
DANIEL BARROS RODRIGUES 

ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA REGIÃO DE SEGMENTAÇÃO 
INTERDENTAL EM OSTEOTOMIA LE FORT I  

Dissertação apresentada como parte do 
requisito para obtenção do grau de Mestre 
em Odontologia e Saúde da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Flores Campos 

SALVADOR 

2014 



�2

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universitária 
de Saúde, SIBI - UFBA. 

R696 Rodrigues, Daniel Barros

 

Análise tridimensional da região de segmentação 
interdental em osteotomia Le Fort I / Daniel Barros Rodrigues. 
– Salvador, 2014.

64 f.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Flores Campos

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 
Faculdade de Odontologia, 2014.

1.  Odontologia. 2. Segmentação de maxila. 3. Osteotomia. 
I. Campos, Paulo Sérgio Flores.  II. Universidade Federal da 
Bahia. III. Titulo. 

CDU 616.314



�3



�4

 

Dedico este trabalho:  

A minha esposa e filha, 

Évelin e Melissa, 

Pela compreensão da minha ausência em muitos momentos e pelo apoio para 

sempre seguir em frente na busca dos meus sonhos. 

Amo muito vocês 



�5

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por sempre iluminar os meus caminhos. 

À Universidade Federal da Bahia, por conceder a oportunidade para que fosse 

possível realizar o Curso de Pós-Graduação; 

Aos meus pais, Vladimir e Glória, principais responsáveis por tudo o que sou e 

serei nesta vida; 

Aos meus irmãos, Valney e Marcos, por sempre estarem presentes; 

Ao serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial da UFBA/Obras Sociais Irmã Dulce, 

representada pelo Prof. Dr. Roberto Azevedo, aonde pude aprender e construir um 

alicerce sólido na cirurgia Bucomaxilofacial, o que me permitiu almejar desafios 

maiores; 

Ao Dr. Larry Wolford, a quem eu sou muito grato pelos ensinamentos a mim 

transmitidos e pela sua imensa contribuição científica na área da cirurgia 

Bucomaxilofacial; 

Ao Prof. Paulo Flores pela confiança em mim depositada, acreditando na minha 

capacidade de crescimento; 

Ao Prof. João Roberto Gonçalves, grande amigo, pelo incentivo e apoio na 

continuidade desta longa jornada que é a formação profissional; 

A Jaqueline Ignácio, pela contribuição na realização desta pesquisa; 

Aos meus colegas de trabalho Vanessa, Gustavo, Lucas e Carolina, obrigado pelo 

apoio; 

A todos os colegas da Pós-Graduação pela amizade que, certamente, deixará 

marcas em minha vida; 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a elaboração deste trabalho, 

ensejando assim que um sonho se tornasse realidade, 

meu sincero muito obrigado! 



�6

 

"O sucesso é simples. Faça o que é certo, da maneira certa, na hora certa.” 

Arnold Glasgow 



�7

RESUMO 

Diante de situações onde a osteotomia tipo Le Fort I em apenas um bloco 
não é suficiente para permitir uma adequada estabilidade oclusal, a segmentação 
interdental da maxila é uma técnica de grande valia para o cirurgião 
bucomaxilofacial. Perda ou mobilidade dentária, mobilidade maxilar, defeito 
periodontal, fístula oro-antral e necrose de maxila são algumas das complicações 
associadas à segmentação maxilar. Apesar disso, recente revisão das internações 
hospitalares para cirurgia ortognática nos Estados Unidos constatou que a 
segmentação maxilar é o procedimento realizado com maior freqüência (45,8% dos 
casos). O objetivo deste estudo foi avaliar as mudanças na altura da crista óssea 
alveolar interdental, as alterações na distância interradicular e a integridade dos 
dentes adjacentes às osteotomias interdentais em pacientes submetidos a 
segmentação interdental maxilar. A amostra foi composta por 82 pacientes, 
divididos em Grupo 1, 35 indivíduos (70 regiões interdentais) submetidos a 
osteotomia Le Fort I sem osteotomia segmentada interdental e grupo 2, 47 
indivíduos (94 regiões interdentais) submetidos a osteotomia Le Fort I com 
osteotomia segmentada interdental. Tomografias computadorizadas de feixe cônico 
foram avaliadas utilizando o programa KDIS (Kodak Dental Imaging e Software), 
nos intervalos de tempo T1(pré-cirúrgico), T2(pós-cirúrgico imediato), T3(pós-
cirúrgico mínimo de 11 meses). Os resultados demostraram uma diminuição de 
crista óssea (T1-T3) de 0,19mm, estatisticamente significante e um aumento da 
distância interradicular (T2-T1) de 0,72mm (p<0,001), no grupo com segmentação. 
No entanto, quando este aumento da distância interradicular (T2-T1) foi 
correlacionado com as alterações da altura da crista óssea (T3-T1), houve uma 
fraca correlação (-0,02). Não houve complicações associadas com as osteotomias 
segmentares como: lesão iatrogênica à estrutura dentária, necessidade de 
tratamento endodôntico ou perda dental. Uma distância interradicular aproximada 
de 2,5mm no pré-cirúrgico é suficiente para evitar lesão dos dentes adjacentes à 
osteotomia e complicações referentes à diminuição da crista óssea marginal. A 
segmentação interdental maxilar apresenta morbidade reduzida em relação ao 
osso alveolar interdental e integridade dos dentes vizinhos às osteotomias 
interdentais. 

Palavras-chaves: Osteotomia Le Fort I. Segmentação de maxila. Complicações em 
ortognática. 
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ABSTRACT 

 Whenever one piece Le Fort I osteotomy is not sufficient to allow an adequate 
occlusal stability, interdental maxillary segmentation is a valuable technique to the 
maxillofacial surgeon. Complications associated with maxillary segmentation 
include: loss of tooth, tooth mobility, jaw mobility, periodontal defect, oro-antral 
fistula, and necrosis. Nevertheless, a recent review of hospital admissions for 
orthognathic surgery in the United States found that the maxillary segmentation is 
the most frequently procedure performed (45.8 % of cases). The aim of this study 
was to evaluate the changes in the interdental alveolar bone crest, changes in 
interradicular distance, and integrity of the teeth adjacent the osteotomy site in 
patients submitted to maxillary interdental segmentation. The sample consisted of 
82 patients divided into Group 1 (35 subjects; 70 interdental regions)  submitted to a 
Le Fort I osteotomy without interdental segmentation and group 2  (47 subjects; 94 
interdental regions) submitted to a Le Fort I osteotomy with interdental 
segmentation. CBCT scans were assessed using Kodac Dental Imaging software at 
the time intervals, T1 (pre-surgical), T2 (immediate postoperative), T3 (postsurgical, 
minimum of 11 months). Results showed a statistically significant reduction of the 
bone crest (T1-T3) of 0.19 mm, and increase in the interradicular distance (T2- T1) 
of 0.72 mm (p <0.001) in the group with segmentation. However, this increase in the 
interradicular distance (T2-T1) present a weak correlation (-0.02) with changes in 
crestal bone height (T3-T1). There were no complications associated with 
segmental osteotomies as iatrogenic damage to tooth structure, need for 
endodontic treatment or tooth loss. In conclusion, 2.5 mm is a safe distance to 
prevent damage to the teeth adjacent to the osteotomy site and complications 
related to marginal bone decrease. The interdental maxillary segmentation has 
reduced morbidity for interdental alveolar bone and the integrity of teeth adjacent to 
the interdental osteotomies . 

Key words: Le Fort I osteotomy. Maxillary segmentation. Complications in 
Orthognathic Surgery 
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O tratamento orto-cirúrgico está indicado para pacientes com deformidades 

dentofaciais, quando apenas o tratamento ortodôntico não seria suficiente para 

resolver tal deformidade, buscando como objetivos, a harmonia facial, oclusão 

funcional e saúde das estruturas orofaciais (LAUREANO FILHO et al., 2002). 

