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RESUMO  

 

 

O objetivo desse ensaio clínico prospectivo, randomizado e cego foi comparar a dor, o 

edema, os movimentos mandibulares, a eficiência mastigatória e a qualidade de vida, nos 

primeiros 60 dias de pós-operatório, utilizando 2 diferentes protocolos clínicos para 

recuperação miofuncional, em pacientes que se submeteram à cirurgia ortognática.  Uma 

amostra preliminar de 19 pacientes foi utilizada e dividida em 2 grupos. O grupo controle 

(GC) composto por 10 pacientes que tiveram a reabilitação pós operatória orientada por 

um protocolo padrão, realizado pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial. Já o grupo experimental (CE) totalizou 9 pacientes que receberam o protocolo de 

reabilitação fonoaudiológica, por profissionais especializados na área. As variáveis dor, 

edema e movimentos mandibulares foram analisadas 48h, 96h, 7 dias, 14 dias, 30 e 60 

dias pós cirúrgicos. A eficiência mastigatória e a qualidade de vida  foram classificadas 

com 60 dias de pós operatório . Os dados foram submetidos à análise de variância, teste t 

de Student e de independência de Fisher, em nível de 5% de probabilidade.  Identificou-

se que os pacientes do GE se beneficiaram nos primeiro 14 dias, pois apresentaram 

diferenças significativas( p<0,001), tendo relatado menos dor do que os do GC. E não se 

observaram diferenças estatísticas significativas entre os grupos para os parâmetros de 

dor (após 14 dias)( p=0,065), edema (p=0,063), movimentos mandibulares (p=0,068), 

eficiência mastigatória (p = 0,630)  e o impacto na qualidade de vida (p=0,813). O 

protocolo fonoaudiológico para recuperação miofuncional (GE), embora não tenha obtido 

resultados estatísticos superiores ao GC no contexto geral,  apresenta-se como uma 

alternativa viável à terapia convencional assumida por muitos cirurgiões 

bucomaxilofaciais, permitindo otimizar o tempo do cirurgião com os pacientes no período 

pós-operatório. 

 

Palavras - chave : cirurgia ortognática, cirurgia bucal, mastigação, resultado de tratamento  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this randomized, blind and prospective clinical trial was to compare the 

pain, the edema, the mandibular movements, the masticatory efficiency and life quality, 

in the first 60 days after surgery using 2 different clinical protocols for myofunctional 

recovery, in patients who underwent orthognathic surgery. A sample of 19 patients was 

used and divided into 2 groups. The control group (CG) consisted of 10 patients who had 

postoperative rehabilitation guided by a standard protocol, conducted by the Service of 

Surgery and Traumatology Oral and Maxillofacial. In other hand, the experimental group 

(EC) totaled 9 patients who received the speech therapy rehabilitation protocol 

specialized, by professionals in the area. The variables pain, edema and mandibular 

movements were analyzed during 48h, 96h, 7 days, 14 days, 30 and 60 days post-surgery. 

The masticatory efficiency and the quality of life were classified with 60 days after 

surgery . The data were submitted an analysis of variance, Student's t-test and Fisher's 

independence, at the level of 5% probability. It was identified that patients of GE have 

benefited in the first 14 days(p<0,001), as they have had reported less pain than those in 

the CG. Significant statistics differences between groups for pain parameters (after 14 

days) (p=0,065), edema(p=0,063), mandibular movements(p=0,068), masticatory 

efficiency(p=0,630) and the impact on quality of life (p=0,813) were not observed on this 

study. The speech therapy protocol for myofunctional recovery (EG), although it has not 

obtained statistical results superiors than the CG in the general context, presents itself as 

a viable alternative to conventional therapy assumed by many maxillofacial surgeons, 

allowing the surgeon to optimize time with patients in the period postoperatively.

 

 

Key  words :  orthognathic surgery , oral surgery , chewing , treatment outcome 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

      As alterações  do desenvolvimento facial originam discrepâncias ósseas que se caracterizam 

por um crescimento diferenciado da maxila e/ou mandíbula  modificando suas  relações no 

espaço. Diante disso, pacientes adultos que terminaram o seu desenvolvimento apresentando 

essas deformidades dentofaciais beneficiam-se com a cirurgia ortognática(CO), cujo objetivo 

principal deve ser o melhoramento dos aspectos funcionais mediante a correção das 

deformidades esqueléticas subjacentes. Restabelece-se assim um padrão facial dentro do 

considerado normal, respeitando as particularidades individuais (ALESSIO et al.,2007; 

TRAWITZKI et al.,2010 ; ESTEVÃO, 2011 ). 

       Cardoso & Cardoso (2009) e Estevão (2011) descreveram o aumento considerável, nos 

últimos dez anos, na proporção dessas intervenções, fato este que se deve, a princípio, pela 

disseminação maior da informação da população no que se refere a estes problemas dentários 

e faciais. Soma-se a isso a  influência do aumento de profissionais qualificados, a redução dos 

custos e evolução das técnicas cirúrgicas, o que acaba amenizando o medo com a indicação de 

uma possível cirurgia , elevando a adesão a este tratamento.  

        Com esse avanço, uma nova visão de planejamento de tratamento para estes casos também 

está se firmando e a integração de uma equipe multiprofissional vem se tornando uma realidade 

praticamente indissociável.  Segundo Ueki et al. (2014) a terapêutica tem como objetivo global 

atender a cinco princípios básicos: harmonia facial, harmonia dentária, oclusão funcional, saúde 

das estruturas orofaciais e estabilidade do procedimento. Portanto, a cirurgia ortognática induz 

não somente a mudanças morfológicas, mas também a mudanças funcionais. 

        Pesquisas recentes demonstram a importância da integração de outros profissionais na 

equipe além dos cirurgiões bucomaxilofaciais e ortodontistas, como o fisioterapeuta, o 

fonoaudiólogo (GALLERANO, RUOPPOLO e SILVESTRI, 2012) e o psicólogo 

(CARVALHO et al., 2012) que, com suas atuações, contribuem para o sucesso ortodôntico-

cirúrgico.  

       A  Fonoaudiologia vem a contribuir, dentro de sua especialidade em Motricidade Orofacial, 

no restabelecimento das funções estomatognáticas, com destaque na cirurgia ortognática para 

dinamizar a qualidade da mastigação, visando um equilíbrio miofuncional, já que qualquer 

alteração óssea ou dentária pode dificultá-lo (FELÍCIO & PEREIRA, 2005). Porém, Bianchini 

(2005) reforça que mesmo sendo fato que a cirurgia ortognática tem objetivos tanto estéticos 
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como funcionais, o campo da funcionalidade do sistema estomatognático ainda é pouco 

destacado em pesquisas, principalmente no que se refere à manutenção de padrões adaptativos 

pré cirúrgicos ou ainda  como o paciente se sente ou se vê após o procedimento. Sabe-se também 

que muitos pacientes que se submetem às cirurgias ortognáticas não recebem terapias 

miofuncionais por um profissional que obteve sua formação mais específica nesse campo, 

ficando a responsabilidade desta atuação para o cirurgião buco-maxilo-facial. 

       Apesar de muitos cirurgiões-dentistas considerarem importantes a inter-relação 

Odontologia e Fonoaudiologia para adequar e estabilizar o complexo orofacial, ainda há 

diversos serviços de cirurgia ortognática que não incluem terapias miofuncionais exercidas por 

um fonoaudiólogo dentro do seu protocolo (FELÍCIO & PEREIRA, 2005; MARQUES et al. 

2010; ALONSO & LADEIRA, 2013). 

   Diante disso, ultimamente têm existido um aumento na necessidade dos programas de 

reabilitação de comprovarem sua eficiência e o cumprimento de seus objetivos eficazmente. Os 

estudos baseados em evidências estabelecem relações entre intervenções e resultados. Dentre 

esses estudos, um dos instrumentos mais importantes  é o ensaio clínico randomizado  que 

consiste  em um estudo experimental, desenvolvido em seres humanos e  tem como objetivo o 

conhecimento do efeito de intervenções em saúde. É considerado um instrumento bastante  

poderoso na obtenção de evidências para a prática clínica.( Souza,2009) . Apesar disso, Ferreira 

et al. (2011) concluem, em sua revisão sistemática, que em relação ao desenho dos artigos,  

ainda há uma escassez de ensaios clínicos na área da Fonoaudiologia  e que o conhecimento 

sobre os efeitos musculares dos exercícios empregados pelos clínicos é pouco aprofundado e 

ainda não há evidência cientifica suficiente para determinar a frequência em que estes devem 

ser realizados. Geralmente, os pesquisadores verificam a eficácia de programas terapêuticos 

considerando seus efeitos. O mesmo se passa na área de Cirurgia e Traumatologia 

BucoMaxiloFacial, sobretudo na avaliação do pós-operatório (PO) em Cirurgia Ortognática, 

onde  muitos serviços sequer  se utilizam de outros profissionais para conduzir a reabilitação 

funcional dos pacientes submetidos à cirurgia ortognática, em contradição com outras 

especialidades médicas como a Ortopedia e Neurocirurgia , nas quais é comum outros 

profissionais estarem encarregados de conduzirem todo o processo de reabilitação. 

       Por isso, algumas questões sobre o sistema miofuncional orofacial e a atuação 

fonoaudiológica sobre ele têm sido feitas, constatando-se que ainda há a necessidade de avaliar 

o real benefício da aplicação das técnicas de reabilitação fonoaudiológica. Existem ainda 

poucas evidências científicas que mostrem que o tratamento fonoaudiológico realizado por um 
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profissional especializado, utilizando de protocolos bem definidos, proporcione resultados 

significativos no sistema miofuncional orofacial, incluindo-se aqui os casos referentes às 

deformidades dentofaciais (MANGILLI, 2012). 

      Nesse contexto, é relevante ressaltar que a literatura científica é escassa no que diz respeito 

à avaliação de um programa terapêutico no período pós cirúrgico imediato na cirurgia 

ortognática, procedimento este já adotado por algumas equipes , porém ainda não estabelecido 

e comprovado  cientificamente. Sendo assim, mostra-se evidente o interesse neste campo e a 

utilidade de mais pesquisas que  subsidiem a eficácia de diferentes protocolos clínicos para 

recuperação miofuncional nos pacientes que se submetem à cirurgia ortognática para correção 

das deformidades dento-faciais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

   

           A dor na cirurgia oral 

                     

Rubbo (2010) descreve a  dor pós-operatória  como um tipo especial de dor aguda,  

que tem uma função biológica, e  cujo controle inadequado leva a reações fisiopatológicas e 

psicológicas anormais causando complicações não frequentes. Por isso, Aiko et al (2014) 

afirmam que o manejo da dor pós-operatória é muito importante para reduzir o estresse 

causado pela dor em si, contribuir para a estabilidade cardiovascular  e da função respiratória 

adequada , permitindo assim  a recuperação precoce . 

 

        Svensson et al.  (2000) descreveram  aspectos que irterferem na dor pós –cirúrgica, sendo 

estes relacionados a : 1 - idiossincrasia do paciente: personalidade, experiência prévia, aspectos 

culturais, étnicos e genéticos, estado anímico, na relação médico-paciente expectativas e 

representações de processo cirúrgico, idade e sexo; 2 - cirurgia: posições, técnica cirúrgica, 

manobras, indicações médicas pós-operatórias e duração da cirurgia ; 3 - anestesia: avaliação 

pré-anestésica, técnica anestésica e o uso de analgesia preventiva intra-operatória e no pós-

operatório imediato; 4 - Localização da ferida cirúrgica: as cirurgias de tórax ou de grandes 

articulações, por exemplo,  são mais dolorosas que as de abdômen superior, e esta, mais que a 

de abdômen inferior. 

 

         Nogueira et al. (2006) evidenciam que a intensidade da reação inflamatória está na 

dependência direta do tipo de cirurgia realizada, da manipulação dos tecidos,  da terapêutica 

medicamentosa utilizada e da resposta individual. De uma maneira geral, cirurgias menos 

traumáticas resultam em pós-operatório mais tranqüilo para o paciente. 

 

        Sousa (2011) descreve que é importante conhecer as expectativas do paciente em relação 

à cirurgia, pois elas se  relacionam com o nível de satisfação pós operatória. Pacientes que têm 

pobre suporte social, são pessimistas e ou ansiosos apresentam maiores riscos de complicação. 

A dor pós operatória costuma ser  moderada e controlada bem com analgésicos. Ela pode estar 

associada com a  satisfação ou insatisfação com o resultado da cirurgia. Pacientes insatisfeitos 

mostram quadros álgicos de maior intensidade no pós operatório.  
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         Ip. et al. (2009 ) ,em uma revisão sistemática sobre os fatores que predizem a dor pós 

operatória em cirurgias de forma geral,  encontraram que  a  dor preexistente , a ansiedade (ou 

outro sofrimento psíquico ) ,  a idade e tipo de cirurgia são as quatro variáveis mais comuns,  

de forma consistente,  consideradas preditores significativos para a dor pós-operatória. A 

literatura disponível é conflitante em relação ao gênero feminino como fator preditivo da dor 

pós-operatória ou consumo de analgésicos . Os autores aconselham uma boa comunicação com 

o paciente , desenvolver relação de confiança , e  até ansiolíticos pré-operatórios , se não contra-

indicados, como  apenas algumas medidas que poderiam ser implementadas para reduzir a 

ansiedade pré-operatória em uma tentativa de diminuir a dor pós-operatória. Mas concluem que  

na maioria dos indivíduos , a experiência e suscetibilidade à dor resulta de uma interação 

complexa entre várias variantes genéticas envolvidas em diferentes etapas de  processamento  

neuronal da informação nociceptiva com adicional contribuições de outros fatores genéticos ou 

psicossociais , ambiente sociocultural e da aprendizagem anterior . Além disso, diferentes genes 

podem estar envolvidos em diferentes tipos de dor, suas dimensões sensoriais e afetivas , tudo 

entrelaçado , resultando em respostas altamente variáveis e individuais.  Este campo de estudo 

é ainda recente e sugerem que mais pesquisas são necessárias para explorar a variedade de 

polimorfismos e suas interações. 

 

         Silva (2000) com o objetivo de comparar a ação da dexametasona ( medicamento à base 

de corticosteroides, com ação anti-inflamatória)  na redução da dor  pelas vias enteral e 

parenteral em extrações de terceiros molares, compôs  uma amostra de 19 pacientes de ambos 

os sexos (7 homens e 12 mulheres), com faixa etária entre 15 a 25 anos.   A  intensidade da dor 

foi analisada utilizando-se uma escala analógica visual , representada por uma ficha que 

continham as escalas analógicas visuais, de 10cm de comprimento cada, com os termos "Sem 

dor"  e "Dor insuportável" nas suas extremidades esquerda e direita, respectivamente. Eles 

foram orientados a anotar um ponto da escala que melhor definisse o grau de sensibilidade 

dolorosa por um período de 48h pós operatórias. Cada dia (24h) foi dividido em 4 períodos de 

6h. Ao final de cada período o paciente fazia a marcação indicativa da dor correspondente 

àquele período. A autora concluiu que em extrações de terceiros molares inferiores inclusos, 

não há diferença estatisticamente significativa entre a intensidade de dor pós-operatória, quando 

se emprega 4mg de dexametasona, em dose única, por via oral ou intramuscular.  
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       Acham et al. (2013) estudaram sobre o benefício clínico do uso de esteróides no controle 

e erradicação precoce da dor pós operatória em cirurgias  de terceiro molar inferior impactado, 

por ser um procedimento cirúrgico muito comum na prática clínica e um modelo bem 

documentado,  sendo por isso válido cientificamente  para investigar a  dor pós-operatória em 

cirurgia oral. Para os autores , a maior parte das seqüelas das cirurgias dento-alveolares 

acontecem na forma de uma resposta inflamatória fisiológica que varia individualmente na área 

que circunda a cirurgia , e que  depende do grau de trauma do tecido e da extensão da 

manipulação óssea . Em relação à dor, relataram  que  nestas cirurgias a dor acontece em um 

grau  leve a moderado e , como consequência ,  há um aumento dos pedidos de  analgésicos por 

vários dias.   

     

       Já segundo Aoki et al. (2014), a dor pós-operatória é supostamente afetada por dor pré-

operatória,  ansiedade,  idade, e tipo de cirurgia, e o consumo de analgésicos no pós-operatório 

é afetado pelo tipo de cirurgia, idade e sofrimento psicológico. Os autores estudaram os fatores 

que afetam a analgesia intravenosa controlada, na dor pós operatória ,em pacientes que 

realizaram cirurgia ortognática  para o prognatismo mandibular. Foram incluídos neste estudo  

143 pacientes saudáveis , 56 do sexo masculino  e 87 do sexo feminino e investigados o curso 

de tempo de fentanil consumido usando a analgesia venosa controlada pelo paciente (IV-PCA). 

A intensidade da dor espontânea foi avaliada 3 e 24 h de pós-operatório usando uma escala 

analógica visual de 100 mm (VAS), com 0 milímetros indicando que não há dor e 100 

milímetros indicando a pior dor imaginável. Os resultados deste estudo mostraram  que , durante 

as primeiras 24 h , a dor em mulheres foi significativamente maior do que nos homens , mas as 

VAS marcadas após as primeiro 24 h não foi significativamente diferente entre homens e 

mulheres . Também quando analisada a relação entre a dor pós-operatória e o tipo de cirurgia, 

a cirurgia bimaxilar foi mais dolorosa do que a osteotomia sagital bilateral isolada. Os autores 

atribuíram o nível inicialmente mais elevado  de dor em mulheres  a uma mandíbula menor e 

mais fina nas mulheres, mas concluíram que uma diferença significativa no consumo de fentanil 

entre homens e mulheres. Apesar da extração do terceiro molar impactado poder causar mais 

fraturas micro- ósseas em mulheres que em homens,  a  osteotomia não é uma fratura micro-

óssea , mas sim uma fratura artificial , então o consumo de fentanil no pós-operatório pode não 

ter sido afetada por diferenças entre os sexos na estrutura da mandíbula neste estudo. Quanto 

ao tipo da cirurgia, os autores  sugerem que a dor pós-operatória aumentada na bimaxilar 

acontece  em virtude do aumento no número de ramos do nervo trigêmeo  no local da cirurgia. 
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Porém, aconselham mais  estudos de  cirurgia  do tipo Le Fort I (segundo ramo do nervo 

trigêmeo)para que se possa determinar se o aumento na dor pós-operatória  é causada por efeitos 

sinérgicos ou aditivos. 

 

       Em um estudo recente sobre a eficácia da terapia a laser na redução da dor e  edema 

associados à cirurgia ortognática, Gasperini et al.(2014) descrevem um protocolo de aplicação 

a laser no pós operatório.  Para o procedimento, um dos lados da face, o lado irradiado, foi 

escolhido randomicamente para receber a terapia a laser intra e extraoralmente. O laser foi 

aplicado em quatro pontos ao longo da linha de incisão. O laser foi posicionado nos mesmos 

pontos do outro lado da face, o não irradiado, mas não foi ativado. Este estudo cruzado, 

randomizado e duplo-cego foi realizado no departamento de cirurgia oral e maxilofacial de um 

hospital universitário, com 10 mulheres saudáveis que fizeram osteotomia Lefort I e osteotomia 

sagital bilateral . As aplicações do laser foram feitas por um profissional treinado que não fez 

parte dos procedimentos cirúrgicos e todas as cirurgias foram feitas pelo mesmo cirurgião. 

Uma escala visual analógica (EVA)  foi usada para medir a intensidade da dor no período pós 

operatório : imediatamente após a operação, e 24 , 72 horas e uma semana após a operação. Os 

pacientes eram questionados sobre os níveis de dor em cada período , com 0 definido como 

ausência de dor e 10 como o máximo nível de dor tolerável. Os resultados mostraram que a dor  

foi menos intensa no lado irradiado nas avaliações de  24h e 3 dias , mas nas de 7 dias de pós 

operatório, não existia mais dor em nenhum lado da face. Os autores comprovaram que o 

protocolo de terapia a laser testado foi seguro e apto a reduzir a dor associada à cirurgia 

ortognática. No entanto, sugerem pesquisas com novos protocolos que possam investigar 

diferentes doses da terapia a  laser , a fim de melhorar a recuperação após a cirurgia ortognática. 

 

     No mesmo ano, Politis et al. realizaram um estudo retrospectivo com prontuários de 

pacientes que realizaram cirurgia ortognática entre 2001 e 2011, que foram exportados a partir 

da informação do sistema do  hospital em uma plataforma Portable Document Format (Adobe 

Acrobat ) para permitir a pesquisa de palavras-chave . Esses registros incluíram 982 

procedimentos de osteotomia sagital bilateral , 536 procedimentos LeFort I, e 335  

procedimentos de cirurgias assistidas de rápida expansão palatal. Os autores examinaram todos 

os prontuários onde a palavra “dor” fosse encontrada durante o acompanhamento  pós 

operatório , mas isolaram esses registros dos de dor debilitante crônica, que interferisse no seu 

profissional , social , ou bem-estar psicológico . Na análise identificaram apenas seis casos onde 

dor debilitante crônica  neuropática foi registrada após a cirurgia ortognática . O diagnóstico 
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baseou-se principalmente na história e achados de exame físico. Os autores concluíram que a 

dor neuropática apenas se desenvolveu após  procedimento cirúrgico no maxilar inferior.  A dor 

neuropática depois da cirurgia ortognática foi observada somente após a osteotomia bilateral e 

não após a cirurgia ortognática maxilar. 

