Ale Ald 

 RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx 
A                   coef. corr. 0,430 0,336 0,624 0,580 0,600 0,851 0,648 0,413 0,467 0,524 

p-valor 0,300 0,287 0,132 0,095 0,134 0,003* 0,135 0,202 0,279 0,154 
taxa  0,16:1 1:0,63 0,18:1 1:0,66 0,22:1 1:0,86 0,27:1 1:0,61 0,72:1 1:0,64 

 Ls CupE CupD     
 RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx RMd+AvMx AvMd+IMx     

is                   coef. corr. 0,309 0,490 0,081 0,399 0,137 0,399     
p-valor 0,470 0,173 0,824 0,276 0,776 0,276     

taxa  1:0,39 1:0,48 0,21:1 1:0,64 0,24:1 1:0,68     
 Li         
 RMd+AvMx AvMd+IMx         

ii                   coef. corr. 0,785 0,685         
p-valor 0,038* 0,047*         

taxa  0,63:1 1:0,67         
 B'         
 RMd+AvMx AvMd+IMx         

B                   coef. corr. 0,689 0,944         
p-valor 0,099 0,003*         

taxa  1:0,62 0,91:1         
 Pog'         
 RMd+AvMx AvMd+IMx         

Pog                coef. corr. 0,921 0,993         
p-valor 0,010* 0,003*         

taxa  1:0,73 0,92:1         
*p< 0.05
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Figura 3. Gráficos mostrando a regressão linear no sentido anteroposterior para cada 

grupo. Pontos analisados: A, regressão entre pontos A e Sn; B, regressão entre 

pontos A e A’; C, regressão entre pontos is e Ls; D, regressão entre pontos ii e Li; E, 

regressão entre pontos B e B’; F, regressão entre pontos Pog e Pog’. *p< 0.05; 

**p<0.001.  
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Figura 4. Gráficos mostrando a regressão linear no sentido vertical para cada grupo. 

Pontos analisados: A, regressão entre pontos A e A’; B, regressão entre pontos ii e 

Li; C, regressão entre pontos B e B’; D, regressão entre pontos Pog e Pog’. *p< 0.05; 

**p<0.001.  
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5. DISCUSSÃO 

 
  As cirurgias ortognáticas são realizadas visando corrigir as deformidades 

esqueléticas, além de melhorar as relações oclusais e o perfil facial. As cirurgias 

maxilomandibulares combinadas permitem maior movimentação esquelética e têm 

sido realizadas com cada vez mais frequência.1,22 Quanto maior a magnitude da 

correção cirúrgica, maiores tendem a ser as mudanças na estética facial, podendo 

acarretar em alterações no terço médio e inferior da face, fazendo com que as 

mudanças faciais sejam facilmente percebidas por leigos. Desta forma, o 

entendimento do impacto desses procedimentos na estética facial é de grande 

importância.  

  As avaliações das mudanças nos tecidos moles faciais após as cirurgias 

ortognáticas devem ser realizadas idealmente usando imagens 3D, pois os tecidos 

moles faciais mudam em todas as três dimensões. Para que sejam utilizados na 

prática clínica, os métodos de avaliação 3D idealmente devem ser reprodutíveis, 

precisos, não invasivos, rápidos e de baixo custo.29 Em uma revisão sistemática 

anterior que investigou a relação entre mudanças de tecido duro e mole após  a 

cirurgia de recuo mandibular, todos os artigos incluídos realizaram medições usando 

cefalogramas 2D.23  Nenhuma revisão sistemática abordando mudanças nos tecidos 

moles faciais após as cirurgias mandibulares usando apenas imagens 3D foi 

encontrada.   