Dentre as técnicas de osteotomia para maxila, descritas na literatura, a 

osteotomia tipo Le Fort I é a mais comumente utilizada, devido a sua versatilidade, 

segurança e possibilidade de ser utilizada para corrigir discrepâncias nos três 

planos do espaço. Diante de situações onde a osteotomia tipo Le Fort I em apenas 

um bloco não é suficiente para permitir um adequado engrenamento da oclusão, a 

segmentação da maxila é uma técnica de grande valia para o cirurgião 

bucomaxilofacial (EPKER e SCHENDEL, 1980). 

A segmentação da maxila está indicada para: correção de deficiência 

transversa de maxila em um estágio cirúrgico, correção de mordida aberta anterior 

em que existe grande diferença entre os planos oclusais bucais e labiais e correção 

de severas deficiências ou excessos verticais de maxila, e para acelerar o tempo 

de tratamento ortodôntico (KAHNBERG e HAGBERG, 2007; HO et al., 2010; 

ARPORNMAEKLONG, HEGGIE e SHAND, 2003). Outras indicações ainda 

incluem: correção de protrusão alveolar anterior e fechamento de espaços entre 

segmentos. Pode ser combinada com outras osteotomias para alcançar um melhor 

resultado estético e oclusal no tratamento das deformidades dento-faciais.

(SHAWKY, EL-GHAREEB e HAMEED ABU HUMMUS, 2012). 

Os sítios mais comuns para a realização da segmentação maxilar são a 

região alveolar entre os incisivos laterais e caninos, ou entre os caninos e pré-

molares (KAHNBERG, VANNAS-LO¨FQVIST e ZELLIN, 2005). O preparo 
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ortodôntico para a cirurgia segmentar demanda que as raízes dos referidos dentes, 

sejam posicionadas de forma divergente, a fim de que se previnam lesões 

dentárias pelos instrumentos rotatórios utilizados durante o ato da osteotomia 

(WOLFORD, RIECHE-FISCHEL, MEHRA, 2002). 

Perda ou mobilidade dentária, mobilidade maxilar, defeito periodontal, 

fístula oro-antral e necrose de maxila são algumas das complicações associadas à 

segmentação de maxila (HO et al., 2011). Apesar disso, recente revisão das 

internações hospitalares para cirurgia ortognática nos Estados Unidos constatou 

que a segmentação maxilar é o procedimento mais frequentemente realizado 

(45.8% dos casos) (VENUGOPLAN et al., 2012). 

 A segmentação da maxila através de osteotomias interdentais associada a 

osteotomia Le Fort I é, na verdade, um procedimento que necessita ser realizado 

com relativa frequência e que tem apresentado morbidade reduzida em relação ao 

osso alveolar interdental e à integridade dos dentes vizinhos. Contudo ainda existe 

certa resistência dos ortodontistas e cirurgiões bucomaxilofaciais em indicar e 

realizar este tipo de cirurgia, pelo receio de complicações periodontais associadas 

à região da segmentação. A prevalência de morbidade está relacionada à distância 

interradicular pré-cirúrgica e ao aumento da distância interdental durante o 

procedimento cirúrgico. Neste sentido, a tomografia computadorizada, por 

proporcionar imagens tridimensionais, pode se mostrar uma ferramenta 

fundamental para a avaliação de dentes e tecido ósseo vizinho à região da 

osteotomias segmentar maxilar. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 HISTÓRICO 

 René Le Fort em 1901 publicou o resultado do experimento com cadáveres. 

Ele aplicou um trauma contuso nos crânios dos cadáveres, em diferentes direções 

e após dissecção dos cadáveres observou o padrão das fraturas. Classificou 3 

tipos predominantes de fraturas: Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III. O formato da 

fratura Le Fort I, foi que mais tarde originou a osteotomia Le Fort I 

(PERCIACCANTE  e BAYS, 2004). 

 O primeiro relato de osteotomia segmentar anterior de maxila foi publicada 

por Cohn-Stock (1921) apud Daniel, White e Proffit (1971). Após uma incisão 

transversal na mucosa palatina, ele fez uma ostectomia em forma de cunha, 

posterior aos dentes anteriores. Uma fratura em galho verde foi criada e os dentes 

anteriores retraídos, o segmento anterior recidivou em 4 semanas. 

 Wassmund (1935) apud Poltron (1976), descreveu a completa tunelização 

mucoperiosteal tanto pela vestibular quanto pela palatina através de duas incisões 

verticais vestibulares. Realizou uma osteotomia transversal no palato unida com 2 

osteotomias vestibulares. Relata ainda que a parte superior e palatina da região 

anterior da maxila é difícil de visualizar com esta técnica. A vascularização da 

maxila com esta técnica ficava comprometida. 

 Cupar (1954) apud Perciaccante e Bays (2004) descreveu uma técnica que 

associava a segmentação anterior com outras osteotomias para reposicionar a 

maxila tridimensionalmente, ele propôs um abaixamento da maxila através de uma 

incisão horizontal vestibular associada a osteotomias verticais. 
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2.2 OSTEOTOMIAS MAXILARES 

 A cirurgia ortognática (ortho = correto + gnathos = maxilar), consiste no ato 

operatório do reposicionamento da maxila e/ou mandíbula em pacientes com 

deformidades dento-faciais que precisam de tratamento orto-cirúrgico. Por este 

motivo os profissionais mais envolvidos são os cirurgiões bucomaxilofaciais e 

ortodontistas. Além dos conhecimentos sobre estética facial, o profissional deve ter 

conhecimento em materiais dentários, musculatura da mastigação, fisiologia da 

articulação têmporo-mandibular, fisiologia óssea e alvéolo- dentária, oclusão dental, 

ortodontia, fixação interna rígida, dentre outros (GIL e CLAUS, 2009). 

 O reposicionamento da maxila para corrigir deformidades dentofaciais 

esqueléticas é um procedimento frequentemente realizado. A maxila em um 

segmento pode ser reposicionada no plano sagital, pode ser impactada para 

corrigir a relação com o plano vertical, e pode ser girada, dependendo da situação 

clínica (Figura 1A). Quando os pacientes apresentam uma mordida aberta anterior, 

mordida cruzada, assimetria, ou deformidades mais complexas, a possibilidade de 

segmentação interdental da maxila pode ser uma técnica valiosa para o cirurgião 

Bucomaxilofacial. A abordagem com segmentação da maxila corrige a deformidade 

dentofacial em múltiplos planos: expansão transversal da maxila ao mesmo tempo 

em que corrige as alterações sagitais e verticais da relação maxilo-mandibular 

(KAHNBER e HAGBERG, 2007).  
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 Diversos esquemas de segmentação estão disponíveis, incluindo a 

realização da segmentação interdental na linha média dividindo a maxila em dois 

segmentos, segmentação entre o canino e o pré-molar ou entre o incisivo lateral e 

canino dividindo a maxila em três segmentos (Figura 1B e 1C). O cirurgião pode 

tratar discrepância transversal da região posterior da maxila, além disso existe um 

maior controle na resolução de problemas verticais e horizontais no segmento que 

contém os incisivos. Portanto, o esquema de segmentação entre o incisivo lateral e 

canino fornece uma maior flexibilidade para um melhor resultado estético por ter 

controle tridimensional das unidades dentárias maxilares (SULLIVAN, 2007). 

2.3 OSTEOTOMIA SEGMENTAR INTERDENTAL 

 Arpornmaeklon, Heggie e Shand (2003) analisaram retrospectivamente a 

estabilidade do avanço maxilar comparando um grupo com osteotomia Le Fort I 

sem segmentação de maxila (11 pacientes) e um grupo com osteotomia Le Fort I 

com segmentação de maxila (15 pacientes). A análise foi feita com radiografias 

Fonte: Dolphin Imaging (modificado)

Fig. 1- A) Osteotomia Le Fort I (setas). B) Osteotomia Le Fort I associada a 
osteotomia segmentar interdental entre lateral e canino (setas). C) Osteotomia 
segmentar de maxila, em 3 segmentos (vista oclusal).