 

 

      Edema facial  pós cirurgia oral 

 

 

      Em 2002, Mottura afirmou que  a dor, o edema e os hematomas são a principal contribuição 

para que  o pior momento da cirurgia seja  a recuperação  pós-operatória, e que , por isso, 

algumas pessoas têm medo dessas consequências e preferem evitar a cirurgia. Para o autor, é 

fundamental que se possa analisar o edema, a fim de adquirir certa previsibilidade e controle 

sobre ele. Na descrição de suas experiências na área de cirurgia plástica ele relatou que das três 

consequências habituais de um lift de face - edema, dor e hematomas -  é o edema o que mais 

lhe chama atenção, uma vez que a dor geralmente pode ser controlada e as contusões ainda não 

tem uma prevenção eficaz e tratamento. Um edema pós-operatório provoca inconvenientes 

sociais e ocupacionais e, por vezes, problemas no relacionamento paciente – cirurgião. Embora 

a vida moderna exija recuperações rápidas com pacientes satisfeitos, o pós-operatório  do edema 

de um lift de face recebeu pouca atenção na literatura médica, onde há muitos trabalhos 

dedicados a analisar as complicações , mas poucos sobre como conseguir um melhor e mais 

curto  período de recuperação pós- operatório. Se o objetivo primordial para o cirurgião é o 

resultado final com um pós-operatório sem intercorrências, para o paciente é igualmente 

importante   ter uma recuperação curta e   indolor com mínimos hematomas e edema. Como 

solução, apresenta como fator elementar um paciente bem informado já no período pré-

operatório e uma recuperação com massagens suaves e movimento dos músculos faciais     que 

ajudam consideravelmente a aumentar a reabsorção do edema. O autor conclui que se os 

pacientes não sentem dor, o edema está controlado e as contusões disfarçadas, e se receberem 

apoio positivo de toda uma equipe, obtêm  conforto durante este momento desagradável e  

podem encorajar outros a submeter-se a cirurgia estética, em particular, todas aqueles pessoas 

que estão com medo de ter de suportar o que eles supunham ser um pós-operatório intolerável 

ou inaceitável  de sofrimentos. Destacou ainda sua convicção de que o apoio pós-operatório 

intensivo com o protocolo usado por ele e sua equipe (composta por esteticistas e 
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fisioterapeutas) é um diferencial em relação a outros serviços que não o fazem, sendo muito 

melhor do que deixar os pacientes evoluírem de maneira natural. 

 

     Nogueira et al.,  em 2006, descrevem que a intensidade da reação inflamatória está na 

dependência direta de : 1-  tipo de cirurgia realizada ; 2 -   manipulação dos tecidos ( nas 

cirurgias mais longas é esperado um edema maior , seja  por  complexidade, seja pela repetição 

de etapas na cirurgia ) ; 3-  terapêutica medicamentosa utilizada ( uso de corticoides  desde o 

inicio da cirurgia, pois ele impede que o mecanismo inflamatório responsável pela instalação 

do edema se inicie , diminuindo o total deste ao final da cirurgia) ;  e 4-  resposta individual 

(pois existem casos muito complexos e/ou cirurgias longas, que o paciente não apresenta quase 

nenhum edema no pós-operatório, como casos de baixa complexidade e tempo cirúrgico 

reduzido e os pacientes desenvolvem um edema exagerado para este procedimento). Portanto, 

para os autores, existem medidas  e orientações dadas pela equipe que podem minimizar e/ou 

prevenir a instalação da inflamação , que devem ser seguidas pelo paciente. Dentre elas, 

descansar e dormir com a cabeça mais elevada (ficar sentado ao descansar e colocar travesseiros 

sob a cabeça na hora de dormir), evitando abaixar. É importante orientar que quanto menos o 

paciente abaixar a cabeça no período pós-operatório, menor é o fluxo sanguíneo para a região 

cirurgiada.  Logo, menores são as chances de hemorragia e de edema acontecerem. Nos 

pacientes que forem operados a nível hospitalar, a orientação, que deve constar na prescrição, 

é de manter a cabeceira da cama elevada em 45º. Os autores acima orientam ainda que se façam 

compressas com gelo no rosto nas primeiras 24 horas, durante 20 minutos e descansar 20 

minutos. A utilização de compressas com gelo objetiva, pela vasoconstrição causada, diminuir 

o sangramento e minimizar o edema. Deve ser aplicada na pele, em áreas correspondentes à 

cirurgia. É indicada principalmente em situações de maior complexidade cirúrgica.  

 

 

     Micó-Llorens et al.  (2006)  avaliaram  a eficácia de metilprednisolona com uma única dose 

intramuscular de 40 mg para controlar as complicações ( trismo , edema facial  e dor no pós-

operatório ) do terceiro molar inferior impactado  com remoção cirúrgica sob anestesia local . 

Para este estudo duplo-cego,  foi utilizada uma amostra de 31 pacientes  onde cada um  teve o 

edema avaliado subjetivamente  por meio de uma escala descritiva onde  0 = nenhum edema, 1 

= leve, 2 = edema moderado ou 3 = edema  grave. Um profissional  diferente do cirurgião que 

operou, por sua vez avaliou o  edema pós-operatório  medindo  três distâncias (comissura labial 

-  tragus ,  ângulo goníaco –lábio e  comissura e ângulo goníaco – canto externo  do olho) com 
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fio de seda. De acordo com os autores, há muitas maneiras de avaliar objetivamente o edema 

facial , e nenhum método específico se mostrou superior ou mais preciso do que o restante. A 

escolha desta técnica é justificada pelos autores como sendo  uma técnica simples e de baixo 

custo. Para determinar a reprodutibilidade das medidas feitas com um fio de seda, um ponto de 

tinta permanente foi marcado no ângulo goníaco . Todas as medições foram feitas antes da 

operação, às 9:00 horas, e novamente 2 e 7 dias após a extração. Os valores registrados no pré-

operatório foram levados a ser os valores de referência da linha de base. Alguns estudos  

mostraram que o edema é considerável no segundo dia pós-operatório, independentemente se 

corticóides são administrados ou não. Porém, de acordo com os resultados encontrados, a 

administração no  pós-operatório imediato de 40 mg de metilprednisolona por via intramuscular 

reduziu significativamente o edema, trismo e dor , contribuindo assim para limitar o desconforto 

típico experimentado por pacientes no período imediatamente após a extração cirúrgica do 

terceiro molar impactado . Estes resultados devem ser considerados por cirurgiões-dentistas , 

uma vez que podem melhorar consideravelmente o curso do pós-operatório em pacientes que 

necessitam de cirurgia dental envolvendo osteotomia e secção de dente. 

 

     Szolnoky et al. (2007) estudaram sobre a indicação  de drenagem linfática manual (DLM)  

no caso de  extração de terceiro molar e sua eficiência em diminuir a dor e o edema  pós-

operatório. De acordo com os autores, a DLM é uma técnica de massagem suave que melhora 

o fluxo da linfa,  a microcirculação e a oxigenação dos tecidos, e reduz o edema e  a dor . É 

aplicável a qualquer área do corpo e a várias formas de edema incluindo  o de cabeça e  pescoço. 

Nesta região, o edema  associado à cirurgia são todos candidatos à  DLM . Porém, até à data 

deste estudo ,  evidências  que provem a sua eficácia ainda não foram publicadas. A fim de 

obter um resultado mais preciso e objetivo , utilizaram um método que utiliza uma fita métrica 

graduada em milímetros, colocada em contato com a pele. Os seis pontos de referência de 

medida foram os seguintes : junção trago – lábios , trago-pogonion, canto externo dos olhos - 

ângulo mandibular , ângulo mandibular – asa nasal , comissura labial – ângulo -  mandibular , 

ângulo mandibular- ponto  mediano do queixo. Esta medição foi realizada no pré-cirúrgico , no 

primeiro e no sexto dia pós-operatório. Foram selecionados 10 pacientes consecutivos com  

terceiros molares  bilaterais que exigiam  remoção cirúrgica. Cada paciente foi submetido à 

remoção bilateral dos terceiros dentes molares. O mesmo cirurgião realizou os procedimentos 

do lado esquerdo e do lado direito. Três pacientes tinham tanto superior e inferior, enquanto 7 

tinham apenas superior ou inferior. Todas as operações foram realizadas sob anestesia geral .Os 

pacientes receberam por via oral 375 mg de amoxicilina / ácido clavulânico três vezes ao dia 
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durante 5 dias e 50 mg de diclofenaco  por via oral, três vezes diárias durante três dias. Cada 

paciente foi tratado de forma unilateral em região do pescoço usando o método de drenagem  

Vodder . O lado de DLM foi decidido pela randomização. Cada paciente serviu como seu 

próprio controle, daí o lado não tratado  era apropriado para comparação. 30 min  de DLM foi 

realizada uma vez por dia no primeira, segundo e terceiro dia de pós-operatório. A avaliação da 

terapia foi programada para a sexto dia de pós-operatório, quando as suturas foram 

completamente removidas. Os autores concluíram que ,  utilizando o método linear de medida  

para quantificar mais precisamente as alterações no volume facial, e sendo  reprodutível , a 

DLM promoveu  uma redução significativa no edema e dor facial  após a remoção dos terceiros 

molares retidos . 

 

 

     Em 2007, Chung How Kau et al., em um dos primeiros trabalhos sobre a determinação das  

mudanças de volume associados ao edema  facial  após a  cirurgia ortognática através  do 

escaneamento a laser tridimensional,  evidenciou que , até aquele momento ,  os médicos não 

eram capazes de explicar as alterações nos tecidos moles associadas ao processo inflamatório 

porque a informação não estava presente na literatura . O método tradicional de compreensão  

das alterações dos tecidos moles após a cirurgia era o  de traçar medidas lineares sobre pontos.  

Recentemente , imagens tridimensionais foram criadas para estabelecer bases de dados para 

normatizar populações ,  médias faciais ,   alterações  transversais de crescimento,  e avaliação  

clínica de  resultados em  tratamentos cirúrgicos   e não cirúrgicos  na região craniofacial. Para 

os autores, a variedade de aplicações destes dispositivos tridimensionais  vem resultando  numa 

melhor compreensão da forma craniofacial . O uso de tecnologia  tridimensional  neste estudo 

fornece um meio fácil e eficaz , com o qual  estudar edema facial  e para comunicar o percentual 

facial  das alterações em pacientes. Este estudo consistiu em  avaliar 12 pacientes ( sete 

pacientes do sexo masculino e cinco pacientes do sexo feminino ), com idade média de 28,5 

anos,   em um  ensaio clínico prospectivo , que foram  submetidos à rotina da  cirurgia 

ortognática , de uma ou duas maxilas. Havia cinco pacientes com uma classe II esquelética 

padrão e sete pacientes com um padrão de classe III. Todos os indivíduos receberam alta dentro 

de 3 a 5 dias após a cirurgia. Os escaneamentos tridimensionais  a laser  foram registrados por  

seis períodos de tempo , como se segue: T1 -  digitalização pré cirúrgica ; T2, um dia de pós-

operatório ; T3, uma semana de pós-operatório ; T4, um mês de pós-operatório ; T5 , 3 meses 

de pós-operatório ; e T6 , 6 meses de pós-operatório. A fim de facilitar o estudo das  mudanças 

associadas com edema facial após a cirurgia , o exame de superfície gravado no mês 6 ( T6) foi 



23 
 

utilizado como linha de base para comparar toda as mudanças de superfície após a cirurgia. Os 

autores ressaltam que embora os números de pacientes sejam pequenos nesta amostra , o 

número de capturas de imagem (1 dia , 1 semana, e um mês de pós-operatório ) representa 60 

gravações clínicas , um  conjunto único de dados na literatura . Os pacientes são muitas vezes 

ansiosos para saber sobre os efeitos do tratamento após a cirurgia ortognática , e a informação 

atualmente disponível baseia-se em  pesquisas com  dados bidimensionais . Como resultado , 

os clínicos não são capazes nem de fornecer uma imagem precisa para o paciente e nem dar 

conselhos sobre a morbidade envolvida . O sucesso da aplicação desta tecnologia fornece um 

meio para análise adicional em ensaios clínicos . Isso pode incluir os tipos de técnicas cirúrgicas 

e alteração de regimes de drogas. Os autores concluíram que : 1- o sistema de varredura a laser 

usado neste  estudo é um  método rápido, eficiente e não invasivo , capaz de captar a morfologia 

facial. 2 - a quantidade de aumento de volume é maior um dia após a cirurgia, mas melhora 

significativamente com o tempo. 3 -  a cirurgia bimaxilar produz uma maior quantidade de 

edema mas reduz a uma taxa mais rápida do que cirurgia  de um único maxilar. Notou-se que 

o processo de edema é semelhante em todos os casos ( Classe II e classe III)  na região 

submasseterica  e melhora com o tempo. Aproximadamente 60% de expansão inicial é reduzida 

após 1 mês tanto para cirurgia ortognática simples como para bimaxilar.  Finalmente, 4 -  a 

morfologia facial recupera  aproximadamente 83 por cento em 3 meses. 

 

     Ferreira (2010) reconhecendo a necessidade de investigar procedimentos voltados à 

redução do edema pós cirúrgico em indivíduos submetidos à cirurgia de face , enfatizou que a 

redução deste implica em menor quantidade de medicamentos administrados, melhora no 

quadro álgico e estético da região, aumento da auto-estima do paciente e redução do tempo de 

internação hospitalar. Assim, a autora averiguou a efetividade da DLM na redução do edema 

facial, na distância interincisal máxima e no quadro álgico de pacientes submetidos à cirurgia 

de enxerto alveolar ósseo. Foram realizadas avaliações do edema facial em 51 indivíduos de 

ambos os sexos, com idade entre 10 e 15 anos, medindo 2 distâncias faciais com fita métrica 

comum , sendo a linha 1 a distância entre a base da asa nasal e o tragus e a linha 2 , a distância 

da base da asa nasal até a implantação inferior do pavilhão auricular. Estas medidas foram 

utilizadas por refletirem de forma mais satisfatória o edema nesse tipo de cirurgia. De acordo 

com a  autora  a medida com o ângulo da mandíbula não foi realizada ,  pois o edema formado 

neste local no pós operatório inviabiliza a repetição das medidas por se perder o parâmetro do 

ponto determinado, ou seja, na presença do edema, não se sabe se o ponto avaliado é o mesmo 

no decorrer dos dias. A autora esclarece ainda que a metodologia ideal para se mensurar o 
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edema seria um programa computadorizado com fotografias da face em três dimensões para 

que o exato valor do volume da face fosse expresso.  Mas, apesar disso , a maioria dos estudos 

usa fita métrica para medí-lo, tanto porque é mais fácil de reproduzir como pelo baixo custo. 

As avaliações foram feitas sempre no pré, no segundo e quarto dia pós operatório. Um grupo 

realizou o protocolo de DLM proposto pela autora e o outro o protocolo de rotina onde os 

pacientes eram apenas orientados a como realizar as massagens. Obteve-se a conclusão que o  

protocolo utilizado pela autora conseguiu alcançar os objetivos propostos de redução do edema, 

aumento da distância interincisal e diminuição do quadro álgico se comparados com o de 

orientações de rotina já preexistentes no serviço. 

 

      Rana et al. (2011) utilizaram o   Scanner óptico 3D (3D -Shape GmbH, Erlangen, 

Alemanha ) para medir o edema de  tecidos moles  em termos de volume ( ml ) após cirurgia 

ortognática . Vários métodos para medir  o edema facial têm sido propostos , tais como escalas 

de resposta verbal , métodos mecânicos ( cefalostato , pinças , registro de pontos de referência 

ou marcos ) , ultrassons ,  técnicas fotográficas ,  tomografia computadorizada (TC)  e a 

ressonância magnética . Estas técnicas demonstraram precisão variável e o sucesso pode ser 

considerado parcial. O método mais promissor de capturar o tecido mole do rosto humano 

parece ser a digitalização óptica do rosto com sistema de espelhos . Precisamente ela  mapeia 

todo o rosto de orelha a orelha , em  180º, com uma captura  de poucos segundos . As texturas 

são fotorrealistas  e fornecem dados digitalizados ( comprimentos , superfícies , o volume,  

ângulos  e simetrias ). Foram divididos 42 pacientes adultos com um indicação para cirurgia 

ortognática em dois grupos de forma aleatória. Eles  foram incluídos prospectivamente por um  

observador cego. Para reduzir o edema pós-operatório, os pacientes do primeiro grupo 

receberam terapia convencional  de resfriamento com compressas frias , enquanto os pacientes 

do segundo grupo eram tratados com uma máscara com circulação de água em temperatura 

constante controlada em aproximadamente  15 º ( Hilotherm). Os autores  concluíram que : 1-   

a utilização do arrefecimento através do dispositivo da máscara ( Hilotherm)  reduz o edema 

pós-operatório, dor e tempo de internação hospitalar comparado com o  arrefecimento 

convencional ( compressas frias) ; 2 – o scanner usado nesse estudo mostrou que esta técnica 

de medição tem algumas limitações pois a medição de volume é limitada à área  do edema  

localizado , porque áreas do rosto que  não  foram afetadas pelo edema  são medidas  como 

superfície correspondente. Neste estudo, testa, orelhas e a raiz do  nariz  foram medidas como  

superfícies correspondentes ;  3 -  O fator mais limitante  é a expressão facial do paciente, já 

que diferentes expressões faciais durante aquisições de imagens em diferentes pontos de tempo 
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pode signicativamente influenciar os cálculos de volume, por isso , durante a aquisição dessas 

imagens, os pacientes foram instruídos a manter uma face neutra e uma expressão que se 

sentisse confortável.  

 

      Em 2012, Murugesan  et al., preocupados em minimizar efeitos indesejados da inflamação 

desencadeada  pela   cirurgia oral  de terceiro molar impactado  e compreendendo ser  essencial 

regular este processo , compararam os efeitos da  serratiopeptidase e da dexametasona no 

controle desse processo inflamatório, incluindo o edema, que  geralmente atinge o seu máximo 

dentro de 48-72 horas pós cirurgia  . O edema envolve uma mudança volumétrica tridimensional 

no tecido a nível celular e , segundo os autores, nenhuma técnica  provou ser superior ou mais 

precisa do que  qualquer outra para  analisar o edema. O desejo de incluir um grande número 

de pacientes ,  e por viabilidade de um custo baixo e de confiança técnica ,  as medidas lineares 

realizadas foram  uma escolha razoável para este  estudo . O edema também foi medido em 

termos de circunferência da bochecha, usando pinças  calibradas.  A amostra consistiu em 110 

pacientes que se submeteram à extração cirúrgica de terceiros molares inferiores e que foram 

alocados aleatoriamente para o grupo tratado com dexametasona  ou para  o grupo tratado com 

a  serratiopeptidase , independentemente da idade e sexo. Para os valores pré-operatórios , sete 

pontos foram  marcados primeiro no rosto com tinta indelével nos seguintes marcos faciais: 

ângulo mandibular, tragus, canto lateral de olho, base alar, comissura labial, pogonion, e ponto 

médio do  osso  hióide. Com o ângulo mandibular como ponto de base, e usando sutura de seda 

3-0 para seguir os contornos da face, as distâncias lineares para os outros marcos foram 

anotados. A soma total de todas as medições foi tomada como o tamanho facial. A 

circunferência das bochechas foi medida em milímetros utilizando  pinças calibradas mantendo 

uma das hastes delas intraoralmente em um ponto padronizado, ou seja,  entre os primeiros e 

segundos molares inferiores, e a outra haste do instrumento extraoralmente, de modo a tocar 

um centímetro acima da borda ântero-inferior do masseter. Esta medida foi feita com a boca na 

posição fechada. O acompanhamento foi realizado no 1º, 3º, 5º , e 7 dias de pós-operatório . 

Todos os pacientes estavam sob antibiótico  por 5 dias com amoxicilina ( via oral ) 500 mg de  

8 em 8 horas, e metronidazol ( via oral ) 400 mg,  de 8 em 8  horas. Para a dor , o paracetamol 

650 mg foi prescrito , devendo  ser tomado  quando necessário. Os autores tiveram como 

resultado  que a  serratiopeptidase e dexametasona tiveram efeito igual e mínimo sobre o  trismo, 

mas a dexametasona foi melhor do que serratiopeptidase para o controle da dor e edema . 

Serratiopeptidase pode ser utilizada como uma droga alternativa para controlar a inflamação 

nos casos em que os corticosteróides são contra-indicados.  
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     Barros et al. (2013)  realizaram  um estudo descritivo exploratório sobre o conhecimento 

do período perioperatório da cirurgia ortognática pelos pacientes  através do uso da Internet , 

usando dados de ambientes virtuais. De acordo com as  257 postagens encontradas, o  edema 

foi citado como questão de dúvidas pós cirurgia ortognática em 33 delas, o que corresponde a 

13,2%. As mensagens também mostravam que as pessoas não estavam bem informadas sobre  

o edema e o tempo que poderia durar , tornando-os impacientes. Os autores concluíram que as 

principais necessidades de informação dos pacientes que utilizam Internet sobre cirurgia 

ortognática estão relacionadas  à  recuperação das funções de mastigação e  à redução do edema 

e parestesia. 

 

 

      Movimentos mandibulares e cirurgia ortognática  

 

      Bianchini (1998) descreve  que os principais movimentos articulares da ATM são : rotação 

, quando ocorre o giro do côndilo em torno de seu próprio eixo , translação , caracterizado pelo 

deslizamento do côndilo ao longo da cavidade condilar , até a eminência do osso temporal e a 

laterotrusão, também conhecido como  movimento de lateralidade, quando os côndilos 

realizam movimentos laterais. A autora ressalta que  os côndilos direito e esquerdo executam 

padrões motores diferentes nesse deslocamento. O movimento para o lado direito, por exemplo, 

consiste numa movimentação do côndilo direito para fora , para trás e para cima , enquanto  o 

esquerdo desloca-se para frente e para baixo em direção à linha média. 