  Na nossa revisão sistemática foram incluídos artigos que avaliaram as 

alterações dos tecidos moles faciais usando CT ou ressonância magnética. Quatro 

dos artigos incluídos usaram TCFC, 3,12,37,38 enquanto dois usaram tomografias 

médicas. 35,36 Nenhum estudo que usou ressonância magnética foi encontrado. Ambos 

os exames de tomografia computadorizada permitem o avaliação das alterações do 

tecido mole, que geralmente são limitados em cefalogramas 2D,  porém a TC médica 

permite esta avaliação com uma exposição de raio-x maior em comparação a  TCFC.39 

No nosso estudo clínico utilizamos a TCFC pois é o método 3D de escolha para as 

regiões maxilomandibular e facial devido ao menor custo e redução de radiação em 

relação as tomografias médicas, e por ser amplamente utilizada na avaliação pré-

cirurgia ortognática.40,41 
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  O inchaço é um efeito colateral comum após as cirurgias ortognáticas e 

influencia diretamente nos tecidos moles e na estética facial final. O inchaço pode 

variar de acordo com características do paciente, tipo de cirurgia35 e o tempo de pós-

operátório. A maioria dos artigos incluídos na revisão sistemática relatou um 

acompanhamento de pelo menos 6 meses após a realização do procedimento 

cirúrgico12,35-38 e um estudo realizou o acompanhamento após 1 ano.3 No nosso 

estudo clínico, optou-se por avaliar os pacientes no mínimo seis meses após o 

procedimento cirúrgico, baseado nos trabalhos que mostraram resultados estáveis 

desde 3 meses até cerca de 6 meses após a cirurgia.1,12   

  No estudo clínico, a concordância intra-examinadora variou entre boa e 

excelente para todos os pontos avaliados. A confiabilidade e reprodutibilidade na 

marcação de pontos cefalomátricos 3D usando a TCFC é maior nos pontos na linha 

sagital mediana e pontos dentários,43 provavelmente devido a maior familiaridade dos 

ortodontistas com a marcação de pontos sagitais, já que as análises cefalométricas 

através das telerradiografias laterais ainda hoje são o meio radiográfico mais utilizado 

para auxiliar no diagnóstico e planejamento ortodôntico. Apesar disso, os resultados 

do nosso estudo sugerem que profissionais que utilizam tomografia computadorizada 

como rotina também conseguem resultados satisfatórios na marcação de pontos 

frontais e laterais nos tecidos duros e moles.     

  No grupo AvMd+IMx todos os pontos avaliados se deslocaram para cima e para 

frente, havendo significância especialmente nos pontos mandibulares no sentido 

anteroposterior e no ponto A e incisivos superior e inferior no sentido vertical. As 

cirurgias de impacção maxilar anterior são indicadas em casos de excesso vertical de 

maxila e acarretam em rotação anti-horária da mandíbula, na presença ou ausência 

de cirurgia mandibular. O efeito desta rotação nos tecidos moles e duros não está 

claro, mas parece que o movimento de avanço mandibular e rotação anti-horária da 

mandíbula resultam em mudanças significantes nas bases ósseas e nos tecidos 

faciais.44,11 A base alar tende a aumentar horizontalmente após a impacção maxilar,10 

o que pode causar um alargamento nasal, porém no nosso estudo não houve 

alterações transversas significantes nesses pontos.  

  Na avaliação 3D só houve significância entre os grupos para o ponto Pog’, 

provavelmente pois nesta avaliação os valores são da quantidade de deslocamento, 

não havendo valores negativos e positivos, que nas outras avaliações indicam a 

direção do deslocamento. Esse resultados sugerem que, em valores absolutos, a 



                39 

 
quantidade de deslocamento dos grupos RMd+AvMx e AvMd+IMx é semelhante, 

havendo diferenças apenas quando se avalia separadamente a movimentação no 

sentido transversal, vertical e, principalmente, anteroposterior.  