A B C
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cefalométrica obtidas antes da cirurgia (T1), imediatamente após a cirurgia (T2), e 

um mínimo de 1 ano após a cirurgia (T3). Os resultados mostraram que os casos 

sem segmentação da maxila demonstraram uma recidiva maior, no sentido vertical 

e horizontal, do que os casos com segmentação da maxila  

 O efeito da segmentação e diferentes movimentos dos segmentos da 

osteotomia Le Fort I sobre o fluxo sanguíneo ósseo foi analisado neste estudo 

prospectivo em indivíduos submetidos a osteotomia Le Fort I em três segmentos e 

osteotomias sagitais do ramo mandibular simultâneas, para correção de 

deformidades esqueléticas. As mensurações foram feitas utilizando um Doppler 

laser em: T1, antes da osteotomia Le Fort I; T2, depois osteotomia Le Fort I; T3, 

após a segmentação e fixação da maxila; a magnitude do movimento maxilar, nos 

planos sagital, vertical e transversal foram medidos em milímetros (mm). A redução 

média do fluxo sanguíneo ósseo maxilar entre T1 e T2, bem como a redução do 

fluxo sanguíneo ósseo entre T2 e T3 foram estatisticamente significativas para 

todas as regiões. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os dois 

grupos em relação ao risco associado aos movimentos maxilares. Os autores 

concluíram que as osteotomias maxilares multissegmentares levam a uma redução 

significativa do fluxo sanguíneo ósseo e que moderados movimentos maxilares não 

têm influência significativa sobre o suprimento sanguíneo (KRETSCHMER et al., 

2009). 

 Dorfman e Turvey (1979) documentaram alterações no nível da crista óssea 

interdental após osteotomias segmentares de maxila e mandíbula. A amostra foi 

composta de 12 pacientes com diversos tipos de deformidades dento-faciais, 

destes 10 completaram o estudo. Em 8 pacientes os pré-molares foram extraídos 

antes ou durante a cirurgia e em 2 pacientes a osteotomia foi realizada no espaço 
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interdental sem extração dentária associada. O nível da crista óssea pré-cirúrgica e 

pós-cirúrgica (6 meses) foi avaliado através de sondagem periodontal e as áreas 

adjacentes serviram como controle. Vinte e duas áreas de osteotomias foram 

investigadas. Resultados estatisticamente significantes em relação à perda da 

altura da crista óssea, foram observados apenas nos 2 pacientes, nos quais a 

osteotomia segmentar foi realizada no espaço interdental no qual não foi realizada 

extração e com as raízes dentárias muito próximas. Eles enfatizam a importância 

de ter adequado espaço entre as raízes dos dentes adjacentes ao local da 

osteotomia. Apesar de não ter sido objeto do seu estudo, eles inferem que um 

espaço mínimo de 3mm seria seguro para a realização de osteotomias interdentais 

entre 2 dentes adjacentes. Os autores afirmaram que o sucesso das osteotomias 

interdentais dependem da manutenção de um adequado suprimento sanguíneo 

para os segmentos osteotomizados. Eles enfatizam a importância de incisões 

planejadas e o mínimo de descolamento periosteal no segmento osteotomizado.  

 Rosenquist (1993) avaliou 14 pacientes submetidos a segmentação anterior 

de maxila. Dentre os objetivos do trabalho estava o de determinar a freqüência e 

natureza das complicações. Os pacientes foram avaliados antes da cirurgia e em 6, 

12 e 24 meses após a cirurgia. O local da osteotomia foi examinada com uma 

sonda periodontal para o aumento da profundidade do sulco e recessão gengival. A 

vitalidade dentária foi avaliada com um dispositivo elétrico. A reabsorção radicular 

foi registrada como presente ou ausente e as alterações na crista óssea marginal 

adjacente ao local das osteotomias foi avaliada por radiografias interproximais. Os 

resultados mostraram que nenhum segmento ósseo ou dente foi perdido. Após 24 

meses 7% dos dente demonstravam ainda perda de sensibilidade, principalmente 

os caninos. Retração gengival e perda horizontal da crista óssea foi 
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freqüentemente observado, a perda óssea marginal no local da osteotomia 

interdental, foi de 1,6mm. Em cinco sítios de osteotomia a perda óssea foi mais 

vertical e a retração gengival nos caninos foi mais pronunciada, posicionando a 

margem gengival 1-2mm abaixo da junção cemento-esmalte. Ele concluiu que a 

segmentação anterior da maxila é um procedimento estável e seguro. 

 O efeito das osteotomias segmentares nos tecidos periodontais foi avaliado 

em 17 pacientes. Um total de 34 sítios cirúrgicos foram estudados antes e depois 

da cirurgia, o tempo médio de acompanhamento foi de 12 meses. Radiografias 

periapicais convencionais foram obtidas no pré e pós cirúrgico para medir o 

percentual de suporte ósseo em relação ao comprimento total do dente adjacente 

ao local da osteotomia segmentar. Os resultados mostraram que houve uma perda 

óssea de 3,5%, que corresponde aproximadamente a 1mm, estatisticamente 

significante p≤ 0.05, nos dentes adjacentes a osteotomia. Afirmaram que a perda 

de gengiva queratinizada como resultado de osteotomias verticais é sempre um 

risco que deve ser considerado. Se isto ocorrer, pode-se realizar enxerto gengival 

livre para corrigir um defeito estético, uma hipersensibilidade dentária ou uma 

morfologia gengival, condições estas que muitas vezes impedem um adequado 

controle de placa. Uma técnica cirúrgica com atenção aos tecidos periodontais é 

imperativo para minimizar as complicações. Isto é principalmente importante 

quando as osteotomias são realizadas em espaços interdentais restritos (KWON, 

PIHISTROM e WAITE, 1985). 

 Schou et al. (1997) avaliaram pacientes submetidos a osteotomia Le Fort I 

com segmentações interdentais de maxila e comparou com pacientes submetidos a 

osteotomia Le Fort I sem segmentações interdentais de maxila e avaliou a perda 

óssea marginal. Radiografias iniciais e 12 meses após as cirurgia foram utilizadas 
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para mensurar a perda óssea marginal. Pacientes sem osteotomias interdentais 

apresentaram uma perda óssea marginal de 0,2mm. Nos casos em que as 

osteotomias segmentadas foram realizados um perda óssea de 0,5mm foi 

encontrada, mas a diferença não foi estatisticamente significante entre os 2 grupos. 

Os autores afirmaram que a cirurgia pode influenciar os tecidos marginais 

comprometendo o suprimento sanguíneo como resultado de incisões e osteotomias 

nos tecidos moles e de inflamação marginal causada por higiene oral inadequada. 

Eles concluem que não existe uma perda óssea marginal relevante clinicamente 

após osteotomias maxilares segmentadas. 

 Fox et al. (1991) examinaram clinicamente e radiograficamente o efeito de 

40 osteotomias interdentais na maxila e na mandíbula. Nenhuma mudança 

estatisticamente significante foi observada em nenhum dos parâmetros clínicos, 

exceto para a altura da gengiva inserida que diminuiu levemente na maxila e 

aumentou na mandíbula. Avaliações radiográficas demonstraram uma mudança 

estatisticamente significante no aumento da distância interradicular, que os autores 

atribuem a uma verticalização do segmento dos incisivos. A ausência de mudança 

em outros parâmetros radiográficos indicaram que não houve mudanças no osso 

alveolar de suporte. 