 

      Segundo Campiotto & Freitas (2005), nas cirurgias bucais, a diminuição da abertura bucal 

faz parte  de um mecanismo voluntário onde a limitação ocorre com o objetivo do indivíduo 

evitar uma sensação dolorosa . Uma disfunção encontrada com muita frequencia nesse período 

é a diminuição da amplitude da excursão mandibular durante a fala, principalmente no sentido 

vertical. Isso pode ser consequente ao medo que o indivíduo tem de                                                                                                                           

 

      Felício (1994) estabelece que   alguns padrões quantitativos de movimento são esperados       

varia de 40 a 45 mm, sendo que, se o valor for inferior a 30 mm, suspeita-se de disfunção 

muscular ou da ATM. Em estudo realizado com 80 estudantes, sendo 40 do sexo feminino e 40 

do sexo masculino, na faixa etária de 18 a 32 anos, os valores médios apresentados foram: para 

abertura bucal 58,1 mm, lateralidade 9,5mm e protrusão 9,0 mm, no sexo masculino. Quanto 
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ao sexo feminino, os valores foram: 53mm de abertura, 9,3mm de lateralidade e 8,5 de 

protrusão. A autora estabeleceu que  a medida de lateralidade normal varia entre 10 e 12 mm. 

 

 

      Em 2003,  Kraljevi et al. descreveram um método de registro e medição dos movimentos 

da mandíbula através de um aparelho eletrônico , a axiografia, por meio do qual  foram 

analisados  os movimentos de abertura e fechamento e  a capacidade rotacional  mandibular 

durante a abertura  máxima da boca na posição de relação cêntrica . Os autores compararam os 

valores médios de cada articulação temporomandibular (ATM ) e avaliaram  se havia diferenças 

significativas entre os movimentos em indivíduos assintomáticos e sintomáticos no que se 

refere aos distúrbios da ATM, constatando também a precisão do aparelho de medição. Foram 

selecionados 51 indivíduos sintomáticos com disfunções temporomandibulares  e  um grupo 

controle foi composto por 43 indivíduos sem sinais e sintomas de distúrbios da articulação  

temporomandibular. De acordo com os resultados, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos de indivíduos, para as variáveis medidas o que, segundo os 

autores, indica que a medida linear sozinha é insuficiente para uma avaliação precisa da função 

articular da ATM. Os autores concluíram que a axiografia elétrica é um elemento essencial para 

diagnosticar  distúrbios da ATM , porém deve ser realizada  juntamente com a análise funcional 

clínica , a eletromiografia e a imagem de ressonância magnética.  

 

      Micó-Llorens et al. (2006) analisaram a eficácia de metilprednisolona com uma única dose 

intramuscular de 40 mg para controlar as complicações ( trismo , edema facial tecido mole e 

dor ) no pós –operatório do terceiro molar inferior impactado . Para isso, realizaram um estudo 

duplo-cego,  com medições em  uma série de 31 pacientes ,  feitas antes da operação, às 9:00 

horas, e novamente 2 e 7 dias após a extração. Os valores registrados no pré-operatório foram 

levados a ser os valores de referência da linha de base. Para medir a abertura bucal foi utilizado 

um calibrador que media a abertura máxima não forçada. De acordo com os resultados, foi 

encontrada uma diferença na abertura  bucal  de 11,3 mm no grupo de estudo e 15,5 mm na 

série controle  2 dias após a extração. No entanto, as diferenças entre os grupos 7 dias após a 

cirurgia não eram mais significativas. Os autores concluíram que a administração no pós-

operatório imediato de 40 mg de metilprednisolona por via intramuscular reduz 

significativamente o edema, trismo e dor , contribuindo assim para limitar o desconforto típico 

experimentado por pacientes no período imediatamente após a extração cirúrgica do terceiro 

molar impactado . Os autores recomendam que estes resultados sejam considerados por 
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cirurgiões-dentistas, uma vez que podem melhorar consideravelmente o curso de pós-operatório 

em pacientes que necessitam de cirurgia dental envolvendo osteotomia e secção de dente. 

 

 

      Ribeiro (2010) avaliou  a força de mordida, a atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal e a mobilidade mandibular em pacientes tratados com fixação interna rígida 

(FIR) de fraturas isoladas da mandíbula e do complexo zigomático – orbitário(CZO) . Para este 

estudo, os pacientes foram divididos em 3 grupos : grupo 1- controle (pacientes normais); grupo 

2 – 8 pacientes com fratura mandibular e grupo 3- 5 pacientes com fratura de zigomático – 

orbitário. Os acompanhamentos para o grupo 2 aconteceram em 2 meses , com 5 retornos, 4 

semanais e 1 mensal;  já no grupo 3 , os acompanhamentos aconteceram em 6 meses , com 9 

retornos, 4 semanais e 5 mensais. Para a mobilidade mandibular, a medição foi feita através de 

um paquímetro digital , medindo abertura bucal máxima, lateralidade D e E e protrusão 

mandibular. Os resultados demonstraram que houve aumento dos valores de abertura e 

lateralidade ao longo do tempo no grupo com fraturas de mandíbula, exceto para a lateralidade 

E. No 2º mês,  a abertura bucal e lateralidade D alcançaram , respectivamente, 95,3% e 96,2% 

dos valores do grupo controle. E , quanto à lateralidade E , aos dois meses, já tinha alcançado 

100% do valor do grupo controle. Os autores concluíram que : 1- a função de mordida, 

atividades musculares e mobilidade mandibular são significativamente alteradas nas fraturas 

mandibulares e de CZO em período pós operatório; 2- a musculatura da mastigação retorna, em 

média, para os padrões de normalidade aproximadamente no segundo mês de pós-operatório. 

 

    

      Sforza et al , em 2010, analisaram os movimentos da ATM e  os efeitos das mudanças 

morfológicas nos movimentos mandibulares e nas variações funcionais,  através dos  

componentes de deslizamento e  translação da mandíbula. Foram selecionados para este estudo 

piloto um grupo de 14 pacientes :  5 classe II esquelética e 9 classe III esquelética , os quais 

foram avaliados de 7 a 49 meses após a cirurgia ortognática. Os dados foram comparados com 

os de 44 pacientes saudáveis que tinham completado a dentição permanente , com  classe I , 

como grupo controle. Os movimentos livres e habituais de abertura e fechamento da boca foram 

gravados e avaliados pela análise quantitativa  tridimensional dos movimentos da ATM, usando 

um analisador de movimentos tridimensionais eletro-óptico ( SMART sistem , E-motion, 

Padova, Italy). Três repetições  foram gravadas para cada paciente e os resultados foram 

computados. Uma modificação nos movimentos de rotação e translação na abertura de boca foi 
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encontrada, particularmente no grupo de classe II esquelética. Além do mais, as variações nos 

padrões de movimentos da ATM  dos pacientes no pós operatório comparados com os do grupo 

controle podem ser explicados pela adaptação funcional ou remodelagem do côndilo 

mandibular após a operação, e por alterações anatômicas e funcionais no controle muscular. 

Particularmente , talvez existam alterações no músculo pterigoideo lateral e ligamento 

temporomandibular. Para preservar a eficácia da performance mastigatória pós –operatória , os 

músculos de fechamento da mandíbula devem aumentar a atividade deles com um  aumento 

resultante na carga sobre a  ATM, a qual deve envolver o risco de patologias degenerativas  

remodeladoras. Os resultados dos autores corroboram com os estudos que têm encontrado uma 

diminuição a curto prazo dos movimentos mandibulares depois da operação seguido por uma 

recuperação durante um período relativamente curto. Essa diminuição a curto prazo dos 

movimentos têm sido relacionada à duração da fixação maxilomandibular , e ao edema e à dor 

pós operatórios. Um mínimo de 6 meses é necessário para se recuperar da passividade e do 

trauma muscular mínimo. Um, dois  e três anos após a cirurgia a abertura máxima de boca 

estava maior que a pré-operatória, e não era diferente dos valores de referência. Como 

conclusão , os autores colocam que o movimento da mandíbula foi melhor recuperado pelo 

tratamento ortodôntico combinado com o tratamento ortognático, com uma função global 

comparável com a de sujeitos normais. Contudo, a mobilidade da articulação foi modificada . 

Os autores sugerem , portanto, que por não haver informação disponível sobre a relevância 

clínica das variações dos componentes de rotação e translação da ATM,  mais estudos de 

investigação longitudinal sejam realizados. A análise deve ser repetida durante o seguimento 

dos pacientes e com um número maior deles. Avaliações pré-operatórias dos movimentos 

devem trazer informações úteis sobre as possíveis deficiências funcionais da dismorfologia 

facial. 

 

 

      Preocupados com a lacuna relacionada a estudos que busquem estabelecer a normalidade 

da abertura máxima de boca , principalmente na população árabe, já que  a maioria desses foram 

conduzidos em países europeus , Sawair et al.  ( 2010)  estimaram a abertura máxima de boca 

na população da Jordânia e investigaram a relação entre a  abertura de boca e outros fatores , 

entre eles o estado de erupção do terceiro molar. A partir de uma amostra do estudo de 496 

pacientes randomizados, a abertura máxima da boca foi medida entre as bordas incisais dos 

incisivos centrais superiores e inferiores usando bloco de mordida com mensuração. A abertura 

máxima da boca foi em milímetros gravada após 2 medidas em cada sujeito. Quanto aos 
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resultados,  foi encontrada uma diferença significante entre homens e mulheres na abertura 

máxima de boca, e isto está de acordo com estudos anteriores que revelam maiores valores para 

os homens. Contudo, os autores chamam a atenção para o fato de que os homens nesse estudo 

tinham uma altura significantemente maior que as mulheres  e  a altura do corpo tem uma 

correlação positiva com a abertura máxima de boca. Tem se notado que há uma tendência de 

indivíduos com altura menor terem menores níveis de movimento mandibular. A  média de 

abertura de boca dessa população foi de 42,9mm +- 5,7mm. Tem sido relatado que entre 25 a 

40 % das variações interindividuais da abertura máxima de boca pode ser explicada pelas 

variações interindividuais da morfologia facial com o ângulo entre a base posterior do crânio e 

o ramo da mandíbula sendo a variável morfológica mais importante. Os resultados 

demonstraram ainda que houve uma redução na abertura máxima de  boca com a idade,  em 

adultos. As maiores foram vistas no grupo de 15 a 19 em homens e 20-29 em mulheres. Estes 

dados são consistentes com estudos prévios e é possível que uma disfunção degenerativa da 

ATM com  a idade afete a movimentação da ATM . Outro resultado relevante mostrou que não 

houve diferença significativa na abertura máxima de boca entre quem tinha experiência de 

estalos ou crepitação e quem não tinha. Isto se explica pela falta de correlação entre o 

movimento de translação condilar e a abertura de boca. O movimento de translação durante a 

abertura é acompanhado do  movimento rotacional. Portanto, o sujeito pode ter uma translação 

limitada , mas ter uma abertura adequada  por causa de uma melhor rotação. Este estudo revelou 

ainda que indivíduos que tinham o terceiro molar tinham uma abertura máxima de boca melhor 

que os que não  os tinham ( geneticamente , ou por extração  ou porque estavam impactados ). 

Os autores concluíram que : 1-  conseguiram estabelecer valores básicos de abertura máxima 

de boca na população estudada,  para serem usados na avaliação e seguimento de pacientes com 

sintomas de abertura limitada ;  2 - Nesta população, a abertura foi menor que nos estudos 

conduzidos de forma semelhante na Europa ; 3- dos fatores que os autores testaram, somente 

idade, peso e gênero contribuíram consistentemente para a variabilidade encontrada. 

 

        Murugesan et al. (2012) realizaram um estudo em 110 pacientes que se submeteram à  

extração cirúrgica de terceiros molares inferiores . Os autores compararam o papel de duas 

drogas , a dexametasona e a serratiopeptidase , no controle da inflamação e trismo posteriores 

à cirurgia de terceiro molar impactado. Os pacientes foram  alocados aleatoriamente para o 

grupo que iria receber a dexametasona  ou no grupo que iria receber a  serratiopeptidase , 

independentemente da idade e sexo . Para a medição  da abertura da boca, a distância interincisal 

(distância entre as bordas incisais dos incisivos centrais) foi medida utilizando um paquímetro. 
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O acompanhamento foi realizado no 1º, 3º, 5º , e 7 dias de pós-operatório . Com relação ao 

trismo , os resultados constataram que tanto a dexametasona como a  serratiopeptidase não 

melhoram essa dificuldade. Os autores concluíram que a dexametasona foi melhor do que 

serratiopeptidase para o controle da dor e edema, mas não demonstrou efetividade para o trismo 

.  A serratiopeptidase pode ser utilizada como uma droga alternativa para controlar a inflamação 

nos casos em que os corticosteróides são contra-indicados . 

 

        Mangilli ,em 2012, no primeiro  ensaio clínico randomizado para investigar os efeitos de 

um programa de reabilitação sistemática para pacientes submetidos a CO, verificou a 

efetividade de um programa de reabilitação da mastigação  em pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática. Foram estudados 11 pacientes randomizados e alocados em 2 grupos: 6 no grupo 

de instrução e 5 no grupo experimental. Todos os pacientes realizaram osteotomia sagital 

bilateral, e/ou combinadas  com a Le Fort I e a estabilização cirúrgica foi feita por meio de 

fixação interna rígida. Os grupos musculares examinados na eletromiografia foram o masseter 

e os temporais anteriores e para isso foi utilizado um eletromiógrafo  Miotool 400 ( Miotec 

Biomedical Equipments, Brazil) , com 4 canais. A atividade elétrica dos músculos foi verificada 

com o paciente em repouso, por 30 segundos,  e em máximo  apertamento voluntário com rolos 

de algodão posicionados entre o segundo pré- molar e o primeiro molar bilateralmente, 

mantendo-o por 5 segundos. O grupo experimental seguiu um protocolo de treinamento 

miofuncional orofacial. Uma vez por semana, por seis semanas o grupo experimental recebeu 

40 minutos de treinamento orofacial e tinham que continuar os exercícios pelo menos três vezes 

por semana em casa. Depois das primeiros seis semanas , o grupo experimental recebeu mais 4 

sessões para manter as propostas : duas sessões , duas vezes no mês e duas sessões , uma vez 

por mês. No total, o protocolo durou cinco meses. O grupo de instrução recebeu duas sessões 

supervisionadas, de 40 minutos cada, que envolviam orientações sobre a percepção do sistema 

estomatognático, especialmente sobre a adequada performance durante  a mastigação. Não 

foram dados exercícios específicos e os pacientes foram instruídos a mastigar corretamente 

durante todas as refeições, isto é, mastigação bilateral, com selamento labial e coordenação de 

língua e mandíbula. Os resultados sugerem que todos os pacientes do grupo experimental 

apresentaram significativas melhoras em quase todas as variáveis clínicas miofuncionais.Os 

pacientes do grupo de instrução apresentaram melhora no que se refere à deglutição e 

mastigação, provavelmente porque foram orientados em duas sessões quanto a esses 

parâmetros.Foi verificado que a recuperação muscular não teve influência dos exercícios 

musculares. Os resultados sugerem que, nos pacientes submetidos à CO ,a recuperação da 
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função mastigatória precede a recuperação da atividade muscular.  Melhora significativa dos 

movimentos mandibulares foram encontrados nos dois grupos de pacientes. Eles diferiram 

apenas  nos movimentos de lateralização. Somente os pacientes do grupo experimental 

apresentaram melhora nesse parâmetro , apesar de apenas para o lado direito. Este fato pode ser 

explicado devido o  tratamento envolver exercícios mandibulares. A autora ressaltou que apesar 

de não ter sido investigado nesse estudo, o lado de preferência mastigatória parece interferir na 

ativação do músculo mastigatório e na lateralização mandibular. A autora concluiu que : 1- os 

pacientes que se submetem à CO podem se beneficiar de técnicas de reabilitação 

oromiofuncional ; 2- a proposta de um programa de terapia melhorou significantemente a 

mobilidade oromiofuncional, a performance na deglutição e mastigação  e a mobilidade 

mandibular; 3- contudo, um programa de 6 sessões de terapia não produz mudanças 

significantes na musculatura mastigatória. 

 

           

       Farronato et al. (2013) utilizaram os eletromiógrafos Freely ( Italy) e o K6-1 EMG ( 

Myotronics, Tukwila, WA, USA) , para avaliar e  comparar os dados eletromiográficos e dos 

movimentos mandibulares em dois grupos de pacientes ( com mordida profunda e aberta) pré 

e pós cirurgia ortognática. Quatro dos oito canais de avaliação dos eletromiógrafos foram 

usados nas eletromiografias. Para a cinesiografia foram usados eletrodos específicos para o 

instrumento utilizado. As etapas dos exames foram as seguintes:   na primeira avaliação médica, 

depois do início do  tratamento ortodôntico, durante a fase de dois meses pré-cirúrgicos de 

tratamento ortodôntico, cada mês dos três meses pré-cirúrgico até 3 meses depois,  um dia antes 

da cirurgia, durante o bloqueio  intermaxilar apropriado para verificar que não havia espasmo 

muscular,  durante a fase pós-cirúrgica ortodôntica  nos mesmos tempos da fase pré- cirúrgica, 

após a estabilização da mordida pós- cirúrgica  e na fase de acompanhamento. Para a 

cinesiografia da mandíbula os movimentos incluídos foram: abertura máxima, velocidade de 

abertura e fechamento, máxima protrusão da mandíbula, máxima lateralização direita e 

esquerda, mandíbula em posição de repouso, oclusão cêntrica, espaço livre no repouso, espaço 

livre depois da eletroestimulação transcutânea, e distância entre oclusão cêntrica e máxima 

abertura. A análise mostrou que há uma atividade muscular mais intensa na mordida profunda 

que na aberta. As diferenças existem no inicio do tratamento de forma estatisticamente 

significante, mas tendem a desaparecer com a remoção do aparelho ortodôntico fixo, 

confirmando o papel corretivo do tratamento cirúrgico-ortodôntico. No final do tratamento 

cirúrgico- ortodôntico, os valores melhoram e alcançam valores similares aos do grupo controle. 
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A reabilitação dos movimentos mandibulares precisa de mais tempo do que a muscular, mesmo 

que ela seja constante e satisfatória também. No final do tratamento a abertura máxima é ainda 

menor que a pré-operatória . Nenhuma diferença significante esclareceu sobre os movimentos 

mandibulares nos  dois grupos . Os autores concluíram que: 1- a reabilitação funcional nos 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico-ortodôntico acontece de forma satisfatória e em 

um bom tempo; 2 - a reabilitação pós cirúrgica apresenta uma ampla variabilidade individual; 

3 -  a eletromiografia e a eletrocinesiografia  podem ajudar os clínicos a controlarem a atividade 

muscular e evitarem recaídas; são importantes também para seguir o tratamento e controlar os 

resultados obtidos; 4- ao final deste estudo, foi possível estabelecer que uma alteração 

morfológica  facial importante não é sempre acompanhada de consequências funcionais, e se 

isso acontecer , não envolve sempre os parâmetros que determinam corretos movimentos 

mandibulares e função neuromuscular.   

 

       Kim et al. (2013) reconhecendo a necessidade de avaliar as mudanças morfológicas faciais  

e dos movimentos mandibulares  em 3D depois da  cirurgia ortognática (CO), investigaram essa  

relação ,  hipotetizando  que as mudanças na morfologia facial ocasionadas pela CO exercem 

efeitos sobre os movimentos mandibulares tridimensionais. Os autores fizeram um estudo 

prospectivo longitudinal com 21 sujeitos  que haviam feito CO, que  consistiu na osteotomia 

sagital do ramo com LeFort I.   A tomografia computadorizada  da morfologia facial e os dados 

de movimento mandibular foram obtidos antes e três meses após a cirurgia. Os pacientes que 

tinham alguma disfunção temporo-mandibular ,  má formação condilar ou ainda abertura de 

boca menor que 35mm foram excluídos. Para captar as imagens em 3D, foi utilizado um scanner 

facial ( Germany). Os movimentos mandibulares foram medidos utilizando um sistema tracking  

dos movimentos mandibulares logo após o scanning da face. Os resultados mostraram que os 

movimentos mandibulares geralmente diminuíram  após a cirurgia. Contudo, o movimento 

condilar aumentou levemente nas direções vertical e laterais, enquanto os movimentos 

tridimensionais diminuíram. Os autores ressaltaram, no entanto, que os movimentos pós 

operatórios foram medidos três meses após a cirurgia, enquanto existem estudos que relatam 

que os movimentos só normalizam até dois anos após a cirurgia.  Uma significante correlação 

entre as mudanças na altura facial total, na face inferior  no comprimento do ramo, corpo e 

mandíbula   e o movimento condilar foi detectada independente do método utilizado.  Quanto 

mais a altura facial diminui , mais diminui o movimento condilar. Neste estudo, 

aproximadamente 24-42% das alterações do movimento mandibular estavam relacionadas às 

mudanças morfológicas. As mudanças na  altura da face superior não tiveram significante valor 
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de associação com mudanças no movimento condilar, mas a combinação da altura facial 

superior e comprimento do corpo da mandíbula foi fortemente associada com mudanças nos 

movimentos condilares bilaterais. Os autores concluíram que : 1- a altura da face parece afetar 

mais os movimentos mandibulares pós-operatórios; 2- as mudanças nos parâmetros pós 

operatórios do lado contralateral ao desvio parecem estar mais relacionadas às mudanças no 

movimentos mandibulares que as alterações no lado desviado; .3- Os resultados sugerem que 

as mudanças morfológicas podem ser usadas como preditores das mudanças pós operatórias 

dos movimentos mandibulares que são observadas após a CO. 