  No grupo  RMd+AvMx, houve deslocamento de todos os pontos do terço médio 

facial, pontos do lábio superior e incisivo superior na direção anterior, concordando 

com achados de estudos que utilizaram imagens 3D e afirmam que avanço maxilar 

está correlacionado com mudanças anteroposteriores do nariz e do lábio superior.10,13 

Os tecidos duros e moles da mandíbula, lábio inferior e incisivo inferior moveram-se 

para trás e as alterações verticais foram variáveis e de menor magnitude. Estudos 

usando imagens 2D e 3D avaliaram o comportamento dos tecidos moles após o recuo 

mandibular e a rotação no sentido horário da mandíbula e concluíram que os tecidos 

moles acompanham o movimento realizado nos tecidos duros no sentido 

anteroposterior, com variabilidade na estabilidade pós-cirúrgica e nos resultados 

estéticos.1, 45,46 

  A média da diferença do ângulo nasolabial em T2 e T1 não foi estatisticamente 

significante para nenhum dos dois grupos. As mudanças dos pontos Cm, Sn e Ls 

também não apresentaram significância em nenhum sentido para ambos os tipos de 

cirurgia, o que pode justificar os nossos resultados para o ângulo nasolabial. O 

entendimento do comportamento dos tecidos moles após as cirurgias ortognáticas 

melhorou ao longo do tempo, especialmente com as imagens tridimensionais, porém 

as imprecisões ainda existem, especialmente quando se avalia a região nasolabial, 

pois existe a influência da inclinação dos incisivos superior, posição da maxila e devido 

à ação e acomodação muscular nas regiões nasais, paranasais e do lábio superior ao 

longo do tempo.43,47 O ângulo mentolabial apresentou redução estatisticamente 

significante para ambos os grupos. Para o grupo AvMd+IMx, a redução pode ser 

justificada pelo avanço e giro anti-horário da mandíbula, que deslocaram os pontos B’ 

e Pog’ para frente e para cima, fechando o ângulo mentolabial.  

  A correlação entre o deslocamento de tecidos moles e duros no sentido 

anteroposterior foi forte e estatisticamente significante entre o ponto A e os pontos Sn 

e A’ apenas para os pacientes do grupo RMd+AvMx. A regressão linear mostrou que 

cerca de 76.5% da modificação do ponto Sn foi decorrente da movimentação anterior 

do ponto A. As taxas de deslocamento do ponto A e os pontos do nariz variou entre 

1:0,45 (A-Cm) e 1:0,99 (A-Ale) após a cirurgia de o avanço maxilar. Em uma revisão 

sistemática44 foi identificado que a relação do deslocamento do ponto A com o ponto 
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Sn após o avanço da maxila pode apresentar uma grande variação, com proporções 

variando de 1:0,06 a 1:0.86.  

  A correlação entre o ponto A e todos os pontos do tecido mole não foi 

estatisticamente significante para os indivíduos do grupo AvMd+IMx no sentido 

anteroposterior. A regressão linear foi fraca e sem significância estatística entre ponto 

A e Sn e A’ para este grupo, provavelmente devido a pequena movimentação no 

sentido anteroposterior do ponto A nas cirurgias de impacção maxilar. Os tecidos 

moles no terço médio da face, especialmente as regiões próximas ao nariz, tendem a 

acompanhar o movimento ocorrido no tecido duro nos primeiros momentos após a 

cirurgia ortognática e, subsequentemente, modificam sua posição, movendo-se 

gradualmente e sofrendo acomodação por volta dos 2 a 6 meses após o procedimento 

cirúrgico.12 As taxas de deslocamentos de tecidos moles e duros após cirurgias 

maxilomandibulares combinadas usando imagens 2D ou 3D é mais variável para os 

pontos do terço médio da face,11 especialmente nas regiões nasais e paranasais, 

provavelmente devido a remodelação muscular progressiva, liberação de músculos 

nasolabiais e não devido a uma recidiva cirúrgica.11,12,44,48    

  No sentido vertical, a correlação entre o ponto A e ponto A’ foi forte e entre o 

ponto A. A regressão linear mostrou que quando houve impacção maxilar anterior 

72.4% da movimentação vertical do ponto A’ foi decorrente da movimentação 

esquelética do ponto A. Os valores de correlação e a regressão linear para o grupo 

RMd+AvMx não mostraram significância estatística entre o ponto A e A’ no sentido 

vertical. No grupo AvMd+IMx, como havia excesso vertical de maxila, houve 

mudanças verticais importantes para cima, enquanto no grupo RMd+AvMx as 

mudanças verticais da maxila não eram o objetivo do tratamento cirúrgico e foram 

inexistentes ou de pequena magnitude, o que  justifica os valores de correlação e 

regressão linear encontrados no nosso estudo.  