 Morgan e Fridrich (2001) avaliaram o periodonto de 24 pacientes submetidos 

a multissegmentação de maxila. A profundidade de sondagem dos sítios de 

osteotomia segmentar foram comparados com o espaço interproximal adjacente. 

Examinadores independentes revisaram as fotografias e radiografias para 

comparar a papila gengival e a altura óssea alveolar, comparando o local da 

osteotomia com o espaço interproximal vizinho. A profundidade de sondagem não 

apresentou diferenças estatisticamente significantes entre as duas regiões. Os 
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examinadores independentes não acharam nenhuma diferença na arquitetura 

gengival e no nível do osso alveolar quando compararam as regiões de osteotomia 

interdental e as áreas interproximais adjacentes. Eles afirmaram que 1mm de 

espaço entre as raízes é suficiente para realizar a osteotomia vertical. Os autores 

concluem que este estudo mostrou que os danos aos tecidos periodontais nos 

sítios de osteotomias interdentais são mínimos e que não são uma razão para 

evitar a multissegmentação maxilar. 

2.4 TÉCNICA CIRÚRGICA 

 Um tratamento cuidadoso da mucosa oral, gengival e palatal é necessário 

para manter um fornecimento de sangue adequado para os múltiplos segmentos 

após a manipulação e para assegurar que cada um dos segmentos de arco dental 

permaneça aderido ao periósteo subjacente. A parte mais crítica do processo é a 

execução das osteotomias interdentais. A realização da osteotomia interdental fica 

facilitada se existir espaço suficiente para permitir que um osteótomo fino seja 

utilizado entre os dentes adjacentes (KAHNBER e HAGBERG, 2007). 

 A técnica cirúrgica é a grande responsável pela possibilidade de 

desenvolvimento de problemas nas osteotomias segmentares. O posicionamento 

das incisões são críticas, incisões verticais nos sítios das osteotomias irão 

previsivelmente criar problemas periodontais. O descolamento mucoperiósteo no 

osso em torno do sitio da osteotomia, por vestibular ou palatino, compromete 

significativamente o suprimento sanguíneo ao osso interdental e gera perda óssea 

ou dentária e defeitos periodontais associados. Pacientes submetidos a cirurgia 

utilizando barra de Erich ou dispositivos semelhantes, apresentam fios de aço 
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posicionados ao redor dos dentes, adjacente à margem cervical. Pressão 

excessiva é aplicada nas papilas e no osso da crista alveolar o que pode causar 

reabsorções e problemas periodontais. É muito importante uma condição 

periodontal e de higiene bucal satisfatórias antes da cirurgia. Quando uma doença 

periodontal ativa está presente, geralmente ela piora após a cirurgia, 

principalmente se houver algum comprometimento do suprimento sanguíneo ou 

uma técnica cirúrgica traumática. Outras condições afetam a saúde periodontal, 

como: fumo, consumo de álcool ou cafeína, hábitos parafuncionais como bruxismo, 

doenças auto-imunes preexistentes, diabetes, mal nutrição e outras doenças que 

podem afetar a perfusão tecidual local e a cicatrização (WOLFORD, 1998). 

2.5 COMPLICAÇÕES DAS OSTEOTOMIAS INTERDENTAIS 

 Um estudo longitudinal compreendendo 617 dentes em 51 pacientes foi 

realizado para determinar a freqüência de necrose pulpar e perda de sensibilidade 

pulpar após osteotomia Le Fort I. A sensibilidade pulpar negativa foi encontrado em 

39 (6%) dentes após um período de acompanhamento médio de 28 meses, 

variando de 11-59 meses. Desenvolvimento de necrose pulpar foi determinado pelo 

teste pulpar e radioluscência periapical e só foi demonstrada em três (0,5%) 

dentes. A extensão do deslocamento horizontal ou vertical da maxila não teve 

influência sobre a sensibilidade pulpar. Dentes adjacentes à osteotomia vertical 

interdental mostraram uma freqüência significativamente maior de reações 

negativas em relação ao grupo sem uma osteotomia interdental (p = 0,002). Os 

caninos demonstraram um número significativamente maior de dentes com uma 
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reação negativa a sensibilidade em comparação com os outros tipos de dentes 

(VEDTOFTE e NATTESTAD, 1989). 

 Shultes, Gaggl e Karcher (1998) estudaram 30 pacientes submetidos a 

cirurgia segmentar para determinar a extensão do dano periodontal à região. 

Foram avaliadas 74 cirurgias segmentares através de radiografias panorâmicas e 

periapicais. Eles identificaram 51 sítios de condição periodontal patológica. Trinta e 

dois dentes adjacentes à região da osteotomia foram perdidos e 47,5% dos dentes 

remanescentes apresentaram problemas periodontais severos. Somente 6,7%  dos 

sítios de osteotomia não demonstraram problemas periodontais. Eles concluíram 

que existe uma alta incidência de trauma dental e periodontal após osteotomias 

segmentadas. 

 Laningan, Hey e West (2005) enviaram 5.000 questionários para cirurgiões 

Bucomaxilofaciais norte americanos para saber sobre as experiências com 

complicações após osteotomias Le Fort I e obtiveram 800 respostas. Necrose 

asséptica foi reportada em 51 casos, destes 34 eram com osteotomias 

segmentares. Algumas complicações menores como: descoloração de dentes, 

perda de sensibilidade dentária e perda da papila gengival resultando em defeito 

periodontal foram descritos. Complicações maiores incluíram: formação de fístula 

buco-sinusal e buco-nasal, perda dentária e de segmentos dento-alveolares.  

 Uma pesquisa através de questionário foi realizada por Sher (1984). O 

questionário, que abordava a experiência em relação às osteotomias segmentadas, 

foi enviado a 135 cirurgiões Bucomaxilofaciais dos Estados Unidos e Canadá, 

destes 45 responderam. O total de osteotomias segmentadas foi de 6.195, destas 

1.133 realizadas na região anterior de maxila. O índice de complicação em toda a 
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amostra foi de 0,32% e dentre as complicações de maior prevalência estão: 

mobilidade dentária no local da osteotomia e doença periodontal, perda de dentes 

adjacentes à região da osteotomia, lesão da estrutura dentária. No entanto ele 

relatou complicações mais severas como: não união dos segmentos, necrose total 

da maxila e hemorragia massiva. Dentre as sugestões dos pesquisados para evitar 

complicações estão: evitar segmentações e referir o paciente para movimentação 

ortodôntica, evitar segmentação se o espaço interdental estiver insuficiente, utilizar 

osteótomos ao invés de serras para realizar as osteotomias interdentais. O autor 

conclui considerando que a experiência do cirurgião, um menor tempo cirúrgico e 

um adequado acompanhamento pós-operatório são fatores que minimizam as 

complicações.  

 A freqüência de complicações associadas com segmentação da maxila foi 

avaliada, através de radiografias, em oitenta e dois pacientes submetidos à 

correção dentofacial com segmentação maxilar isolada ou em combinação com a 

cirurgia mandibular simultânea, entre 1992 e 1998. Os pacientes foram 

acompanhados por até 30 meses. Um total de 158 osteotomias interdentais foram 

realizadas, envolvendo um total de 316 dentes. Nesta série, os investigadores 

encontraram um pequeno número de complicações, que incluiu reabsorção óssea 

marginal, reabsorção radicular ou lesões traumáticas nos dentes. Eles encontraram 

reabsorção radicular após a cirurgia em oito dentes, quatro dos quais estavam em 

um único paciente. Esta descoberta deve ser considerada no contexto dos 31 

dentes que foram observados com reabsorção radicular antes da cirurgia. Três 

dentes foram traumatizados diretamente pelo trauma cirúrgico, mas todos os três 

estavam saudáveis em 30 meses, apesar da transecção da raiz. Defeitos ósseos 
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angulares foram observados em 14 dentes (4,4%) (KAHNBERG, VANNAS-

LO¨FQVIST e  ZELLIN, 2005). 