 

        Em 2014,  Ueki et al.  também examinaram  as mudanças, com o tempo ,  no movimento 

mandibular antes e depois da osteotomia sagital com e sem Le Fort I , em pacientes com 

prognatismo, usando a cinesiografia. Para este estudo foram incluídos 73 sujeitos , sendo 16 

homens e 57 mulheres , com prognatismo mandibular e sem disfunção de articulação temporo 

mandibular (ATM) severa . Aqueles que tinham abertura máxima de 30mm foram excluídos. 

Destes, 41 realizaram osteotomia sagital isolada e 32 osteotomia sagital associada a Le Fort I. 

Todos os pacientes usaram fixação interna e nenhum, portanto, fixação maxilomandibular. 

Apenas elásticos foram utilizados até que a oclusão se estabilizasse. Nenhum paciente realizou  

treinamentos ou exercícios mandibulares após a cirurgia para a recuperação dos movimentos 

mandibulares. Os movimentos mandibulares foram gravados em um aparelho K7 ( EUA) , no 

pré-operatório e 6 meses de pós-operatório. Os movimentos comparados nestes períodos foram 

abertura máxima de boca, máximos movimentos ântero-posteriores da oclusão cêntrica, 

máxima lateralização para direita e esquerda, e oclusão cêntrica para abertura máxima. Neste 

estudo, os movimentos mandibulares  reduzidos  foram reconhecidos na abertura máxima de 

boca, máximo movimento ântero-posterior da oclusão cêntrica e da oclusão cêntrica à abertura 

máxima depois de 6 meses. Estes valores permaneceram após um ano e 6 meses de seguimento 

menores que os pré-operatórios. Este resultado pode ter sido afetado pela redução no 

comprimento da mandíbula após recuo na cirurgia. Por outro lado, a lateralização direita e 

esquerda também estavam reduzidas depois de 6 meses. Porém, após 1 ano e meio, tenderam a 

ter valores maiores que o pré-operatório. Esta mudança pode ser explicada pela mudança no 

padrão de mastigação depois da cirurgia. Estes resultados demonstram que os movimentos da 

mastigação mudam de um padrão linear com uma longa distância de abertura para movimentos 

laterais de moagem. Como conclusão, este estudo sugere que a redução pós-operatória 

temporária dos movimentos mandibulares podem se recuperar 1 ano e meio de pós operatório 
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e , o procedimento adicional de LeFort I não afeta a recuperação do movimento mandibular 

depois da osteotomia sagital do ramo mandibular.  

 

       Teng et al. (2015)  afirmam que a recuperação e reconstrução da função da mandíbula  são 

os principais indicadores para avaliar o resultado da CO , afetando a qualidade de vida dos 

pacientes e sua satisfação com o tratamento. Eles  indicaram através de estudos que a gama 

máxima do movimento incisivo diminuía  de 57,23 para 25,61 mm no primeiro mês após a CO. 

Outras variáveis, incluindo laterotrusão, velocidade de movimento, e ângulo e distância de 

movimento do côndilo na protrusão,  também foram significativamente reduzidas no mesmo 

período. Para reduzir tais complicações, os pesquisadores sugerem que os pacientes passem por 

uma reabilitação programada após a  CO. Por isso,  avaliaram  o efeito da reabilitação 

fisioterápica comparando as mudanças longitudinais na mandíbula e alcance do movimento do 

côndilo da mandíbula em três momentos após  correção cirúrgica ortognática em pacientes com  

maloclusão esquelética de Classe III. Este estudo, prospectivo de coorte,  consistiu de uma série 

consecutiva de 63 pacientes portadores de Classe III , submetidos à CO para correção de 

deformidades na mandíbula . Os pacientes foram divididos em dois grupos, onde o grupo 

experimental foi constituído por 31 pacientes , que foram instruídos a seguir reabilitação física 

precoce e necessidades dietéticas e o grupo controle  que  foi composto de 32 pacientes que  

não receberam nenhuma reabilitação física ou instruções alimentares . Os 2 cirurgiões 

principais usaram  técnicas cirúrgicas semelhantes. Os registros dos pacientes incluíram dados  

demográficos ,  telerradiografias lateral e posterior antes do tratamento , e dados de movimento 

da mandíbula em série 3D , que foram gravadas antes da CO (T1 ), 6  semanas após ( T2 ) , e , 

pelo menos, 6 meses após ( T3 ) . O protocolo de fisioterapia precoce e instrução dietética no 

grupo experimental  deveria ser seguido com  orientações específicas e controladas dos 

movimentos mandibulares. E os pacientes eram orientados para a prática desta reabilitação 

física  uma vez antes de cada refeição e, pelo menos, 3 vezes ao dia. Depois de todos os treinos, 

os pacientes podiam relaxar e massagear manualmente seus músculos mastigatórios.  As 

instruções dietéticas incluíram uma dieta líquida durante as primeiras 2  semanas depois da CO, 

seguida por uma dieta mole a partir da terceira semana para o fim da quarta semana , e uma 

dieta normal a partir da quinta semana. Para lembrar os pacientes para a prática de reabilitação 

física e obedecer às instruções alimentares, todos os pacientes do grupo experimental recebeu 

um diário de reabilitação imediatamente antes da cirurgia. O conteúdo da agenda de reabilitação 

incluía checklists, notas sobre reabilitação física pós-operatória e as instruções dietéticas.Os 

movimentos mandibulares foram registrados e avaliados usando o Sistema JMA® ( Jaw Motion 
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Analyzer , Zebris GmbH, Isny im Allg € au , Alemanha ) , que é um dispositivo de ultrassom , 

que capta o movimento mandibular e movimentos condilares em 6 graus de liberdade. Todos 

os pacientes eram obrigados a realizar os  seguintes movimentos mandibulares para as medições 

: 1-  a abertura  e fechamento máximos da boca  ; 2 -  abertura da boca máxima seguida por 

retração e fechamento para a frente ; 3 -  movimento lateral para  ambos os lados  com excursão 

máxima ( laterotrusão ) ; e 4-  movimento de protrusão máxima  . Estes movimentos foram 

realizadas 3 vezes, e logo  após as  médias foram calculadas. DE acordo com os resultados, as 

medidas das variáveis atingiram 77,5% e 145.7% dos valores do  pré-cirúrgico no grupo 

experimental em 6 semanas após CO (T2). Em contraste, a amplitude de movimento da  

mandíbula no grupo controle recuperou-se entre  63,2% e 90.6% às 6 semanas (T2) após CO, 

que foi menos do que a percentagem de recuperação no grupo experimental. Nossos achados 

confirmam que o movimento de abertura vertical da mandíbula foi  mais difícil de recuperar do 

que  os movimentos de excursão lateral e protrusão . Quando acompanhados  6 meses após CO 

, a amplitude de movimento em pacientes submetidos à terapia física pôde se  recuperar ou 

mesmo exceder valores pré-cirúrgicas . Os pacientes do grupo controle também poderiam 

exceder os níveis pré-cirúrgicas em excursão lateral e protrusão ,embora as variáveis de abertura 

bucal máxima fossem ainda menores do que os valores iniciais . Aparentemente, o principal 

efeito do início fisioterapia é que ela aumenta a faixa de abertura da mandíbula no direção 

vertical de forma mais eficiente. Não houve diferença significativa nas percentagens de 

recuperação ( T2 a T3 ) dos pacientes em ambos os grupos , quando observado em 6 meses após 

CO , após o programa de fisioterapia precoce tinha terminado. Quando o seguimento  foi 

prorrogado por um período mais longo após CO , o efeito do fisioterapia precoce de curto prazo 

pareceu ser atenuado . Assim , a amplitude de movimento para os dois grupos tendem a ser 

semelhantes em intervalo  de seguimento a longo prazo . Os autores concluíram que a 

fisioterapia de reabilitação precoce pode facilitar a recuperação, no início,  da amplitude de 

movimento mandibular após a  cirurgia na correção da Classe III. No entanto, após o término 

do fisioterapia , não houve diferença significativa na extensão da recuperação  observada entre 

os dois grupos de pacientes até 6 meses após CO .  
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        Eficiência mastigatória e cirurgia ortognática 

 

        Harada et al., em 2003, através da análise de  24 pacientes com prognatismo ( 11 mulheres 

e 13 homens), com idade média de 23,2 anos , avaliaram  as alterações na força de mordida e 

na  morfologia dentoesquelética antes e depois da cirurgia ortognática (CO) ,e  compararam 

essas mudanças entre pacientes com prognatismo que foram submetidos à correção bimaxilar 

e aqueles que foram submetidos à correção apenas de uma maxila. Destes, 10 pacientes foram 

submetidos à cirurgia de correção bimaxilar (Le Fort I e osteotomia sagital da mandíbula ) e  os 

outros 14 foram submetidos à correção apenas de mandíbula . Todos os pacientes tiveram 

tratamento ortodôntico pré e pós-operatório. Não houve fixação maxilo-mandibular com fio de 

aço inoxidável no pós-operatório . Dois elásticos de borracha maxilomandibulares foram 

aplicados após a cirurgia. Em ambos os grupos , os elásticos de borracha foram removidos aos 

2 meses de pós-operatório e o tratamento ortodôntico foi continuado até cerca de 1 ano após a 

correção cirúrgica. Para a medição e análise de força de mordida foram utilizados uma folha 

fina sensível à pressão ( Dental- pré-escala ; Fuji Photo Film Co) e seu aparato de 

acompanhamento ( Occluzer ; Foto Fuji Film Co ). A  folha foi colocada entre as arcadas 

dentárias  superior e inferior  e o indivíduo foi orientado a morder com a máxima força possível 

durante aproximadamente 3 segundos . A folha  mordida foi, em seguida, analisada . Este exame 

foi realizado 3 vezes com 3 folhas por indivíduo , bem como a força de mordida foi representada 

como a média dos 3 valores . A força de  mordida foi medida pouco antes da correção cirúrgica 

e aos 3 , 6 e 12 meses de pós-operatório. Os resultados deste estudo sugerem que a diferença 

na morfologia  dentoesqueletal  do pré-operatório para o pós-operatória entre os dois grupos foi 

um dos fatores que mais influenciou para a diferença significativa da força de mordida no pós-

operatório . O aumento significativo da força de mordida pós-operatória nos pacientes com 

correção cirúrgica de uma mandíbula pode ter sido causado pela diminuição do ângulo goníaco, 

ângulo oclusal e  altura facial anterior. no pós –operatório. Portanto, nos pacientes com correção 

cirúrgica bimaxilar, a ausência de alteração significativa no ângulo goníaco, plano oclusal 

ângulo e altura facial anterior  pode ter refletido na limitação da força de mordida no pós-

operatório. O maior aumento do plano de Frankfurt  e a maior diminuição da altura facial 

posterior encontrado nos pacientes com cirurgia bimaxilar  em comparação com os pacientes 

com apenas a  mandíbula corrigida cirurgicamente , também pode ter refletido o aumento da 

força de mordida no pós-operatório nestes pacientes com correção cirúrgica bimaxilar. 
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          Whitaker (2005) sentindo a  necessidade de estudar  a avaliação  da função mastigatória 

realizada pelos fonoaudiólogos,  objetivou  propor um meio padronizado de avaliação clínica 

desta função, elaborando um protocolo de avaliação clínica da função mastigatória. Ela relatou 

que métodos instrumentais analisam de forma mais objetiva a função, porém ainda são pouco 

utilizados na prática clínica fonoaudiológica. Para isso, a autora  elaborou  e  enviou um 

questionário, envolvendo questões acerca da avaliação da mastigação, para diferentes  

fonoaudiólogos de diferentes regiões do Brasil. O questionário foi enviado pelo correio 

eletrônico. Foram obtidos 70 questionários respondidos. Baseando-se nas respostas desse 

questionário, na literatura revisada e na experiência clínica da equipe que atuava com a autora, 

foi proposto um protocolo de avaliação da função mastigatória. Em relação aos alimentos teste 

foram sugeridos para a mastigação o pão ou o biscoito waffer, pelo tempo de mastigação que 

proporcionam e  aceitação pelo paciente bem como custo baixo. O waffer tem também ainda a 

vantagem de se conservar por muito tempo sem alterações de sua propriedade. Para a eficiência 

mastigatória, recomendou o uso de  amêndoas. Quanto ao tamanho do alimento, sugeriu 2cm 

ou ¼ de biscoito waffer. Se pão francês, utilizar ¼ do pão mini francês com 1cm de espessura. 

Para a eficiência mastigatória , a recomendação é de 5 amêndoas, uma de cada vez.  Para a 

eficiência mastigatória, o protocolo sugerido foi  o de Carvalho (2002, o qual consiste no uso 

de amêndoas como alimento de teste e um sistema de tamises com peneiras com orifícios 

variados. Será solicitado ao indivíduo avaliado a mastigação de 5 amêndoas. A 1ª amêndoa será 

mastigada de forma habitual, a 2ª deve ser triturada por 10 segundos, a 2ª e a 4ª por 20 e 40 

segundos, respectivamente, e a 5ª amêndoa utiliza-se o mesmo tempo realizado durante a 

mastigação da 1ª amêndoa. As três peneiras do sistema de tamises terão os respectivos 

tamanhos: 4,75mm, 4 mm e 2mm, e ficarão dispostas de maneira que os alimentos 

fragmentados passem do maior para o menor orifício, após lavadas por água corrente por 60 

segundos. As partículas são então classificadas de acordo com seu tamanho  em A , quando 

tiverem tamanho acima de 4,75mm, B as com tamanho < que 4,75mm e > que 4mm e C as que 

tiverem tamanho < que 4mm e > que 2mm. A partir dessa análise, a eficiência mastigatória será 

classificada em ótima quando houver ausência de partículas A e poucas partículas B após a 

fragmentação da 2ª amêndoa, boa quando houver ausência de partículas A e poucas partículas 

B após a fragmentação da 3ª amêndoa, regular quando houverem poucas partículas A e B após 

a fragmentação da 3ª amêndoa, ruim quando o indivíduo não se encaixar em nenhuma dessas 

classificações e não há partículas A após a fragmentação da 4ª amêndoa e péssima quando o 

indivíduo não se encaixar em nenhuma dessas classificações , porém há partículas A após a 

fragmentação da 4ª amêndoa. A autora ressalta que as investigações constataram que há pouca 
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normatização da avaliação clínica da mastigação, sendo ela feita predominantemente de 

maneira subjetiva, o que dificulta a  comparação entre os indivíduos , entre diferentes  

profissionais e  centros de pesquisa. A autora concluiu que o protocolo proposto contribuirá 

para uma avaliação com critérios mais padronizados a serem considerados na avaliação desta 

função. 

 

 

         Segundo Douglas ( 2006 ),  o rendimento mastigatório ou eficiência mastigatória é o grau 

obtido de trituração ou moagem a que é submetido o alimento, após um número determinado 

de golpes mastigatórios. Em termos fisiológicos, essa eficiência inclui a relação existente entre  

o trabalho mecânico útil realizado considerando a energia consumida, avaliada pelo consumo 

de O2 . Os fatores condicionantes da força mastigatória descritos pelo autor são:1-  sexo e idade 

( a força mastigatória é levemente maior no sexo masculino, e se comparada a outros grupos 

musculares do corpo é quase insignificante); em crianças de 2 ou 3 anos já se pode ver uma 

força similar a do adulto, porém jovens entre 15 e 20 anos mostram valores maiores; 2- tipo de 

alimentação ( se o indivíduo for exposto a alimentos de consistências mais duras, a força 

mastigatória aumenta, porém quando cessa o estímulo , a força volta aos valores normais) ; 3- 

grupos dentários ( a força maior está a nível de primeiro molar, e a menor em incisivo) ; 4- 

posições da mandíbula; 5- estado dos dentes; 6- características do esqueleto craniofacial. Por 

tudo isso, afirma que realizar a medição da eficiência mastigatória, em condições de estudo 

clínico, é muito complexo. Cita métodos mais comumente usados e ressalta como mais utilizado  

o teste de Manly, onde o indivíduo coloca 3g de amendoim ( alimento mole, de bastante 

homogeneidade quanto à consistência), mastiga-o 20 vezes ( 20 golpes mastigatórios) e depois 

, sem engolir nada, expulsa o conteúdo bucal numa peneira com furos de 3,2mm de diâmetro. 

A peneira só deixa passar partículas pequenas e retém as maiores. Pesam-se tanto as maiores 

como as menores. Calcula-se o rendimento com esses valores, por uma fórmula matemática, e 

considera-se eficiência mastigatória satisfatória quando o valor encontrado for  a partir de 78%. 

 

      Em 2006, Escudeiro Santos et al. afirmaram que diferentes termos são usados para referir 

função mastigatória incluindo eficiência  mastigatória , capacidade mastigatória e performance 

mastigatória. Analisam que a avaliação da  eficiência mastigatória com o processo de 

peneiramento foi visto pela primeira vez em 1920 e tem sido o mais utilizada desde então. No 

entanto , para os autores,  o processo de peneiramento é muito complexo e não é possível avaliar 

completamente a sua eficiência porque algumas partículas são engolidas e alguns são 
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dissolvidos pela saliva . Citam também os pigmentos, que têm sido utilizados em alguns 

estudos,   mas uma variação de 10 % foi observada na concentração de pigmento . Além disso 

, as partículas são dissolvidas e isso pode  comprometer a precisão do método . No método de 

cápsulas, o material  teste tem propriedades físicas estáveis para serem avaliadas.  Preocupados 

com a  variedade de métodos não muito práticos na clínica  profissional rotineira para avaliar a 

eficiência da mastigação ,os autores testaram  um novo método de avaliação da eficiência 

mastigatória onde desenvolveram cápsulas de um material sintético , que continham grânulos 

com fucsina . Segundo eles, o material de teste da eficiência mastigatória  é uma das principais 

razões para que os métodos de avaliação da mesma  fiquem incorretos. Avaliaram , então, 10 

indivíduos, cinco homens e cinco mulheres com idades entre 25-30 anos  , que  foram instruídos 

a mastigar três cápsulas durante 20 s em três períodos de avaliação. Os voluntários, rotulados 

como A, B, C, D, E, F, G, H, J e I apresentavam respiração nasal  e dentição completa,  com 

relação molar e canina Classe I . Um tipo especial de grânulo foi desenvolvido como material 

teste . Seu pigmento selecionado,  a fucsina ácida, foi misturada com uma pequena quantidade 

de celulose cristalina, lactose, amido de milho e outros componentes . Cada pigmento granulado 

foi revestido com Eudragit E-100 metacrilato polimérico (Rohm Pharma GmbH, Alemanha).  

O grânulo foi padronizado para o tamanho de aproximadamente 1 mm de diâmetro e a força de 

esmagamento  foi avaliada por uma medição de aparelho. Aproximadamente 245-250 mg de 

grânulos pigmentados estavam colocados dentro das cápsulas retangulares  de 10 mm em PVC  

que foram soldadas por radiofreqüência. O tamanho da cápsula,  a forma e a suavidade foram 

determinados para aumentar o conforto durante a mastigação de indivíduos com diferentes tipos 

de dentição. Quando a cápsula era mastigada, os grânulos eram quebrados e  o corante com 

fucsina era espalhado no interior da cápsula de acordo com a força de mastigação. Após a 

mastigação, o conteúdo da cápsula era dissolvido em 5 mL de água sob agitação constante 

durante 30 s. A eficiência mastigatória foi calculada medindo  a concentração de fucsina nessa 

solução onde a água foi adicionada aos  componentes da cápsula. A quantidade de fucsina 

liberada após a mastigação foi medida usando um Beckman DU-7 UV-Visível  e foi filtrada 

para remover os grânulos não triturados , e a fucsina lançada foi analisada com base em equação 

da reta pela curva de calibração através do  Espectrofotómetro (Beckman Inc., Palo Alto, CA, 

EUA). De acordo com os resultados, a análise estatística mostrou que este método é 99% 

confiável, sensível e reprodutível. Nenhuma variação  significativa  intra-individual foi 

observada, o que significa que a mastigação de um indivíduo é a mesma em qualquer momento 

da medida e  que as mesmas funções e condições biológicas estão presentes. Análise inter-

individual mostrou variação estatisticamente significativa, ou seja, houve variação na eficiência 
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mastigatória entre os voluntários, o que provou que o teste é sensível. Os resultados deste estudo 

mostraram que  a eficiência mastigatória de mulheres foi maior do que a de voluntários do sexo 

masculino, o que pode indicar que eficiência mastigatória não está totalmente relacionada com 

musculatura mais forte . Porém, os autores ressaltam que o tamanho da amostra não foi 

suficiente para expor quaisquer conclusões em relação às diferenças entre os sexos. Verificou-

se ainda  que a frequência dos ciclos não interfere com a degradação total de alimentos ou com 

uma maior eficiência mastigatória. Indivíduos com ciclo mastigatório de  1 ciclo / s mostraram 

tanto maior como menor eficiência mastigatória. Os autores concluíram que  este novo método 

de avaliação permite avaliar e comparar a eficiência  mastigatória em adultos e crianças, 

dentados ou desdentados, com qualquer tipo de dentição. Apesar de ser um método rápido, 

eficaz e fácil de ser reproduzido, necessita de mais pesquisas. Isso contribuirá para melhorar o 

diagnóstico em tratamentos preventivos e de reabilitação. 