  As análises verticais da maxila são usadas como menor frequência na prática 

clínica, complexas, variáveis e não há uma relação linear absoluta entre tecidos moles 

e duros da maxila no sentido vertical.44,49,50 Desta forma, é muito importante que os 

cirurgiões façam avaliação intraoperatória na cirurgia de impacção maxilar, ajustando 

a posição vertical da maxila, por vezes desviando do movimento ósseo planejado no 

pré-operatório, considerando a posição do lábio e exposição dos dentes, visando a 

obtenção de melhores resultados estéticos.49  
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  Para o grupo AvMd+IMx, a correlação entre o incisivo superior foi forte e 

estatisticamente significante com os pontos Ls, CupE e CupD no sentido 

anteroposterior e fraca no vertical e a regressão linear mostrou que 65.9% da 

movimentação anteroposterior do lábio superior é decorrente da movimentação do 

incisivo superior. Para os indivíduos do grupo RMd+AvMx, as correlações e a 

regressão linear foram fracas quando se avaliaram as mudanças anteroposteriores e 

verticais do incisivo superior com o lábio concordando com estudos anteriores46 que  

relataram que o avanço da maxila não teve efeito no anteroposterior na posição do 

lábio superior. O comportamento do lábio superior é complexo e depende de diversos 

fatores, como espessura  e tonicidade do lábio e diferenças biológicas individuais, e 

não apenas da movimentação dos dentes.51,52 

  No grupo AvMd+IMx houve correlação forte entre o incisivo e o lábio inferior 

nas mudanças anteroposteriores e correlação moderada nas mudanças verticais, 

enquanto para os indivíduos do grupo RMd+AvMx, a correlação foi forte apenas nas 

mudanças verticais. A regressão linear corrobora os dados da correlação, mostrando 

que em casos de deslocamento dos incisivos inferiores na direção anterior, o lábio 

tende a acompanhar a movimentação dentária em cerca de 50%, enquanto no 

deslocamento para a posterior a movimentação do incisivo parece ter pouca influência 

na posição do lábio. Na nossa revisão sistemática53 a correlação dos incisivos 

inferiores com o lábio inferior após cirurgias de avanço e recuo mandibular e foi 

moderada e em outra revisão sistemática12 foram encontradas variações de 50% na 

proporção de deslocamento do lábio inferior e incisivo inferior no sentido horizontal 

após cirurgias maxilomandibulares combinadas. 

  A correlação foi forte e muito forte para B-B’ e Pog-Pog’ para as mudanças 

anteroposteriores para ambos os grupos. A regressão linear mostrou que após a 

cirurgia de avanço mandibular os pontos B’ e Pog’ acompanham quase integralmente 

a movimentação esquelética dos pontos B e Pog, enquanto após a cirurgia de recuo 

mandibular os tecidos moles mandibulares acompanham a movimentação nos tecidos 

duros em 50 a 65%. No sentido vertical, a correlação foi moderada para  B-B’ (r = 

0.689) e muito forte entre Pog-Pog’ para o grupo RMd+AvMx e, para o grupo 

AvMd+IMx, a correlação foi muito forte para todos os pontos mandibulares.  Os tecidos 

moles da mandíbula acompanham quase que integralmente o movimento realizado 

nas base ósseas após as cirurgias mandibulares de avanço ou recuo mandibular, seja 

após cirurgias isoladas53 ou combinadas12, principalmente no sentido horizontal. As 
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análises verticais da mandíbula são realizadas com menos frequências e são mais 

complexas que as análises anteroposteriores.12 Os tecidos moles mandibulares 

aparentemente são menos suscetíveis que o terço médio facial e o lábio superior e 

inferior a alterações causadas pela acomodação da musculatura, expressões faciais, 

posição dos incisivos, espessura e tonicidade dos tecidos.   