2.6 TCFC X RADIOGRAFIAS CONVENCIONAIS 

 Um estudo feito com porcos e mandíbulas humanas investigou a acurácia e 

qualidade da representação de defeitos periodontais por radiografias intrabucais, 

radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas e TCFC (tomografia 

computadorizada de feixe cônico) em comparação com espécimes histológicas. Os 

defeitos periodontais foram preparados e os exames de imagens realizados. Após 

isto as espécimes histológicas foram produzidas. As mensurações foram realizadas 

em todos os métodos. As tomografias demonstraram na mensuração um menor 

desvio em relação às radiografias convencionais em comparação com as 

espécimes histológicas. As tomografias permitiram uma imagem anatômica das 

estruturas ósseas nos três planos do espaço, numa escala real e sem distorções. A 

TCFC mostrou a melhor qualidade da imagem (MENGEL et al., 2005). 

 Um estudo examinou a acurácia das TCFC na mensuração de defeitos 

ósseos periodontais criados em crânios secos. Mensuração direta do defeito com 

um compasso foi comparada com modalidades de teste de mensurações ósseas, 

utilizando uma sonda periodontal, radiografias intrabucais e TCFC. Todos os 

defeitos foram detectados utilizando a TCFC, mas somente 67% deles foram 

diagnosticados usando as radiografias intrabucais, porque os defeitos por 

vestibular e lingual não são visíveis na imagem bidimensional das radiografias 

intrabucais. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 3 métodos 

de avaliação (MISCH e SARMENT, 2006). 
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 Grimard et al. (2009) afirmaram que as radiografias intrabucais são 

comumente utilizadas na prática clínica com o objetivo de avaliar a profundidade de 

defeitos ósseos. A técnica é simples e as medições podem ser feitas facilmente 

usando inúmeros métodos de medição. No entanto, somente duas dimensões são 

visíveis. A avaliação com TCFC é tecnicamente mais difícil do que a avaliação com 

radiografias intrabucais porque as imagens de TCFC precisam ser manipuladas 

para obter uma correta orientação do defeito para mensuração. Porém, a TCFC 

permite uma avaliação  tridimensional e deixa o examinador localizar a porção mais 

profunda do defeito aonde quer que ele possa estar ao longo da raiz do dente. A 

porção mais profunda do defeito nas radiografias intrabucais podem ficar obscuras 

pelas corticais vestibulares e linguais. Eles realizaram um estudo comparando 

mensurações lineares de 35 defeitos periodontais e os resultados do tratamento 

entre radiografias intrabucais e imagens de TCFC com a mensuração cirúrgica 

direta do defeito, que serviu como padrão ouro. As medições cirúrgicas do defeito 

ósseo e os exames de imagem foram realizadas em T1 (antes da cirurgia de 

enxerto ósseo) e em T2 (6 meses após a cirurgia de reconstrução do defeito ósseo 

periodontal). Os mesmos afirmaram que os dados das imagens de TCFC possuem 

maior acurácia em refletir as dimensões dos defeitos ósseos do que as imagens de 

radiografias intrabucais. Os resultados do estudo sugerem que a TCFC é um 

substituto equivalente para a mensuração direta das mudanças ósseas ocorridas 

após enxertos ósseos. 
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3 PROPOSIÇÃO 
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 O presente trabalho tem por objetivo de definir um distância interradicular 

segura para a realização das osteotomias interdentais, avaliar as mudanças na 

altura da crista óssea alveolar interdental, avaliar as alterações na distância 

interradicular e a integridade dos dentes adjacentes a osteotomias interdentais em 

pacientes submetidos a multissegmentação maxilar. 
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4 METODOLOGIA 
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4.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 Este Projeto de Pesquisa foi aprovado, em 06/09/2012, sob parecer número 

91.145 (ANEXO A). 

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 O estudo é retrospectivo analítico 

4.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 O presente trabalho avaliou 246 arquivos de TCFC de uma população de 82 

pacientes, com deformidade dentofacial, consecutivamente operados, na Baylor 

University Medical Center, Dallas-TX, pelo cirurgião Larry Wolford, entre Dezembro 

de 2008 e Janeiro de 2013.  

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 Os critério de inclusão foram: cirurgia de osteotomia Le Fort I com 

segmentação de maxila entre incisivo lateral e canino; cirurgia de osteotomia Le 

Fort I sem segmentação de maxila; tomografia computadorizada de feixe cônico 

(TCFC) no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico imediato e no pós-cirúrgico de tardio e 

homens com idade ≥ 17 anos e mulheres ≥ 15 anos.   
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4.3.2 Critérios de exclusão 

 Os critério de exclusão foram: fissuras lábio-palatais; tratamento 

endodôntico nos dentes adjacentes à osteotomia segmentada; história de trauma 

facial pré e pós-cirurgia associada aos dentes adjacentes à região da segmentação 

e arquivos incompletos. 

4.4 TÉCNICA CIRÚRGICA 

 Os pacientes tiveram a osteotomia Le Fort I realizada através de uma 

incisão da mucosa na região vestibular da maxila de primeiro a primeiro molar. 

Uma distância mínima de 5mm dos ápices dentários foi respeitada na realização da 

osteotomia horizontal na região anterior, medial e posterior da maxila. Um 

cuidadoso descolamento, por tunelização, da região interdental foi realizado até a 

crista alveolar, evitando fenestrações no tecido gengival e sem descolamento da 

papila. A osteotomia interdentária entre o incisivo lateral e canino foi realizada com 

uma broca fina somente na cortical externa e complementada até a região palatina 

com um cinzel-espátula (Figura 2A). A maxila foi abaixada, as osteotomias 

interdentais finalizadas e a osteotomia sagital do palato realizada com serra 

reciprocante após incisão para-mediana e descolamento da mucosa palatina 

(Figura 1C). O guia palatino instalado e o bloqueio maxilo-mandibular realizado na 

melhor oclusão possível com a mandíbula  (WOLFORD, RIECHE-FISCHEL e 

MEHRA, 2002). A maxila foi posicionada na posição planejada e quatro placas de 

titânio e parafusos de 2.0 x 6mm foram utilizados para fixá-la. Na área da 

segmentação (região anterior da maxila) 1 placa em “T” com 6 furos foi utilizada, 

com 2 parafusos colocados acima da linha de osteotomia e pelo menos 3 
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parafusos abaixo da linha de osteotomia, sendo que o segmento dos incisivos 

recebeu pelo menos 1 parafuso. Na região posterior da maxila foi utilizada uma 

placa em “L” de 4 furos com 2 parafusos acima da linha de osteotomia e 2 abaixo 

(Figura 2B eC). Nos casos sem segmentação da maxila, 4 placas em “L” foram 

utilizadas. Enxerto de osso autógeno e/ou bloco de hidroxiapatita (Interpore 200, 

Interpore, Inc, Irvine, CA) foram colocados nos defeitos ósseos da parede lateral da 

maxila. A região das osteotomias interdentais foram enxertadas somente com osso 

autógeno particulado, coletado durante a cirurgia da região intrabucal. O bloqueio 

maxilo-mandibular foi removido, no pós-operatório foram colocados elásticos leves 

de intercuspidação. Alguns pacientes foram também submetidos a outros 

procedimentos associados como: cirurgia mandibular, mentoplastia, turbinectomia, 

septoplastia e rinoplastia. 