 

        No mesmo ano, Woda et al. realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de 

descrever as variações de ambos os movimentos da mandíbula e as atividades dos músculos 

mastigatórios observados enquanto diferentes grupos de indivíduos estão mastigando diferentes 

tipos de alimentos. Eles dividiram os fatores que interferem nestas variações  em extrínsecos -  

que induzem variações no parâmetros da mastigação  relacionados com a comida  ( tamanho da 

amostra  , dureza ou comportamento reológico ) ou intrínsecos – que relacionam-se com  o 

indivíduo ( idade , sexo ou a saúde dental ) . Definiram a ciência reológica  como um ramo da 

física que estuda a relação tensão / deformação de materiais, descrevendo as propriedades , tais 

como a elasticidade , a fragilidade ou plasticidade . Outros fatores, como a hora do dia , o apetite 

, gosto / não gostar de alimentos , sabor, experiências anteriores , educação e muitos outros que 

também modulam a função mastigatória não foram considerados pelos autores. Segundo os 

mesmos, muitos métodos podem ser utilizados para gravar  a função mastigatória. Na maioria 

das vezes, a mastigação é monitorada por gravações dos movimentos  e pela eletromiografia 

(EMG) . O uso de  videografia para registro de mastigação foi validado em diferentes grupos 

de sujeitos , oferecendo a vantagem de ser menos invasivo que a  EMG ou gravações dos 

movimentos, sendo particularmente importante para pacientes especiais,  ansiosos ou outros. É 

também mais fácil para utilizar num ambiente clínico dentário e que dá informações sobre as 

funções de tecidos moles, tais como selamento labial. A medição da força máxima de mordida 

também foi citada como um dos métodos para conhecer a função dos músculos da mandíbula 

durante a mastigação. A função da língua e outros tecidos moles foi recentemente observado 

com videofluoroscopia, através da observação da orientação do material não comestível na boca  
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ou através da observação da mistura ou do posicionamento de materiais diferentemente 

coloridos . Recentemente, a ecossonografia ultrassônica  foi utilizada para observar os tecidos 

moles. Como fatores intrínsecos interferentes na mastigação destacam : 1-  o gênero masculino 

como tendo uma atividade de EMG  mais elevada  por ciclo e por sequência com  amplitudes 

verticais superiores ; 2-  o número de ciclos  e da atividade total  da  EMG durante uma 

sequência aumenta com a idade , mas a atividade de  EMG por ciclo não muda com a idade e 

ainda ajusta-se a dureza dos alimentos  . A frequência  durante os ciclos de uma sequência 

mastigatória também permanece constante com idade , logo , o envelhecimento por si tem 

pouco impacto sobre a mastigação. 3- o estado dental  já que , quando todos os dentes naturais 

têm sido substituídos por uma prótese removível , os indivíduos  não conseguiram adaptar-se a 

esta nova situação ,  verificando-se  um aumento no número de ciclos mastigatórios , na duração 

de uma sequência mastigatória e  na atividade de EMG   na comparação com indivíduos com 

dentes naturais . Além disso, usuários de prótese total não se adaptaram a um aumento na 

consistência do alimento, tinham uma frequência mastigatória mais lenta em comparação com 

indivíduos dentados  e podem optar por não comer alguns alimentos duros , como a carne. 

Quanto aos fatores extrínsecos os autores referem: 1- a propriedade mecânica do alimento, já 

que as pesquisas mostraram que variáveis associadas com a atividade muscular da mandíbula  

foram relacionadas principalmente à dureza dos alimentos de teste, enquanto que a trajetória  

do movimento  (amplitude vertical, amplitude lateral e velocidade de fechamento ) e a 

frequência mastigatória eram preferencialmente adaptadas às diferenças no comportamento 

reológico entre o alimento elástico versus produtos de plástico; 2- tamanho da amostra de 

alimento, onde os movimentos mandibulares são os mais influenciados , sendo o aumento da 

amplitude vertical a mais  evidente mudança induzida pelo aumento no tamanho de alimentos .  

   

          Lepley et al. (2011) avaliaram a relação entre as contribuições de oclusão , áreas de 

contato oclusais,  força de mordida máxima  e  ciclos mastigatórias  na eficiência mastigatória.. 

Neste estudo prospectivo e transversal , 30 indivíduos (15 homens e 15 mulheres) foram 

escolhidos entre os alunos e funcionários da Baylor College de Odontologia, em Dallas. Os 

critérios de inclusão foram: idade entre 22 e 32 anos e Classe I  de relações  dos molares . A  

oclusão classe I  foi escolhida porque a má oclusão tem sido repetidamente demonstrada  ser 

um determinante importante da performance mastigatória. A comida de teste artificial utilizada 

foi Cuttersil, um material de impressão com silicone condensado. Um molde plástico  de 

acrílico foi usado para padronizar a tamanho (20 mm de diâmetro e 5 mm de espessura) dos 

comprimidos de  Cuttersil. Cada indivíduo recebeu 2 comprimidos  por teste  e  foram 
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orientados a mastigar naturalmente, no lado direito apenas, com 30  ciclos mastigatórios. Depois 

disso, os sujeitos foram instruídos a parar de mastigar, expectorar a amostra, e enxaguar com 

água até que todas as partículas fossem removidas. O procedimento foi repetido 7 vezes, até 

que  cerca de 10 g de Cuttersil tivesse sido mastigada e expectorada dentro de um filtro. A 

amostra mastigada foi mantida seca num forno durante 1 hora a 80 C e, em seguida, separados 

usando uma série de crivos com 7 malhas tamanhos de 5,6 ; 4,0;  2,8; 2,0; 0,85; 0,425 e 0,25 

mm, empilhadas num agitador mecânico e vibradas durante 2 minutos. Assim que a amostra foi 

separada, o conteúdo de cada peneira foi pesado com a aproximação de 0,01 g. Para medir áreas 

de contato oclusais,  impressões dos segmentos bucais direitas foram tomadas com BluMousse, 

um material de impressão de adição de silicone (Parkell Biomateriais, Farmingdale, NY). O 

material de moldagem foi expresso diretamente na  mandíbula  a partir do segundo molar para 

o primeiro pré-molar. Os indivíduos foram então instruídos a morder firmemente na 

intercuspidação máxima e manter essa posição por  30 segundos. A força máxima de mordida 

foi medida com um transdutor entre os primeiros pré-molares e os molares direitos. As forças 

máximas de mordida foram registradas por 2 segundos a 100 Hz, usando  o software Optotrak 

3020 (Northern Digital, Waterloo, Ontario, Canadá).  O maior valor registrado em cada  posição 

dos dentes foi utilizado como a força máxima de mordida. Os movimentos do ciclo de 

mastigação também foram registrados com Optotrak 3020 hardware e software. O sistema é 

composto por 3 câmeras que gravam em 3 dimensões  os movimentos da mandíbula (3D)  (a 

100 Hz) utilizando  eletrodos emissores de luz ligados ao objeto. O sistema Optotrak é preciso 

para 0,1 mm em torno dos eixos verticais e horizontais, e a 0,15 mm de profundidade. Um único 

eletrodo foi colocado ao nível  do queixo  para acompanhar o movimento mandibular. O 

individuo também usava armações de óculos que apoiaram um rígido aparelho composto de 6 

eletrodos; estes registravam os movimentos da cabeça, que o software eliminava  dos 

movimentos mandibulares  para deixar movimentos mandibulares puros. A posição de 

referência foi obtida para cada indivíduo, utilizando uma sonda de digitalização para gravar o 

posições de direita e esquerda e tragus ; estes movimentos  foram orientados em relação à 

horizontal de Frankfurt . Os sujeitos mastigavam um pedaço (2 g) de Wrigley gum (WM 

Wrigley Jr, Peoria, Illinois) para acostumar-se com o equipamento antes dos movimentos serem  

gravados. . Os  pesos dos sujeitos ( em quilos ) foram registrados  utilizando uma escala 

calibrada , e suas alturas de pé foram medidas (polegadas) com um estadiômetro . Os resultados 

mostraram que os valores de ACNC (Áreas oclusais de contato e contato próximo) foram os 

mais importantes determinantes do desempenho mastigatório. A força máxima de mordida foi 

o segundo fator que afetou  a performance mastigatória neste estudo. Quanto maiores  as forças 
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de mordida  nos pré-molares , melhor o desempenho. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os sexos , embora  a força máxima de mordida tenha sido maior nos homens 

, e  em seguida, nas mulheres.Os autores afirmaram ainda que apesar dos  ciclos mastigatórios  

não estarem diretamente relacionados com o desempenho mastigatório neste estudo , eles 

mostraram relações indiretas por meio de uma série de outros fatores . Por exemplo , os 

indivíduos maiores tenderam a ter menores  durações de fechamento  , e maiores e mais rápidas 

excursões laterais. Altura e peso mostraram  correlações negativas significativas com duração 

de fechamento , indicando que  sujeitos  maiores têm movimentos de fechamento mais rápidos. 

Isto pode ser relacionado ao aumento da massa muscular em pessoas maiores e um mais rápido 

e  mais poderoso movimento de fechamento . Mas as  excursões laterais  entre os indivíduos 

maiores podem ser explicadas pelo fato deles terem mandíbulas maiores , resultando em uma 

maior excursão para o mesmo movimento angular . Por último , a velocidade  máxima de  

excursão  lateral  foi maior em indivíduos maiores; isto pode estar relacionado com os músculos 

maiores , produzindo  movimentos mandibulares mais rápidos. Os autores concluíram que a 

eficiência  mastigatória é influenciada por vários fatores . De maneira importante, a oclusão foi 

claramente demonstrada como sendo a principal determinante que afeta o desempenho 

mastigatório. Grandes áreas de contato e contato próximo proporcionam uma melhor 

estabilidade oclusal , permitindo a função de mastigação mais eficiente . Combinadas com o 

alinhamento dos dentes e as forças de mordida do molar ,  as áreas oclusais de contato e contato 

próximo,  explicaram  quase metade da variação individual da performance mastigatória entre 

os jovens adultos com oclusão Classe I . 

 

           Preocupados em conhecer as características e valores da força de mordida, por meio de 

parâmetros quantitativos, Trawitzki et al. (2011) determinaram se as deformidades 

dentofaciais  classes II e III podem  influenciar a força de mordida isométrica máxima em 

comparação a um grupo controle. Foram selecionados para esse estudo um total de 125 

pacientes com deformidades dentofaciais. Foram incluídos pacientes com a classe II 

deformidade dentofacial (caracterizada por retrognatismo mandibular  e / ou excesso de 

maxilar, com a maxila sendo mais anteriorizado em relação à mandíbula), chamado GII, e 

pacientes com classe III deformidade dentofacial (caracterizada por prognatismo mandibular e 

/ ou deficiência maxilar, com a mandíbula sendo mais anteriorizada em relação à maxila), 

chamado GIII. Todos os pacientes tinham indicação de cirurgia ortognática, A força de mordida 

isométrica máxima foi medida usando um  gnatodinamômetro digital , modelo IDDK ( Kratos 

, Cotia, São Paulo, Brasil ), com capacidade de até 100 kgf ou 980 newtons (N ), adaptado à 
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condição bucal .. O dispositivo é equipado com duas hastes que contém nas suas extremidades 

discos de PTFE onde a força a ser gravada é aplicada  e possui um comprimento total de 10 

mm. Uma viseira digital facilita as leituras e medições precisas . Durante o exame , os sujeitos 

permaneceram sentados em um cadeira confortável, com os pés apoiados no chão e a cabeça 

paralelamente ao plano horizontal . Para a medição da força de mordida isométrica máxima , o 

dispositivo foi posicionado na região dos dentes molares alternadamente nos dois lados da 

arcada dentária e os indivíduos foram instruídos a mordê-lo tão fortemente quanto possível. 

Três gravações foram obtidos para cada lado , com  2 min de repouso entre as gravações. Força 

de mordida máxima foi registrada em N por meios de gravação do pico de força indicado na 

tela e os valores foram adicionados ao protocolo de cada voluntário para análise posterior . A 

repetibilidade do método é bem conhecido em estudos com o mesmo equipamento. De acordo 

com os autores não houve diferença estatisticamente significativa ( P> 0,05 ) em força de 

mordida isométrica máxima entre GII e GIII , independentemente de gênero ou de lado . No 

entanto , esses grupos diferiam significativamente (P < 0,01 ) se comparados ao grupo controle 

em ambos os sexos , com maior força de mordida no grupo controle. Os autores concluíram 

então que não houve diferença na força de mordida isométrica máxima entre os diferentes 

padrões de deformidades dentofaciais (classe II e classe III ), mas os valores para esses dois 

grupos foram menor do que o controle , indicando que a deformidade ( independentemente de 

seu padrão ) afeta essa força . 

 

           De Abreu et al.  ( 2014) descrevem que a eficiência mastigatória ( EM ) , também 

referida como desempenho mastigatório ,  é a capacidade que o sistema mastigatório de um 

indivíduo para reduzir comida em pequenas partículas para ser ingerido.  A EM tem sido 

reconhecida como tendo um impacto direto sobre a qualidade de vida do indivíduo. Os autores 

chamam a atenção para a diversidade de métodos  para a medição da EM, desde os que utilizam 

alimentos naturais até os que introduziram materiais artificiais(OptosilTM , CuttersilTM , e 

OptocalTM), na tentativa de fornecer níveis mais elevados de reprodutibilidade , eliminando  a 

influência de fatores como a atividade da  salivação  , e por controlar a variabilidade da dureza 

dos alimentos naturais  utilizados. Dentre esses últimos, estão as cápsulas de mastigação 

desenvolvidas pela equipe de Escudeiro -Santos , em 2006,  que buscam cumprir três requisitos 

principais de investigação : a primeira, a eliminação das distorções na reprodutibilidade 

experimental introduzido pela variabilidade do nível de salivação e atividade da saliva ; em 

segundo lugar, a eliminação de distorções na  reprodutibilidade experimental  introduzida pela 

variabilidade do nível de dureza do material de bolo; e finalmente , redução de custos e carga 
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de trabalho de laboratório usando um método mais barato e menos exigente . Estudos utilizando 

as cápsulas de Escudeiro são poucos. O objetivo do presente estudo foi determinar se  há uma 

associação entre força máxima de mordida ( FMM)  e eficiência mastigatória ( EM) em 

indivíduos dentados saudáveis com oclusão normal  evidenciada usando  as cápsulas  de PVA  

desenvolvidas pela equipe de Escudeiro -Santos . Para isso, um total de 55 voluntários ( 27 

homens e 28 mulheres ), sem deformidades dentofaciais , com oclusão normal e idade de 28,05 

40,4 anos (variação, 18-40 anos )  foram recrutados consecutivamente na Unidade de Cirurgia 

Crânio- maxilo-facial do Plástico Cirurgia Ambulatória clínica da UNIFESP. Os autores 

utilizaram  cápsulas de PVA ,  medindo 6,7 milímetros de espessura , 10 mm de largura e 20 

mm de comprimento, com um peso médio de 250 mg, contendo grânulos de fucsina  de cerca 

de 1 mm de diâmetro para avaliar a EM . Aproximadamente 250 mg de grânulos foram 

embalados em cada cápsula de PVA . Os participantes estavam sentados em uma cadeira com 

os pés apoiados no chão, para que eles pudessem mastigar as cápsulas da maneira mais natural 

possível. Antes de mastigar  a primeiro cápsula, os participantes mastigavam uma goma de 

mascar sem açúcar para apagar a memória neuromuscular repouso, de modo a que a mastigação 

era o mais próximo possível da mastigação normal. Cada indivíduo  mastigava quatro cápsulas 

(duas à direita e duas na região molar esquerda), com um intervalo de 3 min entre as cápsulas. 

Cada cápsula foi mastigada 15 vezes. A mastigação da cápsula esmagou os grânulos, o que 

propagava a  fucsina no interior da cápsula na proporção da energia mastigatória.  A EM foi 

determinada com base na fucsina concentrada dentro das cápsulas. Após a mastigação, cada 

cápsula foi marcada, armazenada em um recipiente escuro, e enviadas para análise laboratorial. 

As 220 cápsulas (55 participantes, quatro cápsulas por participante) foram analisadas pelo 

Laboratório de Farmacologia (USP Ribeirão Preto). A concentração média de fucsina foi então 

calculada  à direita e à esquerda da mastigação  para cada sexo. A força máxima de mordida 

(FMM) expressa em newtons (N) foi medida três vezes ,  em ambos os molares do lado direito 

e esquerdo ,  utilizando um dinamômetro unilateral digital adaptado para uso oral (DDK 100, 

Kratos Industrial Ltda., Cotia, São Paulo, Brasil) com uma capacidade de 100 kgf (1000 N). 

Para cada participante, o valor mais alto das três medidas em cada lado foi tomado como a 

FMM. Todas as medidas de FMM foram realizadas após a avaliação da EM. Os resultados 

mostraram que os gêneros masculino e feminino  não mostraram diferenças  estatisticamente 

significativas em relação ao lado da FMM, com média 630 N e 424 N para homens e mulheres 

, respectivamente . Esses estudos mostram que  a FMM avaliadas em populações com 

características semelhantes podem variar em até 200 N , e ainda indicam níveis mais elevados 

para os homens como em comparação com as mulheres. Os autores concluíram que , embora  
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não tivessem encontrado nenhuma relação entre FMM ( medida entre molares) e EM usando as 

cápsulas , o achado descrito deve ser investigado , em primeiro lugar, porque uma pesquisa 

anterior realizada por uma equipe experiente com a observação de movimentos de mastigação 

e com o controle de outros variáveis envolvidas na EM  relatou uma relação entre uma FMM( 

medida entre caninos) e EM ; em segundo lugar , porque ainda há a possibilidade teórica de que 

características  intrínsecas das cápsulas tenham contribuído para não se  evidenciar essa relação 

. 

 

            Ko et al . (2015) baseados em estudos que afirmam que a avaliação dos resultados do 

tratamento com CO acontece não só com base na melhoria estética e estabilidade cirúrgica , 

mas também sobre as alterações funcionais orais que podem ser avaliadas pelo paciente  em 

relatórios de longo prazo da qualidade de vida; baseados ainda na constatação de que pacientes 

com má oclusão esquelética classe III geralmente têm limitação na função mastigatória  e ainda 

que o sistema mastigatório é considerado como um sistema de força  que obedece as leis da 

mecânica , portanto,  em teoria ,  corrigindo-se as  anomalias craniofaciais , é possível 

influenciar a força máxima de mordida dos pacientes, avaliaram o efeito da reabilitação 

fisioterápica precoce  , comparando as alterações longitudinais na atividade mioelétrica dos 

músculos temporal anterior e  masseter  superficial em três diferentes intervalos de tempo em 

pacientes com correção cirúrgica ortognática  para  maloclusão esquelética de Classe III . Para 

isso,  63 indivíduos deste estudo prospectivo foram distribuídos em dois grupos de pacientes . 

O grupo experimental incluiu 31 pacientes ,  classe III esquelética  que recebeu a cirurgia 

bimaxilar bem como a reabilitação física precoce e instrução dietética ; 9 do sexo masculino e 

22 do sexo feminino, com idade média de 24,0 anos ; o grupo controle foi composto por 32 

pacientes que receberam a cirurgia bimaxilar sem qualquer reabilitação física e instrução 

dietética ; 8 do sexo masculino e 24 do sexo feminino, com idade média de 25,3 anos  . Dois 

dentistas , um para o grupo experimental e o outro para o grupo de controle trataram estes séries 

consecutivas de pacientes. Os registros dos pacientes incluídos foram os dados demográficos e 

o das  telerradiografias  lateral e posterior  antes do tratamento , e exame de série da EMG dos 

músculos  temporal anterior e masseter . Os pontos de tempo dos registros  da  EMG foram 

obtidos : antes da CO ( T1 ) ; seis semanas após a CO ( T2 ) ; e seis meses após CO (T3). A 

reabilitação física começou no 8º dia após a CO . Os pacientes foram obrigados a praticar esta 

reabilitação física uma vez antes de cada refeição , pelo menos três vezes por dia. Após  cada 

sessão de exercício ativo da mandíbula , os pacientes podem relaxar e alongar os músculos 

mastigatórios por massagem manual . Na  quinta semana , os pacientes foram instruídos a usar 
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exercício de  mandíbula passivo com o auxílio de um abaixador de língua ; depois disso, um 

conjunto de três exercícios isométricos dos músculos mastigatórios, sustentando 10 s cada vez  

foram realizados. Para lembrar de praticar seus exercícios de reabilitação física e seguirem as 

instruções da dieta , todas as pessoas no  grupo experimental  receberam um diário de 

reabilitação após a cirurgia  e a instrução da fisioterapia e dieta. Para determinar a contração 

voluntária máxima (CVM) , uma mordida teste foi realizado pela primeira vez em 

intercuspidação habitual e , em seguida,  em almofadas de algodão . Os pacientes foram 

orientados a morder tão duro quanto possível , sem relaxar,  por 2 s . O mesmo procedimento 

foi repetido com um rolo de algodão bilateral ( 10 mm em diâmetro ) mordido em dentes 

posteriores bilaterais. Para determinar um padrão , os pacientes foram orientados a pressionar 

os dentes junto com o aumento da força por 10 s . Os resultados do nosso estudo indicaram  que 

a fisioterapia precoce oferece treinamento dos músculos masseter e temporal , e acelera a taxa 

de recuperação de atividade mioelétrica depois da CO . Contudo, quando a fisioterapia parou 

na sétima semana após CO , as porcentagens de recuperação em curso ( a partir de T2 para T3 

) de todas as variáveis da  EMG não mostraram diferença significativa entre os dois grupos . Os 

resultados ficaram em linha com as expectativas , porque  as condições de recuperação foram 

as mesmas para os dois grupos a partir da 7ª semana a 6 meses após a estimulação muscular . 