  A meta-análise mostrou uma correlação positiva forte e significativa (tamanho 

do efeito) para os pontos B, B’, Pog e Pog’. A correlação entre o ponto do incisivo 

inferior e o lábio inferior foi moderada. A relação entre os deslocamentos de tecidos 

duros e moles sugere que a influência das alterações decorrentes das cirurgias 

ortognáticas mandibulares é mais significante no tecido esquelético do que nos 

dentes, pois o  deslocamento do pogônio mole foi quase o mesmo que o do tecido 

duro pogônio (Pog vs. Pog’ = 1: 0,98), enquanto a proporção de deslocamento do 

incisivo inferior e do lábio inferior foi de 1:0,78. No nosso estudo clínico as taxas de 

deslocamentos no sentido anteroposterior dos pontos ósseos mandibulares também 

foram superiores às taxas de deslocamento entre incisivo e lábio inferior para os 

grupos RMd+AvMx e AvMd+IMx. Os músculos faciais parecem ter mais influência no 

comportamento e posicionamento do lábio inferior do que as estruturas esqueléticas 

e dentárias,35,54 independente do tipo de cirurgia realizado.  

  Devido ao número limitado de artigos incluídos na revisão sistemática, o nível 

de evidência é fraco sobre o efeito das cirurgias isoladas de avanço e recuo 

mandibular nos tecidos moles faciais. As principais limitações do nosso estudo clínico 

são que não foi o mesmo cirurgião que realizou todas as cirurgias e a ausência de 

dados exatos sobre a quantidade de movimento realizado na etapa cirúrgica. As 

mudanças na estética facial e o impacto que a movimentação esquelética causa na 

musculatura facial podem ser  variáveis de acordo com a magnitude da correção 

cirúrgica.  

  A severidade da deformidade esquelética e o aspecto dos tecidos moles faciais 

devem ser levados em consideração para a definição do plano de tratamento e do tipo 

de abordagem cirúrgica (cirurgia combinada ou isolada). A face costuma ser dividida 

em terços para o diagnóstico ortocirúrgico e muitas vezes a avaliação da face como 

um todo pode ser negligenciada. Alterações no nariz e no lábio superior podem ocorrer 

em casos de cirurgias mandibulares isoladas e alterações no lábio inferior e mento 

após cirurgias Le Fort I44, reforçando o conceito de que a face atua como uma unidade, 
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portanto todos os aspectos devem ser avaliados cuidadosamente ao se planejar as 

cirurgias ortognáticas. 
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6. CONCLUSÃO 

 
  De acordo com os resultados do nosso trabalho, é possível concluir que:  

 

6.1. Devido ao número limitado de artigos incluídos na revisão, existe fraca 

evidência sobre as alterações dos tecidos moles faciais após as cirurgias 

de avanço ou recuo mandibular usando imagens 3D. No entanto, as 

mudanças no lábio inferior tendem a ser menores do que as na região 

do mento. Novos estudos são necessários para corroborar esses 

achados e realizar uma avaliação direta das diferenças entre esses dois 

tipos de procedimentos cirúrgicos.  

6.2. As mudanças nos tecidos moles faciais após as cirurgias 

maxilomandibulares foram: 

6.2.1. No grupo RMd+AvMx, houve deslocamento de todos os pontos do terço 

médio facial, pontos do lábio superior e incisivo superior sna direção 

anterior, e os tecidos duros e moles da mandíbula, lábio inferior e incisivo 

inferior moveram-se para trás. Todos os pontos avaliados no grupo 

AvMd+IMx se deslocaram para frente; 

6.2.2. No sentido vertical, houve significância no deslocamento dos pontos A, 

is e li. No grupo AvMd+IMx todos os pontos se deslocaram para cima.  

6.2.3. Não houve significâncias nas alterações transversas.  

6.2.4. Houve redução do ângulo mentolabial (T2-T1) em ambos os grupos, não 

apresentando diferença significativa no ângulo nasolabial.  

6.2.5. Em ambos os grupos, a correlação entre o deslocamento de tecidos 

duros e moles foi maior para os pontos mandibulares em comparação 

aos pontos do terço médio, dentes e  lábios. 
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