4.5 AQUISIÇÃO DA IMAGEM 

 As TCFC foram realizadas como parte do plano de tratamento habitual e de 

controle pós-operatório, utilizando o aparelho iCAT Cone Beam 3D Imaging System 

(Imaging Science International, Hatfield, PA). No pré-cirúrgico (T1), foram 

realizadas até 45 dias antes da cirurgia; no pós-cirúrgico imediato (T2), realizadas 

no máximo 30 dias após a cirurgia; e na proservação de um ano (T3), realizadas no 

mínimo 11 meses após a cirurgia. Todas as aquisições de TCFC foram obtidas com 

um campo de visão de 16 x 22 cm e com 0.3mm de tamanho de voxel. 
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4.6 MENSURAÇÕES 

 Os dados das TCFC foram reconstruídos e manipulados no Kodak Dental 

Imaging software 3-dimensional module (version 2.4; Kodak Dental Systems, 

Atlanta, GA), após definido adequado brilho e contraste. Para cada região da 

segmentação foram analisados: (1) T1 - altura da crista óssea; distância 

interradicular; (2) T2 - distância interradicular, lesão radicular iatrogênica; (3) T3 -  

altura da crista óssea, presença de tratamento endodôntico e perda dental. 

 Os arquivos DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicines)  das 

imagens da TCFC foram reorientados nas 3 dimensões, de forma que a superfície 

interproximal dos dentes adjacentes à região da segmentação fosse posicionada 

para as mensurações. Para isso, a seguinte sequência foi realizada: (1) na tela 

inicial do software foi selecionado a janela de corte oblíquo; (2) no corte sagital, a 

linha vertical foi posicionada no longo eixo do canino (Figura 3 e 4); (3) no corte 

axial, a linha horizontal foi posicionada passando pelo canal radicular do incisivo 

lateral e do canino. A linha vertical foi posicionada entre estes dois dentes (Figura 

5); (4) a janela do corte coronal foi maximizada e utilizando-se a ferramenta 

transferidor foi traçado um ângulo de 90° com o eixo vertical passando no longo 

eixo do canino e o eixo horizontal passando pela junção cemento-esmalte do 

canino (Figura 6 e 7); (5) a altura da crista óssea foi medida em milímetros, a partir 

do eixo horizontal com uma linha paralela ao eixo vertical (Figura 8); (6) a distância 

interradicular foi medida 3mm acima da junção cemento-esmalte do canino, com 

uma linha paralela ao eixo horizontal (Figura 9). 
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Figura 2- A) Osteotomia interdental realizada até a crista óssea marginal (seta). B) 
Posição do segmento dos incisivos após oclusão com a mandíbula. As setas 
demonstram o espaço entre os segmentos. C) Fixação com placas e parafusos.

A B C

Figura 3- Janela inicial do software Kodak Dental Imaging software 3-
dimensional module. Seleciona "Corte Oblíquo". Maximiza a janela do corte 
sagital (seta).

Fonte: acervo pessoal
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Figura 5- No corte axial, a linha horizontal foi posicionada passando pelo canal 
radicular do incisivo lateral e do canino. (seta branca) A linha vertical foi 
posicionada entre estes dois dentes (seta amarela).

Figura 4- Linha vertical posicionada no longo eixo do canino (seta).
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Figura 7- Selecionado a ferramenta transferidor. (seta amarela) Desenhado um 
ângulo de 90° com o eixo vertical passando no longo eixo do canino (seta branca) 
e o eixo horizontal passando pela junção cemento-esmalte do canino (seta preta).

Figura 6- Maximiza a janela do corte coronal (seta).
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Figura 9- A distância interradicular foi medida 3mm acima da junção cemento-
esmalte do canino (seta amarela), com uma linha paralela ao eixo horizontal 
(seta branca).

Figura 8- Seleciona a função régua (seta amarela). Medição da altura da 
crista óssea(mm), apartir do eixo horizontal, com uma linha paralela ao 
eixo vertical (seta branca).
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 As variáveis em estudo foram mensuradas em três momentos. A altura da 

crista (AC) foi mensurada nos tempos T1 e T3; a distância interradicular (DI) foi 

mensurada em T1 e T2; a lesão radicular iatrogênica observada no tempo T2; e a 

presença de tratamento endodôntico e perda dentária em T3. 

 A análise dos dentes adjacentes à osteotomia segmentar em relação a lesão 

radicular, tratamento endodôntico e perda dentária foi registrado como presente ou 

ausente. 

 Para avaliar a reprodutibilidade do método de mensuração, 15 pacientes (30 

regiões interdentais) foram selecionados aleatoriamente nos dois grupos e tiveram 

as medidas mensuradas duas vezes com um dia de intervalo entre elas. A 

reprodutibilidade foi mensurada com o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). 

Considerou-se que o erro do método pode ser desprezado quando o limite inferior 

do intervalo de confiança para ICC (IC(95%)) for igual ou maior que 0,90. 

 Para avaliar, em cada grupo, se as médias das medidas nos dois tempos 

eram iguais utilizou-se o teste t de Student para a igualdade de médias com 

amostras pareadas. Para avaliar se as médias das alterações eram iguais nos dois 

grupos empregou-se o teste de Student para a igualdade de médias com amostras 

independentes. Neste último caso, o teste t de Student foi precedido pelo teste de 

Levene para a igualdade de variâncias nos dois grupos. Se rejeitada esta hipótese, 

o teste t era devidamente corrigido. 
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 Para examinar a hipótese de que as alterações na altura da crista (AC(T3-

T1)) estão correlacionadas com as alterações na distância interradicular (DI(T2-

T1)) e com DI no tempo 1 (DI(T1)), foi empregado o coeficiente de correlação de 

Pearson (r).  
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5 RESULTADOS 
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 A idade média dos pacientes foi de 31,9 anos (variando entre 15 anos e 65,7 

anos), 66 indivíduos eram mulheres e 16 indivíduos eram homens. Os pacientes 

foram divididos em 2 grupos. No grupo 1, grupo controle, foram incluídos 35 

pacientes submetidos a osteotomia Le Fort I sem a segmentação interdental da 

maxila. No grupo 2 foram incluídos 47 pacientes, submetidos a osteotomia Le Fort I 

com segmentação interdental de maxila.  

 Os dentes canino, incisivo lateral e a região interproximal destes dentes foram 

as unidades de estudo neste trabalho. No grupo sem segmentação de maxila, 70 

regiões interdentais e 140 dentes foram avaliados. No grupo com segmentação de 

maxila, um total de 94 regiões interdentais e 188 dentes foram analisados. 

 Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que os valores mínimos 

esperados de ICC para todas as variáveis em estudo são maiores de 0,95, isto 

indica que o erro do método pode ser desprezado. 

 Na Tabela 2  são apresentadas medidas descritivas das variáveis e os 

resultados do teste t de Student dos grupos com e sem segmentação. Os 

Tabela 1. Reprodutibilidade - valores amostrais e intervalos de 95% de 
confiança (IC(95%)) do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 
(n=15)

Variável (tempo)  

segmentação

sim não

ICC
limites IC(95%)

ICC
limites IC(95%)

inferior superio
r inferior superio

r

AC (T1) 0,980 0,958 0,990 0,980 0,958 0,990

AC (T3) 0,985 0,969 0,993 0,976 0,950 0,988

DI (T1) 0,987 0,973 0,994 0,996 0,992 0,998

DI (T2) 0,986 0,972 0,993 0,985 0,968 0,993
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resultados mostram que as médias das alterações que ocorrem na distância 

interradicular e na altura da crista são significativamente diferente de zero, no 

grupo com segmentação. Não há evidências para rejeitar-se a hipótese de que a 

diferença entre as médias das duas medidas são iguais a zero, no grupo com 

segmentação.  

 Na Tabela 3 são apresentadas medidas descritivas das alterações que 

ocorrem nas medidas nos dois grupos e os resultados dos testes t de Student de 

que as médias das alterações são iguais nos dois grupos. Pode-se observar que 

apenas na distância interradicular, as médias das alterações são diferentes nos 

dois grupos.  