Embora as alterações nas porcentagens de  recuperação  dos dois grupos tenham sido 

semelhantes depois de parar a fisioterapia , o grupo experimental ainda teve melhores 

percentuais de recuperação global  do que o grupo controle quando acompanhados seis meses 

mais tarde. Parece que os indivíduos que receberam fisioterapia de curto prazo recuperaram 

mais rapidamente e esta foi mantida em 6 meses depois da CO . No entanto, mesmo em 

pacientes que não receberam fisioterapia precoce , a recuperação da atividade mioelétrica dos 

temporal e masseter poderia atingir os níveis pré - cirúrgicos em 6 meses após CO  de acordo 

com os resultados dos autores . Como conclusão, os autores determinam que o tratamento 

precoce de reabilitação física é útil para a recuperação precoce da atividade mioelétrica dos 

músculos masseter e temporal anterior após a cirurgia  bimaxilar nas primeiras 6  semanas . No 

entanto , depois  que cessa a terapia física , não há nenhuma diferença significativa na 

porcentagem de recuperação da atividade muscular mastigatória entre os dois grupos de 6 

semanas a 6 meses após a CO . 
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A qualidade de vida em cirurgia ortognática 

       

       Nicodemo et al. , em 2007, considerando que  os objetivos do paciente com deformidade 

dentofacial, quando se relacionam às modificações , são também psicossociais,  enfatizaram 

que considerar tais aspectos pode levar  a uma maior satisfação do paciente com os resultados 

do tratamento cirúrgico. Assim, julgando o impacto que a cirurgia ortognática provoca, pela 

mudança da aparência, os autores investigaram aspectos psicossociais relacionados à mudança 

da aparência facial em pacientes Classe III de Angle, submetidos à cirurgia ortognática. Para 

isso, avaliaram 29 pacientes, 13 do gênero masculino e 16 do gênero feminino, com idades 

entre 17 e 46 anos, apresentando má oclusão Classe III de Angle, com indicação de tratamento 

cirúrgico. Os aspectos psicossociais foram avaliados através de questionários elaborados e 

aplicados pelo pesquisador, na forma de entrevistas. Este procedimento foi adotado para os dois 

períodos, pré ( 30 dias antes da cirurgia) e pós-operatório ( 6 meses após) para , em seguida, ser 

realizada a análise dos resultados. Estes apontaram que, em todos os aspectos, os pacientes 

ficaram muito satisfeitos; para 75% a melhora foi maior do que esperavam, na dicção, na 

estética, na beleza, no impacto positivo e no retorno à vida sem discriminação. Contudo, foi 

verificado que os pacientes receberam informações, no entanto, a maior pontuação foi para 

aqueles que não receberam( 41.37%) e, neste sentido, os autores sugeriram um maior 

investimento neste aspecto, por parte dos profissionais envolvidos. Os autores concluíram que: 

1- os pacientes procuraram a correção cirúrgica motivados a melhorar o aspecto funcional e a 

estética, 2- fantasiavam melhorar as relações sociais e a aparência,   3-  esperavam, de forma 

realista, que a correção cirúrgica reparasse a função e a estética - objetivos propostos pela 

cirurgia ortognática. 

 

      

        Em 2008, Espeland et al., descreveram os motivos, a melhora percebida e os efeitos 

colaterais, bem como a satisfação com o resultado do tratamento em todos os pacientes tratados 

com cirurgia ortognática,  dentro de  3 anos de intervalo. Foram examinados 516 pacientes 

clinicamente e radiograficamente pré-tratamento, no pré-operatório, e em cinco ocasiões 

diferentes no pós-operatório. Três anos após a cirurgia, os pacientes eram solicitados a 

preencher um questionário abordando suas atitudes para a anomalia inicial, o tratamento e os 



50 
 

resultados do tratamento . Além de responder a perguntas com respostas alternativas fixas, os 

pacientes foram convidados a fazer comentários livres. Além disso, foi recolhida  informação 

clínica relevante para as respostas às perguntas relativas à função neurossensorial a fim de 

mapear a área afetada. De acordo com os resultados, mais de 80% dos pacientes citaram que  

os motivos e preocupações  mais importantes para  iniciar o tratamento relacionavam-se à 

melhoria da aparência dentária e capacidade de mastigação . A maioria dos pacientes 

consideraram o resultado do tratamento como representando uma grande melhoria na aparência 

facial e na  capacidade de mastigação . Os homens deram uma resposta mais favorável para o 

impacto do tratamento na aparência dos dentes em comparação com as mulheres.  Já quando  a 

melhoria percebida foi relacionado à categoria de má oclusão esquelética, a maior melhoria foi 

relatada por indivíduos que estão sendo tratados por um esquelético Classe III, tanto em relação 

dental  e aparência facial . Pacientes com má oclusão de Classe II esquelética relataram com 

maior frequência que o tratamento não teve efeito sobre a capacidade de mastigação. Outro 

fator relevante  foi que os dados não mostraram diferenças de idade , mesmo  os pacientes mais 

velhos deste estudo apresentando preocupação maior com a  deficiência sensorial em 

comparação com indivíduos mais jovens, a taxa de insatisfação desses pacientes  não diferiu 

significativamente entre os grupos de idade , com sensação perturbada. Para os autores, a 

cirurgia ortognática está associada à melhora no ajustamento psicossocial, mas deve-se 

considerar que certas características do paciente e procedimentos cirúrgicos podem aumentar o 

risco de insatisfação do paciente , portanto, sugerem que   protocolos de informação abrangentes 

e comunicação que levam em conta estes fatores devem ser rotineiramente realizados. 

 

 

       Ainda em 2008, Al- Ahmad et al. também realizaram a avaliação da satisfação dos 

pacientes após a CO e sua percepção acerca das mudanças físicas e psicossociais, relacionando 

à diversas variáveis clínicas como a função da ATM, disfunção do nervo, complicações 

cirúrgicas, e outros fatores relacionados ao paciente que podem contribuir nos resultados do 

tratamento. A partir de uma entrevista com 38 pacientes,  em média 19.8 meses após a CO , 

obtiveram-se respostas a partir de um questionário ,dividido em 3 partes, sendo a primeira  com 

perguntas adaptadas das questões de Riedmann et al. e a segunda , a partir de questões  

modificadas por Lazaridou- Terzouli et al. e a  terceira adaptada das questões de Williams et al. 

Os resultados  mostraram relatos de alta satisfação com os efeitos da CO  pelos pacientes, já 

que 81.6% responderam positivamente a essa questão. O autor concluiu que, apesar da alta 

satisfação dos pacientes com os resultados da CO, alguns fatores como a função da ATM podem 
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afetar adversamente o ajuste psicossocial dos pacientes após o tratamento. Informações 

suficientes e precisas são necessárias para melhorar a satisfação. Tentativas para controlar o 

impacto desses fatores podem ajudar no impacto da qualidade de vida destes pacientes. 

Contudo, estudos futuros com um seguimento mais longo e uma maior amostra são necessários 

para examinar as mudanças na satisfação e percepção dos pacientes depois do tratamento 

ortognático. 

  

 

       Silva (2009) realizou um estudo  analisando a atratividade facial dos pacientes submetidos 

a cirurgias ortognáticas, nas fases pré e pós-cirúrgicas, relacionando a atratividade aos 

parâmetros físicos faciais alterados pela cirurgia e também avaliou as consequências 

emocionais que abrangem qualidade de vida, ansiedade e autoestima nestes pacientes que 

sofreram modificações estéticas e funcionais nas faces através da correção ortognática. Por 

meio de  23 imagens coloridas (20 fotografias frontais de 10 pacientes -5 homens e 5 mulheres-

, com expressão facial neutra, nas fases pré o pós-operatórias, submetidos à cirurgias 

ortognáticas e 3 protótipos faciais da população brasileira - masculinos branco e preto e 

feminino branco) , recortadas em molduras ovais, de maneira que  os elementos faciais externos 

(orelhas, pescoço e cabelos) fossem suprimidos, 40 voluntários (21 mulheres e 19 homens) 

analisaram a atratividade facial dos indivíduos. Em uma outra etapa, e a fim de investigar a 

qualidade de vida , ansiedade e auto-estima dos pacientes submetidos à cirurgia ortognática, 

foram  aplicados quatro instrumentos de avaliação nestes pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática ( o WHOQOL-bref, o  Inventário de Ansiedade Traço – Estado, (IDATE), a  Escala 

Analógica de Humor (EAH) e a Escala de Auto-Estima de Rosenberg. Os resultados mostram, 

pela entrevistas pré- cirúrgicas, que um alto grau de expectativa nos pacientes pela iminência 

da cirurgia (o evento tão esperado pela maioria deles),  pode ter afetado o nível de ansiedade 

dos pacientes nesta fase, que envolve expectativas e medos sobre o procedimento cirúrgico e 

suas intercorrências. Logo, a diminuição da ansiedade na fase pós-cirúrgica pode demonstrar 

tanto uma situação de maior relaxamento pela familiaridade com o pesquisador e/ou 

instrumento ou também um decréscimo de angústia cotidiana, com melhorias nas relações 

pessoais consigo e com terceiros, corroborados pelo alto grau de satisfação dos pacientes 

observado nas entrevistas. Melhorias nos relacionamentos interpessoais foram relatadas pelos 

indivíduos durante nas entrevistas o que pode também explicar os ganhos positivos para o 

domínio psicológico. Tais dados levam a crer que os resultados satisfatórios provenientes da 

cirurgia ortognática podem ter influenciado na qualidade de vida geral destes pacientes, 
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aumentando-a nos diferentes âmbitos do cotidiano. Cirurgias deste tipo podem, então, ser 

enquadradas no paradigma da qualidade de vida, com melhorias no dia-a-dia destes indivíduos. 

Os autores ressaltaram que não foram verificadas alterações na autoestima entre as fases pré e  

pós-cirúrgicas. Os autores concluíram que :  1- o estudo das características da população 

brasileira em seus aspectos físicos e perceptivos, bem como o de seus protótipos, aumenta as 

possibilidades de pesquisas e normatização em cirurgias ortognáticas e de correção estética no 

Brasil , 2-  quando a estética pode ser restabelecida em uma face deformada, tornando-a mais 

harmônica, aproximando o aspecto físico dos resultados esperados pelos pacientes, muitos 

ganhos psíquicos, emocionais e relacionais são obtidos pelos indivíduos e , 3 - estas 

consequências parecem ser muito importantes para pacientes que se submetem a cirurgias 

ortognáticas do ponto de vista emocional e social.  

 

 

         Em 2012, Dalla Costa et al. examinaram as características psicológicas dos pacientes 

após a cirurgia ortognática e  também o sentimento do paciente quanto ao serviço por ele 

procurado; verificaram ainda  os motivos considerados pelos pacientes como importantes na 

decisão de se submeterem ao procedimento orto-cirúrgico e  as alterações percebidas pelos 

pacientes e seus semelhantes, relacionadas à autoestima e qualidade de vida após a operação; 

examinaram também  o grau de satisfação do paciente com relação ao atendimento prestado 

pelos profissionais que ele (ela) procurou bem como se lhe foram fornecidas as informações 

adequadas sobre seu tratamento. Foram selecionados 15 pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática que responderam a questionários com respostas objetivas que permitiam a 

exposição de opinião particular. O questionário constava de 20 perguntas sobre o estado de vida 

antes e depois do procedimento cirúrgico e foi  baseado em outros questionários constantes na 

literatura mundial, formuladas para respostas rápidas e com possibilidade de incluir opinião 

pessoal. Entre outros resultados, destacam-se que a maioria dos problemas respiratórios pré-

cirúrgicos foram solucionados no pós-operatório (93,33. Nenhum paciente entrevistado relatou 

a presença de parestesias no pré-operatório, mas para oito (53,33%) pacientes, a parestesia pós-

operatória foi um problema relatado. Para os outros, sete pacientes (46,66%), não houve o relato 

desse malefício. A mastigação também foi questionada, após  30 dias  da cirurgia ortognática e 

onze (73,33%) julgaram estar razoável . Os autores ressaltam aqui que somente o tempo pós-

cirúrgico determinará a qualidade da função mastigatória, já que essa depende de uma 

estabilização satisfatória  dos fragmentos ósseos e  os pacientes que responderam como péssima 

foram os que ainda estavam com a fixação intermaxilar com elásticos, o que dificultava bastante 
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suas funções orais. Quando questionados sobre a informação recebida,  a maioria dos pacientes  

responderam terem sido informados por seu ortodontista ou pelos seus dentistas ( 

86,66%).Quanto à satisfação com o resultado do tratamento obtido, doze pacientes (80%) 

responderam estar muito satisfeitos com o resultado final do tratamento e três (20%) 

responderam estar satisfeitos. Questionados quanto à presença de dor pós-cirúrgica, o tempo de 

dor também não foi lembrado pela grande maioria dos entrevistados, variando entre os que se 

recordaram, entre 5 e 30 dias de pós-operatório.Certamente devido à própria satisfação dos 

pacientes com relação ao resultado do tratamento e sabendo-se da quantidade de pacientes com 

deformidade dento-esquelética na população brasileira, mesmo sendo observado por leigos, a 

indicação da cirurgia ortognática é ponto certo. Quando perguntamos se os pacientes indicariam 

a cirurgia ortognática para outra pessoa conhecida,um único paciente respondeu negativamente 

a essa questão . Quatro (26,66%) pacientes relataram ter buscado auxílio fonoaudiológico no 

pós-operatório, um deles (6,66%) procurou fisioterapeuta, nenhum deles procurou nutricionista, 

e dez pacientes (73,33%) disseram não ter sido necessário ajuda de quaisquer dos profissionais 

questionados (fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista).Questionados quanto à parte da 

cirurgia que lhe foi pior, inúmeras foram as respostas, mas os autores ressaltam que : 26,66 % 

dos indivíduos responderam ter sido o pós-operatório , porém apenas 6,66% citaram edema e 

hematoma. Todos os pacientes observaram e foram observados por seus semelhantes como 

tendo melhoras em sua autoestima. Dez dos pacientes (66,66%) não tiveram qualquer 

dificuldade em se adaptar à nova situação (ao novo padrão facial conseguido após a cirurgia 

ortognática) e  apenas um dos pacientes (6,66%) demorou a se adaptar. Para os autores, então: 

1-a grande maioria dos pacientes buscou  a cirurgia ortognática por indicação de outros 

profissionais, como seus ortodontistas; 2- o apoio psicológico familiar foi relevante na 

recuperação dos pacientes;  3- após a cirurgia, os pacientes observaram grandes mudanças 

nas suas características faciais e também na autoestima; 4- Muitos  dos problemas estéticos e 

funcionais que os pacientes relatam antes da cirurgia são sanados após a realização desta; 5- é 

de suma importância o entrosamento entre os profissionais envolvidos com o tratamento, a fim 

de se obter sucesso; 6- o sucesso se deve, também, ao entendimento por parte do paciente e de 

seus familiares sobre os passos do tratamento. 

 

         Preocupados com a qualidade de vida em pacientes  que realizaram cirurgia ortognática,  

Silva et al. em 2013, compararam as alterações relacionadas com a auto-estima e satisfação  

com a aparência entre as fases pré e pós-cirúrgico em pacientes submetidos à cirurgia 
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ortognática e avaliaram a qualidade de vida desses pacientes , seis meses após a cirurgia. Foram 

incluídos nesse estudo qualitativo e  analítico , de cunho  observacional e  longitudinal uma 

população alvo  constituída por 15 pacientes selecionados aleatoriamente que apresentavam 

deformidades dentofaciais e submetidos à cirurgia ortognática corretiva. Este estudo foi 

dividido em duas fases distintas : 1 ) a fase pré-operatória , realizada no dia da hospitalização 

do paciente e 2 ) aa fase de pós-operatório , após 6 meses após a cirurgia. Um questionário e 

duas formas foram utilizadas para coletar os dados.  Na fase pré-cirúrgica foi aplicado um 

questionário auto -administrado ( respondidos pelos pacientes ) que consistiu de onze questões 

abertas e/ou  de  múltipla escolha . Sua finalidade foi avaliar a satisfação dos pacientes com a 

sua aparência e as relações sociais , antes da cirurgia.  Na fase pós-cirúrgica, dois formulários 

foram aplicados : o formulário I consistiu em quinze  questões de múltipla escolha e / ou abertas 

avaliando as mesmas variáveis e o  II consistiu do questionário WHOQOL- Bref validado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar a qualidade de vida. Os resultados 

mostraram que  melhorias na qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia ortognática , bem 

como melhorias relacionadas a fatores psicossociais. Muitos pacientes relataram que alguns 

meses após a cirurgia, eles puderam observar resultados estéticos  favoráveis que contribuíram 

principalmente para a melhoria da auto-estima e favoreceram as relações sociais e profissionais. 

Além disso, o cuidado e atenção recebidos de membros da família do paciente durante o 

processo de recuperação melhoraram a sua proximidade e contribuiu para unificar os laços 

familiares ainda mais. Os autores reconheceram que o baixo número de indivíduos e a 

heterogeneidade quanto aos tipos de deformidades dentofaciais , bem como as cirurgias que 

foram realizadas foram algumas das limitações deste estudo e podem ter influenciado os 

resultados. Mas  ressaltaram que, ao contrário do tratamento ortodôntico , que produz mudanças 

graduais na estrutura dentofacial quando realizado , a cirurgia ortognática provoca mudanças 

bruscas . Estas mudanças físicas e psicológicas podem ser tão drásticas que podem levar os 

pacientes a qualquer satisfação súbita ou arrependimento. Os autores concluíram que quando 

se trata de tratamento cirúrgico - ortodôntico , os resultados estéticos são considerados 

motivadores importantes que influenciam a tomada de decisão cirúrgica. O principal objetivo 

do diálogo entre especialista e paciente é definir o que descontenta o último, permitindo ao 

cirurgião estabelecer um vínculo de confiança que permite que o paciente participe nas  

discussões sobre os riscos cirúrgicos e benefícios. A necessidade de cirurgia ortognática traz 

consigo muitas mudanças emocionais que devem ser considerados antes e após a cirurgia , uma 

vez que o estado psicológico dos pacientes pode ser favorável e / ou desfavorável durante a 

recuperação , influenciando a sua qualidade de vida, auto-estima e satisfação com a aparência. 
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        Göelzer (2013) também avaliou o impacto da cirurgia ortognática na qualidade de vida 

geral e relacionada a saúde bucal, através de questionários gerais e específicos aplicados no pré 

e pós-operatórios. Quarenta e nove  mulheres ( 66,2 %) e vinte e cinco  homens (33,8%) 

participaram deste estudo e responderam aos questionários antes da cirurgia  (T0) e após a 

cirurgia (T1- uma média de 4-6 meses de acompanhamento pós-operatório)  . Os questionários 

consistiam em perguntas sobre motivação para o tratamento e  a satisfação com os resultados, 

sendo aplicados a versão abreviada da Organização Mundial da Saúde e Qualidade de vida 

(WHOQOL -bref ) e Ortognathic Quality of Life Questionnaire ( OQLQ ) . Os resultados 

indicaram que todos os pacientes  recomendariam a cirurgia a outras pessoas e 97,3 % disseram 

que fariam a cirurgia novamente. Também não foi encontrado um aumento significativo nos 

escores dos domínios do WHOQOL- bref , entre T0 e T1 , indicando melhora significativa na 

qualidade de vida após a cirurgia. No entanto , quando o intervalo de idade foi estudado , os 

autores observaram  que os pacientes com idade superior a 36  anos  não apresentaram  melhoria 

na qualidade de vida nos relacionamentos . E , quanto ao tipo de deformidade dentofacial , 

pacientes com deformidades dentofaciais Classe I não apresentaram melhora significativa após 

a cirurgia nas funções de domínio oral . Os autores concluíram que há, após a CO,  impacto 

positivo na estética facial , função oral e consciência  da aparência facial, e encontraram 

benefícios sociais, como a melhora da auto -confiança. O tratamento ortodôntico combinado 

com cirurgia ortognática é uma modalidade de tratamento de confiança , levando à melhoria da 

qualidade de vida relacionada à saúde oral. O "ganho de saúde" geral e bucal ,  que foi observado 

após a cirurgia, indica que o tratamento é uma terapia apropriada para pacientes com 

deformidades dentofaciais , apesar de alguns riscos e morbidade. Mas , é importante que os 

pacientes tenham expectativas realistas de tratamento, que eles estejam suficientemente 

preparados e informados ,  que tenham a oportunidade de discutir questões psicossociais e que 

recebam apoio adicional , se necessário. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3. PROPOSIÇÃO 

 

 

          Avaliar comparativamente a dor, o edema, os movimentos mandibulares, a eficiência 

mastigatória e a qualidade de vida, nos primeiros 60 dias de pós-operatório, utilizando 2 

diferentes protocolos clínicos para recuperação miofuncional, em pacientes que se submeteram 

à cirurgia ortognática.  
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4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo o número 

do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 20191213.4.0000.5292, 

aprovado sob o parecer de número 662.136 de 27 de maio de 2014 (Anexo 1). 

Participaram do estudo os indivíduos que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE conforme determina o Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução 196/96) ( Anexo 2).  

O estudo se caracterizou por ser um ensaio clínico randomizado, cego e prospectivo. 

 

 

4.1 – Amostra do estudo  

  

A amostra foi composta por 19  indivíduos que realizaram  cirurgia ortognática, através 

do programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia BucoMaxiloFacial (CTBMF), do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN), no período de novembro de 2013 a 

dezembro de 2014. O tamanho da amostra foi por conveniência, porém aleatória, tendo sido 

incluídos no estudo inicialmente 23 pacientes, entretanto só 19 chegaram até o fim, sendo este 

último número o que foi admitido para as análises. O tamanho da amostra foi compatível com 

estudos de  Bastos (1998) e Mangilli  (2012).  

 

      4.1.1 -   Critérios de inclusão 

 Realização de cirurgia ortognática mandibular, associada ou não a cirurgia 

envolvendo a maxila; 

 Não ter realizado nenhum procedimento ou orientação fonoaudiológica pré-

cirúrgica; 

 Faixa etária de 16 a 50 anos;  

 Pacientes ASA I e II; 

 Pacientes que concluíram devidamente os protocolos. 
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       4.1.2 -  Critérios de exclusão: 

 Pacientes que necessitaram de reoperação; 

 Pacientes que apresentaram déficits neurológicos de origem central e/ou 

cognitivo que impedissem a realização de alguma das etapas da pesquisa; 

 Pacientes que apresentassem deformidade dentofacial (DDF) associada a 

traumas de face. 

 Pacientes que apresentassem contra indicação ao uso da medicação analgésica e 

anti-inflamatória padrão, composta por Dipirona 500mg e Dexametasona 10 mg. 

 Pacientes que realizaram cirurgia ortognática e articular associada.   

 

4.2  - Desenho do estudo   

 

Este estudo foi composto por 19 pacientes, que foram separados em dois grupos 

distintos : o  grupo controle ( GC) e o grupo experimental ( GE). O GC , constituído por 10 

pacientes ,  foi acompanhado pelos cirurgiões buco-maxilo-faciais, membros da equipe do 

Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFRN (SCTBMFUFRN), 

seguindo o protocolo de recuperação miofuncional usual do serviço ( protocolo 2) , conforme 

especificado no  Quadro 1, com orientações semanais. O GE foi formado por 9 pacientes , e 

além de ter seguido o protocolo dos cirurgiões , também cumpriu um protocolo de recuperação  

miofuncional fonoaudiológico ( protocolo 1) , descrito no Quadro 1, e foi assistido  por duas 

fonoaudiólogas especialistas , treinadas e calibradas pela pesquisadora. 
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Quadro 1 – Protocolos de recuperação miofuncionais  

                   PROTOCOLO 1                      PROTOCOLO 2 

1. Na primeira semana pós - operatória, 

quatro sessões semanais ( S1 a S4), e 

a partir da segunda semana e até a 

quarta, duas sessões semanais( S5 a 

S10), completando ao final, 10 

sessões de recuperação miofuncional. 

2. De S1 até S10 – orientações sobre 

objetivos da terapia oromiofuncional: 

informar sobre as funções 

estomatognáticas e equilíbrio das 

estruturas orofaciais; drenagem 

linfática facial; mobilidade ativa dos 

músculos do pescoço e dos lábios e 

manipulação passiva intra-oral; 

controle da saliva e sensibilidade 

extra-oral. 

3. De S2 até S10 – manipulação passiva 

e ativa da mandíbula . 

1. Da cirurgia até 60 dias de pós - 

operatório - orientações semanais 

para movimentação mandibular ativa  

2. De 15 até 60 dias de pós-operatório -  

movimentos que envolvem manobras 

ativas com contra resistência. 

3. Após 30 dias de pós-operatório -  

exercícios passivos, caracterizando-

se pelo uso de espátulas de madeira 

para ganho de abertura. 

4. Orientações quanto à dieta -   

inicialmente é líquida, passando a 

pastosa após 10 dias e sólida após 45 

dias. 

 

 

No protocolo 1, as sessões tinham duração de 30 minutos, sendo 20 minutos para 

drenagem linfática facial e 10 minutos para os demais exercícios,  e os pacientes eram 

orientados, na primeira sessão , a realizar a protrusão e retração labiais , em casa, de 3 a 5x por 

dia,  em 3 sequências de 10 movimentos a cada vez. A partir da 4ª sessão , os exercícios de 

abertura mandibular também eram orientados a serem realizados em casa, 3 a 5 vezes por dia. 

As reavaliações dos parâmetros  dor, edema e movimentos mandibulares de cada 

um dos indivíduos, de cada grupo, foram efetivadas no intervalo de 48 horas, 96 horas, 7 , 14 , 

30 e 60 dias  de pós operatório, sendo mensurado apenas pela pesquisadora, sem saber a que 

grupo o indivíduo pertencia.  A pesquisa da eficiência mastigatória e da qualidade de vida foi 

cumprida com 60 dias de pós-operatório, sendo que a aplicação do questionário sobre a 
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qualidade de vida  foi refeita quando o paciente completou 6 meses de pós-operatório, para 

ambos os grupos.  

              4.3 - Instrumentos para coleta de dados 

              4.3.1 Avaliação da dor 

               Para avaliação da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA). Esta consistiu 

em uma linha horizontal de 10 cm com demarcação de “0” ( ausência de dor) em uma 

extremidade e “10” (pior dor possível) na outra. Na primeira medição , os pacientes foram 

apresentados à EVA e orientados sobre a sua utilização ( Anexo 3). O paciente deveria , com 

uma caneta, fazer um risco perpendicular na linha horizontal no ponto que melhor representava 

a intensidade da dor no momento da avaliação. 

 

             4.3.2 Avaliação do edema 

               

              Para avaliar a modificação do volume facial pós-operatório foi realizado o  método de 

mensuração da distância de pontos de referências faciais por medições lineares como descrito 

por Neupert et al. (1992) . As mensurações são feitas através de distâncias lineares entre o 

ângulo da mandíbula e os seguintes pontos: tragus, asa do nariz, canto externo do olho, 

comissura labial e mento. A marcação dos pontos foi feita por uma caneta dermográfica, sendo 

remarcados a cada medição (Figura 1 – A,B). A primeira pintura era realizada sempre poucas 

horas antes da cirurgia e também eram reforçadas no trans-operatório e logo ao término da 

cirurgia nas seguintes regiões da face: ângulo mandibular, tragus, comissura labial, asa do nariz, 

lateral ao canto externo do olho e mento, bilateralmente. Tomando como ponto inicial o ponto 

mandibular, foram medidas as distâncias lineares entre este e os outros pontos com um fio de 

sutura de nylon 3-0, estando o paciente sentado, olhando para frente, em máxima 

intercuspidação dental, com os lábios em repouso. As mensurações foram realizadas 48h ,96h, 

7, 14, 30 e 60 dias de pós operatório. 

 

 

 



61 
 

 

 

A 

Figura 1- A -Vista lateral da face com a marcação dos pontos craniométricos. B- 

Vista lateral da face demonstrando como foi feita a medida linear. 

 

 

4.3.3 Avaliação dos movimentos mandibulares  

                   

             A extensão da abertura bucal  foi obtida por meio da medida da distância 

interincisal, utilizando-se um paquímetro digital (WESTERN – ref DC-6), tomando-se 

como pontos de referências a incisal dos incisivos centrais superiores e inferiores direitos, 

e mensurada em mm . Os movimentos de lateralidade, para direita e esquerda  também 

foram medidos com o mesmo  paquímetro ( Figura 2- A, B).  Todos esses valores, em mm, 

foram quantificados e classificados , utilizando os critérios descritos no protocolo MBGR ( 

GENARO et al, 2009)  bem como foram seguidos os mesmos intervalos de tempo para 

mensuração já descritos para as outras variáveis. 

B 
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Figura 2 : Mensuração dos movimentos mandibulares. A- Abertura bucal. B- Lateralidade 

mandibular 

 

 

 

4.3.4 Avaliação da eficiência mastigatória 

 

           Para padronizar o procedimento de avaliação da eficiência mastigatória foi  utilizado 

o protocolo de testagem da eficiência mastigatória proposto por Whitaker et al (2009), o 

qual foi cumprido pelos indivíduos participantes de ambos grupos,  no pós-operatório,  

decorridos  60 dias da cirurgia. Este protocolo consiste do uso de amêndoas como alimento 

de teste e um sistema de tamises com peneiras de orifícios variados. As três peneiras do 

sistema de tamises tinham os respectivos tamanhos: 4,75mm, 4 mm e 2mm ( Figura 3) , e 

ficarão dispostas verticalmente, uma sobre a outra,  de maneira que os alimentos 

fragmentados passem do maior para o menor orifício ( Figura 4).  

           Os participantes foram orientados a mastigar 5 amêndoas, uma de cada vez.  A 1ª 

amêndoa era mastigada de forma habitual e sem delimitação de tempo, a 2ª  foi triturada 

por 10 segundos, a 2ª e a 4ª por 20 e 40 segundos, respectivamente, e para  a 5ª amêndoa 

utilizava-se o mesmo tempo realizado durante a mastigação da 1ª amêndoa. Inicialmente , 

a pesquisadora orientava que o mesmo deveria expulsar o conteúdo final de cada  

mastigação na peneira com furos de  4,75mm de diâmetro , sem deglutir o alimento e 

marcava o tempo de mastigação para o paciente . Após cada amêndoa triturada, e após o 

    
A 

 

B 
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participante cuspir esse conteúdo, a pesquisadora colocava o sistema de tamises em  água 

corrente por 60 segundos.  

              As partículas que ficassem após serem lavadas, a cada amêndoa,  eram então 

classificadas de acordo com seu tamanho  em A , quando tinham tamanho acima de 4,75mm, 

B, as com tamanho < que 4,75mm e > que 4mm e C as que tivessem tamanho < que 4mm 

e > que 2mm. A partir dessa análise, a eficiência mastigatória foi classificada em ótima 

quando houvesse ausência de partículas A e poucas partículas B após a fragmentação da 2ª 

amêndoa, boa quando houvesse ausência de partículas A e poucas partículas B após a 

fragmentação da 3ª amêndoa, regular quando houvessem poucas partículas A e B após a 

fragmentação da 3ª amêndoa, ruim quando o indivíduo não se encaixasse em nenhuma 

dessas classificações e não houvesse partículas A após a fragmentação da 4ª amêndoa e 

péssima quando o indivíduo não se encaixasse em nenhuma dessas classificações , porém 

houvesse partículas A após a fragmentação da 4ª amêndoa.    

        

 

 

 

 

 

      Figura 3 : Sistema de tamises com  peneiras de diversos tamanhos de orifícios 
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         Figura 4 : Sistema de tamises dispostas verticalmente para testagem 

 

              4.3.5 Avaliação da qualidade de vida 

           Nesse estudo, o impacto da condição bucal na qualidade de vida foi medido através do 

OHIP-14 (ANEXO 4), na forma simplificada do OHIP-49, após 60 dias de cirurgia, aplicado 

pela pesquisadora. Os indivíduos da amostra responderam ao instrumento sob a forma de 

entrevista, com a finalidade de avaliar e comparar se diferentes terapias de recuperação 

miofuncional, provocaram respostas diferentes na qualidade de vida dos mesmos. O 

questionário abrange sete dimensões, cada uma delas com dois itens, correspondentes à 

limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade 

psicológica, incapacidade social e desvantagem social. As alternativas de resposta se 

relacionam a uma escala tipo Likert, e  a cada uma delas pode ser atribuído um número de 

pontos (nunca = 0; raramente = 1; às vezes = 2; constantemente = 3 e sempre = 4).  A soma dos 

pontos (de 0 a 4) atribuídos às respostas dadas a cada item foi realizada a fim de gerar um escore 

global para o OHIP-14, com os valores podendo variar de 0 a 56, onde quanto mais baixo o 

valor dos escores somados , supõe-se menor o impacto negativo da cirurgia ortognática na 

qualidade de vida do indivíduo. 
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4.3.6. Análise dos resultados 

 

Os dados obtidos na avaliação da dor, edema, movimentos mandibulares, eficiência 

mastigatória e qualidade de vida foram catalogados em planilha Excel. Posteriormente, os dados 

foram exportados e analisados no programa SPSS 13.0 for Windows. O primeiro passo foi a 

aplicação de um teste de normalidade em cada distribuição de dados (Kolgomorov-Smirnov), 

para a escolha entre os testes paramétricos ou não paramétricos. 

Após essa primeira análise, e para serem comparadas a melhoria dos parâmetros entre 

um protocolo e outro, para cada variável e nos distintos momentos de acompanhamento dos 

protocolos, foi aplicado um teste t de Student  para análise da  variável qualidade de vida e para 

a variável de eficiência mastigatória, o teste  de independência de  Fisher.  Em todos os testes, 

a significância estatística adotada foi de 5% (p<0,05). 

Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas foi utilizada para avaliar as 

possíveis modificações nos níveis de dor, de edema e movimento mandibular dos dois grupos 

(controle e experimental) ao longo do tempo (48h, 96h, 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias). O 

teste post hoc HSD de Tukey foi utilizado para a identificação das diferenças específicas nas 

variáveis em que os valores de F encontrados foram superiores ao critério de significância 

estatística estabelecido (P < 0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta  a distribuição dos pacientes,  segundo a cirurgia que realizaram. 

Tabela 1 – Distribuição, por grupo, do tipo de  cirurgia ortognática realizada. 

Cirurgia Ortognática Grupo GC Grupo GE 

Mandíbula 

(Osteotomia Sagital do Ramo Mandibular) 

0 0 

Cirurgia Bimaxilar:  

Maxila e Mandíbula  

(Osteotomia Le Fort I + Osteotomia Sagital 

do Ramo Mandibular) 

3 6 

Cirurgia Bimaxilar: Maxila, 

Mandíbula e Mento  

(Osteotomia Le Fort I + Osteotomia Sagital 

do Ramo Mandibular + Mentoplastia) 

7 3 

 

A tabela 2 e o gráfico 1 permitem comparar descritivamente os resultados da 

análise da dor obtidos nos sujeitos da pesquisa, através das diversas variáveis medidas em 

momentos distintos do tratamento, até 14 dias de pós operatório,  no protocolo do grupo com 

Fonoaudiologia(1) e no sem Fonoaudiologia(2) .   

 

Tabela 2 – Média e  desvio-padrão  das medidas de dor , em períodos pós operatórios distintos, 

até 14 dias,  ( em cm) ,  no protocolo com Fonoaudiologia    e no  protocolo controle  . Natal/RN, 

2015. 

PERÍODO 
EVA 

P-valor 

Fonoaudiologia Controle 

48 horas 1,99 ± 1,95 2,61 ± 2,08 
0,0011 

0,0012 

0,0013 

96 horas 1,57 ± 1,66 2,47 ± 2,32 

7 dias 1,01 ± 1,24 1,68 ± 1,9 

14 dias 0,68 ± 1,19 1,48 ± 1,42 
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1 – P-valor para o efeito do tratamento, na Análise de variância (ANOVA) para medidas 

repetidas; 

2 – P-valor para o efeito do tempo, na Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas; 

3 - P-valor para o efeito da interação tratamento x tempo, na Análise de variância (ANOVA) 

para medidas repetidas 

 

Foi verificado, na análise de variância que, em 14 dias de acompanhamento dos pacientes, a 

diferença entre o grupo com Fonoaudiologia  e o grupo sem Fonoaudiologia  foi influenciada 

pelo protocolo de reabilitação recebido, sendo estatisticamente significativa. O grupo com 

Fonoaudiologia  apresentou valores menores o que significa menos dor que o grupo controle .  

 

 

          Gráfico 1: Média do EVA, por grupo e período. 

 

A tabela 3 e o gráfico 2 apresentam , de forma descritiva, os resultados da análise 

da dor obtidos nos sujeitos da pesquisa, através das diversas variáveis medidas em momentos 

distintos do tratamento, até 60 dias de pós operatório, no protocolo do grupo com 

Fonoaudiologia e no Controle .   
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Tabela 3 - Média e  desvio-padrão  das medidas de dor , em períodos pós operatórios distintos, 

até 60 dias,  ( em cm) , protocolo com Fonoaudiologia   e protocolo controle  . Natal/RN, 2015. 

PERÍODO 
EVA 

P-valor 

Fonoaudiologia Controle 

48 horas 1,99 ± 1,95 2,61 ± 2,08 

0,0651 

0,0102 

0,9713 

96 horas 1,57 ± 1,66 2,47 ± 2,32 

7 dias 1,01 ± 1,24 1,68 ± 1,9 

14 dias 0,68 ± 1,19 1,48 ± 1,42 

30 dias 0,86 ± 1,57 0,84 ± 1,7 

60 dias 0,29 ± 0,73 0,82 ± 1,41 

 

Média  Desvio padrão 

1 – P-valor para o efeito do tratamento, na Análise de variância (ANOVA) para medidas 

repetidas; 

2 – P-valor para o efeito do tempo, na Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas; 

3 - P-valor para o efeito da interação tratamento x tempo, na Análise de variância (ANOVA) 

para medidas repetidas  

           

     Pela análise de variância ( ANOVA) foi observado que, quanto à percepção de dor , para o 

grupo que recebeu o protocolo com Fonoaudiologia(1) e para o que recebeu sem 

Fonoaudiologia (2), a média do acompanhamento até os 60 dias  foi diferente e estatisticamente 

significativa apenas  no que se refere ao tempo de evolução, mostrando que este fez diferença 

na percepção dos pacientes de ambos os grupos , porém o protocolo recebido por cada um não 

foi o fator que  provocou mudanças nessa percepção. 
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        Gráfico 2 : Evolução da média do EVA, por grupo e período. 

             

 

    A tabela 4  apresenta a comparação entre as médias e desvio padrão dos valores, em 

períodos pós operatórios distintos, do edema facial, em centímetros, nos grupos com 

Fonoaudiologia  e sem Fonoaudiologia. Mostra a análise de variância do edema nos dois 

protocolos, distribuída de acordo com os pontos de medida linear, em cm, de ambos os lados 

da face , e por período de tempo pós operatório.  
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Tabela 4 - Médias e desvio padrão dos valores de avaliação do edema, em cm,  por períodos de controle pós operatório e por protocolo de 

reabilitação. Natal/RN,2015. 

Período Protocolo 
Tragus Olho Nariz Comissura labial Mentual 

Direita Esquerda Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

48 horas 

1 9,77 ± 0,78 9,42 ± 0,72 10,53 ± 0,72 10,22 ± 0,75 8,86 ± 0,68 8,54 ± 0,64 5,29 ± 0,53 5,33 ± 0,53 5,98 ± 0,91 5,87 ± 0,42 

2 10,45 ± 0,55 9,94 ± 0,29 10,53 ± 0,57 10,37 ± 0,55 8,66 ± 0,46 8,55 ± 0,51 5,16 ± 0,43 5,42 ± 0,59 5,52 ± 0,82 6,05 ± 0,57 

96 horas 
1 9,44 ± 0,59 9,11 ± 0,48 10,2 ± 0,38 10,16 ± 0,5 8,58 ± 0,54 8,41 ± 0,51 5,26 ± 0,7 5,33 ± 0,3 5,91 ± 0,84 5,78 ± 0,49 

2 10,23 ± 0,68 9,73 ± 0,46 10,54 ± 0,74 10,47 ± 0,41 8,65 ± 0,52 8,88 ± 0,93 5,24 ± 0,43 5,39 ± 0,52 5,65 ± 0,78 6,15 ± 0,7 

7 dias 
1 9,16 ± 0,64 9,02 ± 0,52 9,96 ± 0,56 9,99 ± 0,43 8,43 ± 0,42 8,26 ± 0,46 5,21 ± 0,54 5,04 ± 0,5 6,08 ± 0,7 5,86 ± 0,57 

2 9,95 ± 0,52 9,55 ± 0,43 10,16 ± 0,84 10,26 ± 0,51 8,21 ± 0,54 8,41 ± 0,37 4,95 ± 0,5 5,29 ± 0,44 5,57 ± 0,76 5,97 ± 0,56 

14 dias 
1 9,23 ± 0,57 8,99 ± 0,43 9,74 ± 0,43 9,82 ± 0,45 8,16 ± 0,6 8,02 ± 0,51 4,77 ± 0,51 4,94 ± 0,47 5,84 ± 0,78 5,82 ± 0,86 

2 9,87 ± 0,85 9,32 ± 0,67 9,99 ± 0,56 10,06 ± 0,52 8,12 ± 0,54 8,26 ± 0,41 4,91 ± 0,57 5,19 ± 0,56 5,67 ± 0,72 5,91 ± 0,89 

30 dias 
1 9,24 ± 1,01 8,77 ± 0,55 9,92 ± 0,79 9,96 ± 0,45 8,12 ± 0,42 7,93 ± 0,46 5,06 ± 0,53 5,07 ± 0,38 5,53 ± 0,6 5,79 ± 0,63 

2 9,51 ± 0,84 9,24 ± 0,51 9,78 ± 0,74 9,92 ± 0,32 8,2 ± 0,38 8,13 ± 0,26 4,98 ± 0,35 5,08 ± 0,29 5,73 ± 0,69 5,97 ± 0,69 

60 dias 
1 9,21 ± 0,69 8,64 ± 0,57 9,81 ± 0,6 9,77 ± 0,44 8,02 ± 0,3 7,96 ± 0,42 4,78 ± 0,26 4,99 ± 0,4 5,54 ± 0,87 5,84 ± 0,62 

2 9,46 ± 0,62 8,79 ± 0,55 9,94 ± 0,54 9,63 ± 0,49 8,12 ± 0,29 7,96 ± 0,39 4,92 ± 0,47 5 ± 0,41 5,77 ± 0,83 6,36 ± 0,56 

Grupo1 <0,001 <0,001 0,316 0,134 0,604 0,094 0,729 0,209 0,251 0,063 

Tempo2 0,008 <0,001 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,043 0,049 0,974 0,836 

Grupo x Tempo3 0,716 0,824 0,889 0,642 0,827 0,769 0,790 0,934 0,565 0,851 
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Média  Desvio padrão 

1 – P-valor para o efeito do tratamento, na Análise de variância (ANOVA) para medidas 

repetidas; 

2 – P-valor para o efeito do tempo, na Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas; 

3 - P-valor para o efeito da interação tratamento x tempo, na Análise de variância (ANOVA) 

para medidas repetidas. 