Tabela 2. Médias e desvios padrão das medidas nos tempos T1,T2 e T3, média e 
erro padrão das alterações nas medidas e valor p do teste t de Student para a 
hipótese da média das alterações ser igual a zero 

variável
T1 T2 T3 alterações

p
média dp média dp média dp média ep

com segmentação

 AC 2,09 0,61 2,28 0,76 0,19 0,08 0,022

 DI 2,51 0,82 3,23 0,87 0,72 0,07 <0,001

sem segmentação

 AC 2,23 0,65 2,31 0,64 0,08 0,06 0,206

 DI 2,20 0,76 2,21 0,74 0,01 0,01 0,327
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 Na tabela 4 são apresentadas estimativas do coeficiente de correlação de 

Pearson para as variáveis dos dois grupos. Nota-se que há correlação positiva forte 

entre as medidas de distância interradicular nos dois tempos, em ambos os grupos. 

As medidas de altura de crista (AC) nos tempos 1 e 3 estão positivamente 

correlacionadas nos dois grupos, sendo moderada no grupo sem segmentação e 

fraca no grupo com segmentação. No grupo sem segmentação são ainda 

observadas correlações negativas fracas entre DI(T1) e AC(T3) e entre AC(T3-T1) 

e DI(T1). 

Tabela 3. Médias e desvios padrão das alterações entre os dois tempos dos 
grupos com e sem segmentação, diferença entre as médias, erro padrão da 
diferença e valor p do teste t de Student para a hipótese de igualdade das 
médias das alterações dos dois grupos.

segmentação
diferença

pvariável com sem

média dp média dp média ep

AC * 0,19 0,77 0,08 0,53 0,11 0,11 0,292

DI * 0,72 0,66 0,01 0,11 0,71 0,07 <0.001

* teste de Levene foi significante – teste t foi corrigido

Tabela 4. Coeficientes de correlação das variáveis entre dois 
momentos do estudo – grupos com e sem segmentação.

Variável (tempos)
segmentação

com sem

AC(T1) x AC(T3) 0,37 a 0,67 a

DI (T1) x DI(T2) 0,70 a 0,99 a

AC(T3) x DI(T2-T1) -0,09 0,20

DI(T1) x AC(T3) -0,05 -0,34 b

AC(T3-T1) x DI(T2-T1) -0,02 0,21

AC(T3-T1) x DI(T1) -0,01 -0,29 c

a - nível de significância menor que 0,001 
b - nível de significância menor que 0,01 
c - nível de significância menor que 0,05
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 No quadro 1 são apresentados os resultados referentes à integridade dos 

dentes adjacentes às osteotomias interdentais. As avaliações foram negativas para 

todas as variáveis estudadas. 

Quadro 1. Avaliação de lesão radicular iatrogênica (em 
T2), tratamento endodôntico (em T3)  e perda dentária 
(em T3) nos dentes adjacentes ao sít io de 
segmentação.

Segmentação (n de dentes)

Variável Com (188) Sem (140)

Lesão 
radicular 

iatrogênica 
(T2)

Ausente Ausente

Endodontia 
(T3) Ausente Ausente

Perda 
dentária (T3) Ausente Ausente
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6 DISCUSSÃO 
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A importância de uma adequada técnica cirúrgica, minimizando a perda de 

vascularização do segmento osteotomizado foi enfatizada por Sher (1984), já que 

um descolamento periosteal excessivo ou lacerações na mucosa ou gengiva 

inserida podem contribuir para complicações em relação a cicatrização óssea no 

local da osteotomia (MORGAN e FRIDRICH, 2001). Este é um ponto importante, já 

que a técnica cirúrgica é a grande responsável pela possibilidade de 

desenvolvimento de problemas nas osteotomias segmentares. Uma técnica 

cirúrgica refinada e um adequado planejamento cirúrgico tornam os problemas 

periodontais clinicamente insignificantes (WOLFORD et al., 1998). Neste trabalho, 

nenhuma incisão foi realizada na papila gengival, o descolamento até a região de 

crista óssea alveolar foi realizada por tunelização. A osteotomia foi iniciada com 

broca apenas na cortical externa e complementada com cinzel-espátula até a 

cortical palatina e enxerto ósseo foi utilizado na região da segmentação, assim 

como sugerido por Fox et al. (1991) e Morgan e Fridrich (2001). 

Radiografia intrabucais são comumente utilizadas na prática clínica com o 

objetivo de avaliar a profundidade de defeitos ósseos, no entanto, somente duas 

dimensões são visíveis (MISH e SARMENT, 2006; GRIMARD et al., 2009). Schou 

et al. (1997) não puderam avaliar a perda óssea marginal interdental em 42% das 

radiografias por causa da sobreposição dos dentes e/ou aparelho ortodôntico sobre 

a crista óssea alveolar. As tomografias permitem uma imagem anatômica das 

estruturas ósseas nos três planos do espaço, numa escala real e sem distorções 

(MENGEL et al., 2005). A pesquisa bibliográfica realizada para este estudo 

demonstrou que todos os trabalhos até a data atual que avaliaram a região das 

segmentações interdentais em cirurgia ortognática utilizaram as radiografias 

convencionais como métodos de análise. No entanto, as imagens de TCFC 
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possuem maior acurácia em refletir as dimensões dos defeitos ósseos do que 

imagens de radiografias intrabucais (GRIMARD et al., 2009). 

 As osteotomias interdentais devem ser planejadas em conjunto com o 

tratamento ortodôntico pré-operatório, para assegurar espaço interdental suficiente 

para realização da osteotomia (SCHOU et al., 1997). Este é um fator importante já 

que a divergência radicular é fundamental para o sucesso da osteotomia 

s e g m e n t a d a ( W O L F O R D , R I E C H E - F I S C H E L e M E H R A , 2 0 0 2 ;  

ARPORNMAEKLON et al., 2003). A realização de osteotomias interdentais em 

áreas com espaço interradicular restrito é descrita como um fator de risco para o 

desenvolvimento de perda óssea marginal (KWON, PIHISTROM e WAITE, 

1985) .Dorfman e Turvey (1979) e Morgan e Fridrich (2001) afirmaram que um 

espaço ≥3mm e de 1mm, respectivamente, seria seguro para a realização de 

osteotomias interdentais entre 2 dentes adjacentes. No entanto, esta foi somente 

uma opinião destes autores, sem nenhuma evidência científica, já que nos seus 

trabalhos essa avaliação não foi realizada. No presente estudo, todos os pacientes 

estavam sob tratamento ortodôntico no período pré-operatório, o que permitiu o 

planejamento da divergência radicular. Quando correlacionamos a DI(T1) com a 

DI(T2) encontramos uma correlação positiva forte nos 2 grupos, com segmentação 

(0,7) e sem segmentação (0,99), o que indica um padrão positivo da DI. A distância 

interradicular média no pré-operatório, do grupo com segmentação, foi de 2,51mm 

e houve um fraca correlação desta distância com a alteração da altura da crista 

óssea (T3-T1), que foi em média 0,19mm. Schou et al. (1997) também não 

acharam correlação entre a DI pré-cirúrgica e a AC e atribui isto a um planejamento 

ortodôntico pré-operatório com divergência radicular. A distância interradicular em 

T1 não apresentou correlação com lesão iatrogênica à raiz dentária, com a 



�52

necessidade de tratamento endodôntico ou com perdas dentárias, já que não foram 

encontradas nenhuma destas complicações. Podemos, deste modo, inferir que 

uma distância interradicular de 2,51mm é uma distância segura para a realização 

de osteotomia segmentar interdental. 

 A avaliação clínica e radiográfica realizada por Fox et al. (1991) mostrou um 

aumento da distância interradicular que foi estatisticamente significante. A 

mensuração foi realizada no nível da raiz e apesar das coroas terem se 

aproximado, as raízes se afastaram porque o segmento anterior foi inclinado para 

verticalizar os incisivos. Os autores referidos não encontraram uma mudança 

estatisticamente significante na altura do osso alveolar de suporte. Os resultados 

do presente estudo corroboram o trabalho citado, já que encontramos, no grupo 

com segmentação, um aumento da distância interradicular de 0,72mm, 

estatisticamente significante. Quando correlacionamos este aumento da distância 

interradicular (T2-T1), com as alterações da altura da crista óssea (T3-T1), que foi 

0,19mm houve uma fraca correlação (-0,02), estatisticamente não significante, o 

que indica que o aumento da distância interradicular não influenciou na altura de 

crista 12 meses após a cirurgia. 

 Complicações associadas com as osteotomias interdentais são geralmente 

raras quando o tratamento é apropriadamente planejado e uma correta técnica 

cirúrgica utilizada (SCHOU et al., 1997; MORGAN e FRIDRICH, 2001). Alguns 

trabalhos avaliaram as osteotomias segmentadas de maxila e mandíbula juntas 

(SHER 1984; SHULTES, GAGGL e KARCHER, 1998). Outros avaliam 

segmentações de maxila associadas com extrações dentárias, realizadas 

previamente ou no momento da cirurgia (DORFMAN e TURVEY, 1979; LANINGAN, 

HEY e WEST, 1990). Vários trabalhos mostram a diminuição da altura da crista 
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óssea marginal após segmentações: 1,6mm (ROSENQUIST, 1993); 1mm (KWON, 

PIHISTROM e WAITE, 1985); 0,5 mm (SCHOU et al., 1997). No presente trabalho, 

a avaliação da região da segmentação foi realizada somente na maxila e no 

espaço interdental sem extrações, o que significa uma menor região para realizar 

as osteotomias e que poderia aumentar as chances de complicações. Todas as 

osteotomias foram feitas na mesma região (entre o incisivo lateral e o canino). Foi 

encontrada uma perda da altura da crista óssea em média de 0,19mm, que foi 

estatisticamente significante p=0,022. No entanto, alterações desta magnitude são  

clinicamente irrelevante (FOX et al., 1991). 

 Shultes, Gaggl e Karcher (1998) identificaram a perda de trinta e dois dentes 

adjacentes à região da osteotomia e 47,5% dos dentes remanescentes 

apresentaram problemas periodontais severos. Somente 6,7% dos sítios de 

osteotomia não demonstraram problemas periodontais. Eles concluíram que existe 

uma alta incidência de trauma dental e periodontal após osteotomias segmentadas. 

Muitos artigos mostram baixa frequência dos problemas periodontais (KWON, 

PIHISTROM E WAITE, 1985; FOX et al., 1991; ROSENQUIST, 1993; SCHOU et 

al., 1997). Neste estudo não foi encontrado nenhum problema associado a lesão 

iatrogênica ao dente, necessidade de tratamento endodôntico ou perda dentária. 

Uma higiene oral inadequada pode comprometer o suprimento sanguíneo dos 

tecidos marginais (WOLFORD, 1998). No presente trabalho, a higiene bucal dos 

pacientes não foi uma variável controlada no estudo, contudo, os pacientes foram 

orientados quanto à higiene bucal e estavam sob acompanhamento do cirurgião e 

ortodontista durante o tratamento. 

 Diferente de Kwon, Pihlstrom e Waite (1985) e Schou et al. (1997) que 

utilizaram como grupo controle as regiões não segmentadas do mesmo paciente, o 
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que não permitia avaliar a mesma região, no nosso trabalho o grupo controle eram 

pacientes submetidos apenas a osteotomia Le Fort I sem segmentação da maxila. 

Isto nos permitiu avaliar a mesma região do grupo com segmentação, a região 

entre incisivo lateral e canino. Schou et al. (1997) compararam a perda óssea 

marginal em 2 grupos, com e sem segmentação interdental e não acharam 

diferença estatisticamente significante. Corroborando os achados destes autores, 

quando comparamos o grupo 1 com o grupo 2, observamos que não houve 

diferença estatisticamente significante na alteração da altura da crista óssea. No 

entanto, o mesmo não aconteceu com a distância interradicular, que no grupo com 

segmentação aumentou e comparativamente com o grupo sem segmentação 

apresentou um diferença estatisticamente significante em média de 0,7mm. Como 

era de se esperar, já que no grupo com segmentação, a correção da discrepância 

de tamanho de dentes e a verticalização do segmento dos incisivos geralmente 

promove um aumento da distância interradicular. No grupo sem segmentação 

nenhum corte interdental foi realizado por isso esta distância não modificou. 
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7 CONCLUSÕES 
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De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa podemos concluir que: 

- Uma distância interradicular aproximada de 2,5mm no pré-cirúrgico, para a 

amostra e metodologia empregada neste estudo, foi suficiente para evitar lesão 

dos dentes adjacentes à osteotomia e complicações referentes à diminuição da 

crista óssea marginal.  

- A mudança na altura da crista óssea no grupo com osteotomias maxilares 

interdentais foi em média 0,19 mm. 

- A distância interradicular dos dentes adjacentes ao sítio de segmentação 

aumentou em média 0,72 mm no grupo com segmentação da maxila e não 

apresentou correlação com a alteração na altura da crista óssea. 

- A segmentação interdental maxilar, entre incisivo lateral e canino, apresenta 

morbidade reduzida em relação a diminuição da crista óssea alveolar interdental 

e integridade dos dentes vizinhos às osteotomias interdentais. 
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tomogra¿ficos digitalizados para a realizac¿a¿o desse estudo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Após contato com o CEP-ARARAQUARA, obtive informação de que o pesquisador trabalha com informações
obtidas deste consultório a mais de dez anos, e que tais informações foram doadas ao pesquisado ao final do
primeiro projeto. Também fui informado que o CONEP foi consultado e que o mesmo relatou que o aspecto
multicêntrico do projeto se extinguiu na primeira autorização recebida pelo pesquisador, pois a partir daquela
data o mesmo recebeu a doação dos dados.
Entretanto, se faz necessário enfatizar que os dados desta nova pesquisa foram descritos pelo pesquisador
como relativos aos anos de 2008 a 2010. Sendo assim, poderão se caracterizar como dados novos e, por
consequência, uma nova interpretação poderá ocorrer sobre o aspecto multicêntrico do projeto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Todos os termos obrigatórios foram apresentados, inclusive a autorização de obtenção dos dados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendo aprovação do projeto por não incluir o contato direto com os pacientes e pela presença dos
documentos que autorizam o uso das documentações obtidas dos pacientes. Entretanto, gostaria de anexar
consulta ao CONEP para elucidar este aspecto relacionado com a possível obtenção de dados novos (2008 a
2010).

Recomendações:

O projeto não fere a ética, visto que apresenta os documentos que autorizam a realização do mesmo. Todavia,
conforme diretrizes nacionais (CONEP), o projeto poderá enquadrar-se no formato de projeto Multicêntrico, e
por isto poderá seguir trâmites distintos, com a aprovação adicional do CONEP. Para elucidar este aspecto,
poderá ser solicitada a consulta ao CONEP (consulta CEP-ARARAQUARA/CONEP).

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Aprovado pelo CEP em sessão de 04/09/2012. Encaminhe-se a CONEP para consulta sobre participação
estrangeira. O projeto não fere a ética, visto que apresenta os documentos que autorizam a realização do
mesmo. Todavia, conforme diretrizes nacionais (CONEP), o projeto poderá enquadrar-se no formato de projeto
com participação estrangeira, visto que faz uso de traçados digitalizados de origem internacional. Para que não
haja dúvidas solicitamos avaliação CONEP.

Considerações Finais a critério do CEP:

ARARAQUARA, 06 de Setembro de 2012

Assinado por:
Maurício Meirelles Nagle
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ANEXO B - Termo de Consentimento para uso de banco de dados