 

    

 

 

 A tabela 5  mostra  a redução do edema facial  , em porcentagem,  entre as médias obtidas 

nas primeiras 48 horas ( T1) até as médias obtidas aos 60 dias (T6), por região e globalmente,  

nos grupos com Fonoaudiologia  e Controle.  

 

Tabela 5 – Comparação das porcentagens de redução do edema entre os grupos experimental 

e controle, após 60 dias de pós operatório. 

Variável 

Redução do edema (%) 

P-valor1 

Fonoaudiologia Controle 

Tragus 7,15 ± 2,00 10,45 ± 3,67 0,029 

Comissura externa olho 7,54 ± 5,76 8,4 ± 2,83 0,694 

Nariz 8,74 ± 5,41 11,19 ± 7,3 0,423 

Comissura labial 10,4 ± 7,49 10,57 ± 8,41 0,964 

Mentual 6,17 ± 11,09 -1,26 ± 10,47 0,152 

Geral 8,00 ± 4,22 7,87 ± 4,31 0,947 

Média  Desvio padrão 

1 – P-valor do teste t de Student para amostras independentes. 

 

       

      Os resultados  mostram  que, em 60 dias de pós operatório,  o edema sofreu  redução pelo 

passar do tempo, com  diferença estatisticamente  significativa em ambos os grupos ( P < 0, 

05). Em relação ao protocolo recebido este só foi influente de maneira significativa  para  a 



72 
 

redução do edema localizado na região que compreende a medida linear entre tragus e ângulo 

mandibular, não sendo para  o edema facial como um todo um fator que contribuiu de maneira 

significativa para sua redução. Nessa medida o protocolo com Fonoaudiologia (1) foi mais 

efetivo. Quanto à região do  mentual, esta não sofreu mudanças significantes, nem influenciada 

pelo tempo nem pelo protocolo de tratamento recebido, mostrando-se uma região de mais difícil 

involução, no que se refere ao edema.    

        

         A tabela 6  apresenta a análise de variância para os movimentos mandibulares, estando 

eles subdivididos em abertura mandibular e lateralidade mandibular direita e esquerda . A 

análise foi realizada no protocolo com Fonoaudiologia  e no protocolo Controle. 

Tabela 6 - Média e desvio padrão da análise dos movimentos mandibulares, em mm,  por 

protocolo (  Fonoaudiologia e Controle) e período. Natal/RN,2015. 

Período Grupo 
Abertura 

mandibular (mm) 

Lateralidade (mm) 

Direita Esquerda 

48 

horas 

Fonoaudiologia 7,95 ± 5,3 1,36 ± 1,72 1,34 ± 1,6 

Controle 9,28 ± 6,69 0,96 ± 1,33 0,84 ± 1,52 

96 

horas 

Fonoaudiologia  13,81 ± 4,43 1,81 ± 2,22 2,13 ± 2,61 

Controle 11,18 ± 4,57 1,76 ± 2,43 1,05 ± 1,28 

7 dias 
Fonoaudiologia 14,4 ± 5,08 1,55 ± 1,98 2,14 ± 2,19 

Controle 13,2 ± 5,11 2,11 ± 2,35 2,03 ± 1,73 

14 dias 
Fonoaudiologia 16,66 ± 5,22 2,6 ± 2,29 3,93 ± 1,98 

Controle 13,44 ± 5,11 2,63 ± 2,37 2,58 ± 2,44 

30 dias 
Fonoaudiologia 21,62 ± 5,17 5,54 ± 2,92 5,07 ± 2,53 

Controle 22,27 ± 7,01 5,03 ± 2,92 3,65 ± 2,32 

60 dias 
Fonoaudiologia 33,01 ± 8,34 6,06 ± 3,14 5,87 ± 3,29 

Controle 32,93 ± 10,52 6,19 ± 2,99 5,65 ± 2,76 

Grupo1 0,474 0,934 0,068 

Tempo2 <0,001 <0,001 <0,001 

Grupo x Tempo3 0,860 0,988 0,906 

Média  Desvio padrão 
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1 – P-valor para o efeito do tratamento, na Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas; 

2 – P-valor para o efeito do tempo, na Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas; 

3 - P-valor para o efeito da interação tratamento x tempo, na Análise de variância (ANOVA) para 

medidas repetidas. 

       O teste estatístico realizado  sugere  que , em 60 dias de acompanhamento, o protocolo de 

reabilitação recebido não mostra diferença estatística significativa para influenciar os padrões 

de abertura e lateralidade mandibular . Os resultados mostram que a diferença estatística 

altamente significante para esse parâmetro é o  fator tempo. 

 

              A tabela 7 apresenta a comparação das médias dos valores encontrados na análise do 

OHIP-14,  entre os dois grupos tratados com protocolos de reabilitação diferentes –  

Fonoaudiologia e  Controle   , com 2 meses e 6 meses pós operatórios.  

 

Tabela 7 - Médias e desvio padrão  para comparação das médias dos valores encontrados na 

análise do OHIP-14,   por grupos, após 2 meses de pós-operatório . Natal/RN, 2015.   

PERÍODO 
OHIP-14 

P-valor1 

Fonoaudiologia Controle 

2 meses 19,67 ± 11,37 18,3 ± 13,16 0,813 

Média  Desvio padrão 

1 – P-valor do teste t de Student para amostras independentes. 

 

   

  Pelo teste estatístico t de Student , foi verificado que as médias dos valores de impacto do 

pós cirúrgico na qualidade de vida coletados no OHIP-14 não mostraram  diferença significante  

estatisticamente  entre os dois grupos, no período avaliado.  

      Foi realizado o teste de confiabilidade do OHIP-14, através do Alfa de Cronbach, cujo valor 

foi a = 0,91. Esse valor garante a confiabilidade do questionário, ou seja, há consistência nas 

respostas apresentadas, o que remete à condição de aceitar esse instrumento como excelente 

para aferir o impacto da CO na qualidade de vida dos sujeitos arrolados nessa pesquisa. 
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             A tabela 8 permite a comparação da eficiência mastigatória (EM) nos grupos 

Fonoaudiologia e controle, realizada com 60 dias de pós operatório. Das cinco categorias, 

apenas 2 foram classificadas : péssima e regular.   

 

Tabela 8 – Classificação da EM  nos diferentes grupos analisados , com 60 dias de pós operatório. . 

Natal/RN, 2015.   

Grupo 

Eficiência mastigatória 

P-valor1 Péssima Regular 

N % N % 

Fonoaudiologia  4 50,0 4 50,0 
0,630 

Controle 7 70,0 3 30,0 

1 – P-valor do teste de independência de Fisher’s. 

 

            Foi verificado pelo teste de Fisher´s que a EM no grupo que realizou a reabilitação 

fonoaudiológica mostrou ser igualmente distribuída entre regular e péssima, enquanto o grupo 

controle apresentou predominância de EM péssima , porém não há diferença estatística 

significante que indique EM melhor no grupo experimental. Vale ressaltar que em nenhum dos 

pacientes, de ambos os  grupos, a EM foi classificada como boa. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

         No presente ensaio clínico, a proposta foi comparar dois protocolos de reabilitação pós 

cirurgia ortognática(CO) , através da análise dos parâmetros dor, edema, movimentos 

mandibulares, eficiência mastigatória e qualidade de vida, considerando que apesar de ter sido 

um período de acompanhamento a curto prazo pelo protocolo de reabilitação fonoaudiológica 

( 10 sessões), este aconteceu no período mais crítico de pós operatório ( 30 dias ) e as medidas 

foram acompanhadas durante o mesmo período de acompanhamento padrão e  sistemático do 

protocolo de reabilitação da equipe de cirurgiões ( 60 dias).  

      A  dor, o edema  facial  e o  trismo são consequências fisiológicas no pós-operatório da 

cirurgia ortognática, e constatou-se que, estratégias para controlá-las e limitar a intensidade das 

mesmas têm sido alvo de várias pesquisas ( BASTOS,1998; ÜSTUN et al., 2003; NOGUEIRA 

et al., 2006). Dentre essas estratégias, a maior parte dos estudos destacam os corticóides 

exógenos e os antiinflamatórios ( SILVA, 2000; GAUJAC,2006 ; AOKI et al.,2014) 

empregando de forma preemptiva para alcançar o máximo de efeito terapêutico no pós-

operatório (BROMLEY, 2006; ISIORDIA – ESPINOZA, 2012; JUNIO, 2012 ; ACHAM et al., 

2013).  Poucos trabalhos relatam  o emprego de medicamentos, denominados ansiolíticos, como 

terapêutica coadjuvante no controle da dor. Gaujac (2006), por exemplo, descreve que 

dependendo da dosagem, os ansiolíticos apresentam efeitos sedativo, ansiolítico, 

anticonvulsivante e miorrelaxante, o que impactaria na dor pós-operatória que é supostamente 

afetada e pode ser prevista de maneira importante  pela ansiedade do indivíduo (IP. et al., 2009 

; AOKI et al., 2014).   

      Lima Jr.et al.(1999) , Ribas et al.(2005),  Rubbo (2010) e  Sousa et al.(2010) relatam que a 

dor pós-operatória pode variar amplamente em razão da sua relação com numerosos fatores 

psicológicos, que  podem modificá-la, tais como a ansiedade, a experiência do paciente e  até o 

grau de satisfação com o resultado da cirurgia, que podem levar a um quadro álgico de maior 

ou menor intensidade . Por isso, a percepção final da dor será uma conseqüência da integração 

de ambos os componentes, o orgânico e o emocional. Os resultados deste trabalho mostraram 

que os valores numéricos obtidos da dor subjetiva denotavam, em ambos os grupos, uma média 

baixa concordando com os estudos no que se refere à intensidade moderada da dor em cirurgia 

ortognática. 
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       No desenho do estudo, houve uma preocupação de padronizar as osteotomias, as áreas 

operadas, o tempo de permanência no hospital, os medicamentos empregados quando 

ingressados e durante todo o seguimento pós-operatório para diminuir possíveis variáveis que 

influenciassem no resultado final, ou seja, variáveis que minimizassem a importância do 

protocolo de reabilitação.         

     Ainda de acordo com os resultados, os 14 primeiros dias de pós operatório, onde se espera 

que se tenha maior intensidade de dor, a reabilitação fonoaudiológica influenciou positivamente 

para minimizar a dor e desconforto, entretanto passados os 14 dias, não foi mais evidenciada 

essa diferença. Ressalta-se  que  o protocolo de terapia fonoaudiológica  foi iniciado ainda na 

primeira semana de pós operatório, com 48 h de PO, acompanhando o paciente duas vezes por 

semana, nos primeiros quinze dias, tendo completado 5 sessões até os 14 dias de PO. 

Pesquisadores têm sugerido que oferecer aos pacientes uma assistência pós operatória mais 

intensiva, em contraste com a  recuperação mais tradicional que acontece em  alguns protocolos, 

faz a diferença (MOTTURA, 2002; NICODEMO et al., 2007). Isso pode ter contribuído para 

diminuir a ansiedade e reforçar a confiança nos efeitos da cirurgia, o que pode ter gerado 

resultados mais satisfatórios para esse grupo, refletindo na diminuição da percepção de dor, 

atuando em seu componente emocional, nos 14 primeiros dias mais críticos após a cirurgia. 

Outro fator a se considerar é que a terapia com massagens pode produzir um efeito sobre a 

musculatura da face, com a liberação de endorfinas e encefalinas garantindo um efeito 

analgésico mais significativo nesta fase. Esses efeitos isolados ou somados podem ter 

influenciado na melhor resposta à dor para o grupo de reabilitação fonoaudiológica  nos 

primeiros 14 dias.  

       Passados os primeiros 14 dias, onde os principais eventos da fase inflamatória já passaram 

é normal que a expectativa de dor comece a cair.  Barros et al. (2013) afirmam que os pacientes 

podem sentir dor/desconforto persistindo por duas ou, no máximo, nas três semanas pós 

operatórias. Com 14 dias essa sintomatologia reduz, inclusive sem mais necessidade de 

medicação analgésica na maior parte dos casos e foi o que provavelmente ocorreu e refletiu 

para ambos os grupos na redução dessa percepção, sem influência significativa dos protocolos 

recebidos, e sim substancialmente devido o passar do tempo (SZOLNOKY et al.,2007; 

GASPERINI et al.,2014). 

      O edema facial temporário é uma resposta normal do organismo após a CO que, geralmente, 

aumenta entre 24 e 72 horas após a cirurgia, independentemente se corticóides são 

administrados ou não ( LIMA JR. et al., 1999; MICÓ- LLORENS et al., 2006 , RANA et al. 
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,2011; MURUGESAN et al., 2012). Isso justifica, nessa pesquisa, por que os valores maiores 

registrados no pós-operatório em 48 ou 96 horas foram considerados para serem os valores de 

referência da linha de base a fim de ser calculada a redução do edema em 60 dias.  

      Mottura (2002) afirma que o pior momento para o paciente é a recuperação pós-operatória 

e que o  edema é uma das principais razões e a consequência que mais lhe chama a atenção 

tendo em vista que a dor pode ser melhor controlada. De Menezes et al. (2013) concordam que 

o edema é um dos  fatores que pode  levar o paciente  a apresentar  até sintomas depressivos no 

pós-operatório com alterações  não apenas em seu estado psico- orgânico, mas também em suas 

respostas imunológicas e sua participação no processo de recuperação. Por isso, muitos 

pesquisadores têm buscado métodos para atenuar esse edema pós operatório empregando  uma 

grande variedade de  tratamentos locais e sistêmicos, predominando  os corticosteroides 

combinados ou não com  drogas não esteroides anti-inflamatórias (RANA et al.,2011; 

YAMAGUCHI & SANO, 2013). Os métodos tais como drenagem linfática manual (DLM), 

crioterapia e laser de leve intensidade parecem ser facultativos e, apesar de evidência científica 

escassa  para justificá-los, eles vem sendo largamente aplicados, mesmo que muitas vezes,  de 

uma maneira empírica (MOTTURA, 2002; SZOLNOKY et al. 2007).  Apenas Mottura (2002) 

ressalta como complemento para  aumentar a reabsorção do edema , o movimento  dos músculos 

faciais, uma vez que a DLM é auxiliada pela contração muscular . Esse estudo utilizou a DLM 

apenas no protocolo com Fonoaudiologia, apesar do protocolo sem Fonoaudiologia também 

utilizar orientações para realização de exercícios ativos  ainda nos primeiros 20 dias, seguidos 

de passivos após esse período, entretanto sendo muito mais intenso no grupo com 

Fonoaudiologia. 

      Diversos métodos para medir edema facial têm sido propostos , tais como escalas de 

resposta verbal ,  métodos mecânicos , utilizando  pinças e registro de pontos de referência  , 

ultrassons ,  técnicas fotográficas ,  tomografia computadorizada (TC)  e a ressonância nuclear 

magnética .  Estas técnicas demonstraram precisão variável e o sucesso pode ser considerado 

parcial pois o edema envolve alterações volumétricas tridimensionais (NEUPERT et al., 1992; 

RANA et al., 2011; OLIVEIRA, 2012; MURUGESAN et al.,2012). O método clássico de 

compreensão das alterações dos tecidos moles após a cirurgia ainda é o  de traçar medidas 

lineares sobre pontos. Esta pesquisa utilizou uma técnica não invasiva, simples, de baixo custo 

, rápida e confiável para obter os valores numéricos para determinação de mudanças no 

contorno facial, sendo preconizada e descrita previamente por Neupert et al.( 1992), que em um 

estudo com 60 pacientes que realizaram cirurgia de extração de terceiros molares, conseguiram 
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medir , com sucesso,  o aumento volumétrico na região facial bilateralmente após a cirurgia, 

com medidas lineares e teve seu método reproduzido por outros pesquisadores (BASTOS, 

1998; LAUREANO FILHO et al., 2008;  SANTOS,2011). 

      Os resultados indicaram que após 60 dias de acompanhamento, o edema não foi reabsorvido 

de maneira mais rápida no protocolo onde a Fonoaudiologia atuou. Estes foram consistentes 

com os resultados relatados por Chung How Kau et al. (2007) que, através de exame 

tridimensional, concluíram que a quantidade de aumento de volume é maior nos primeiros 3 

dias após a cirurgia, mas melhora significativamente com o tempo, sem intervenção terapêutica 

relacionada. A eficácia da DLM para melhorar o edema de face como o realizado por Szolnoky 

et al. (2007), usando também medições lineares de face, demonstrou  uma redução significativa 

no edema facial, só que após a cirurgia de remoção dos terceiros molares retidos. Mottura 

(2002) relata que a DLM é efetiva em casos de cirurgias extensas de face e afirma que 

observando o paciente antes e depois da sessão de drenagem manual, a melhoria é notável, não 

só para o observador clínico, mas também para o paciente, que não apenas vê, mas sente a 

diferença.  Os achados desse estudo não confirmam essa eficácia, conforme o protocolo seguido 

na pesquisa em qualquer dos tempos avaliados, não tendo a DLM tido efeito quantitativo 

positivo quando comparado ao grupo sem Fonoaudiologia, entretanto o efeito pós terapia 

baseado nas informações do paciente não foi considerado por ser um método muito subjetivo e 

que comprometeria o estudo que era cego.  

       Contudo, outras pesquisas constataram  que o processo de edema é semelhante em todos 

os casos, independentes do tipo de deformidade dentofacial, concentrando-se mais na região 

submassetérica  e apresentando aproximadamente  redução de 60%  após 1 mês tanto para 

cirurgia ortognática simples  como para bimaxilar e recuperando  aproximadamente 83% de sua 

morfologia facial inicial em 3 meses (CHUNG  HOW KAU et al., 2007). Contudo, não foi 

descrita na pesquisa desses autores nenhuma intervenção pós operatória, e os mesmos não 

expuseram se houve controle de variáveis relacionadas ao que os pacientes fizeram após a alta, 

3 a 5 dias pós operatório, já que os acompanharam por 6 meses. De acordo com os nossos 

resultados, ambos os grupos tiveram redução do edema em 60 dias, com exceção de algumas 

poucas  medidas isoladas em indivíduos de ambos os grupos, onde o edema em 60 dias  

permaneceu igual à medida de pico do edema. A redução em 2 meses foi igual em ambos os 

grupos, com e sem Fonoaudiologia, com uma persistência do edema concentrada na região do 

mentual, inclusive com o passar do tempo. 
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     Ressalta-se que, embora os números de pacientes sejam pequenos nesta amostra (19) , o 

número de medições  realizadas em cada um  (48h , 96h, 7 , 14, 30 e 60 dias ), nos 5 pontos 

propostos ,  representa 570 medições  clínicas , um  conjunto representativo de dados na 

literatura. 

     Outro fator a ser considerado na redução do edema é o protocolo de reabilitação utilizado 

pelas diversas  equipes e/ou profissionais. Poucos estudos descrevem  o protocolo de forma a 

ser reproduzível. SZOLNOKY et al. (2007), em pesquisa realizada no pós operatório de 

extração de terceiros molares inclusos,realizaram a DLM  nos pacientes,  uma vez por dia no 

primeiro, segundo e terceiro dia de pós-operatório.  Ferreira ( 2010 ) acrescenta  que para uso 

na clínica diária, em casos de grandes edemas faciais, caso o profissional não possa realizar 

todos os dias a DLM, o paciente deve ser orientado, cobrado e supervisionado a fazê-lo, pois 

quando o exercício é ensinado ao paciente para ser feito, sem acompanhamento profissional 

nos dias posteriores, o tratamento pode não ser realizado da maneira que foi explicada, na 

intensidade ou tempo desejado ou simplesmente ser esquecido de ser aplicado. A DLM no 

protocolo dessa pesquisa não incluiu orientações para que as massagens fossem realizadas em 

casa pelos pacientes, o que poderia intensificar e modificar os resultados. 

    Uma vez que a drenagem linfática é favorecida pela contração muscular, Mottura (2002) 

acrescenta em seu protocolo de pós operatório exercícios para elevar as sobrancelhas e contrair 

os orbiculares do olho e da boca, fechando os olhos com força e movendo  lateralmente a boca 

e os bordos para cima e para baixo, 4 a 6 vezes por dia, após o terceiro dia de cirurgia. Estes 

exercícios mobilizam o edema das pálpebras, lábios e queixo. No protocolo desse estudo a DLM 

também foi auxiliada por exercícios isotônicos de lábios e mandíbula, e os pacientes eram 

orientados a realizá-los de 3 a 5 vezes por dia. No entanto, pelos relatos das terapeutas que 

executaram o protocolo, não se percebia em alguns pacientes comprometimento para realização 

desses exercícios em casa, o que também pode ter influenciado nos resultados e deve ser 

ponderado. Outro aspecto a se considerar é a efetividade do método de mensuração do edema , 

que segundo Laureano et al.(2008) sugeriram que pode ser falha, pois a região do ângulo da 

mandíbula, que serve como referência para as mensurações, por estar numa região passível de 

sofrer alterações devido ao edema, pode gerar diferenças nessas medidas lineares. 

            A recuperação e reconstrução da função mandibular são indicadores para avaliar o 

resultado da CO, afetando a qualidade de vida dos pacientes e sua satisfação com o tratamento 

( MANGILLI, 2012; TENG et al.,2015). A restauração da função normal e uma estabilidade a 

longo prazo são resultados que indicam uma correção de sucesso através da cirurgia ortognática. 
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Para avaliar esses resultados pós cirúrgicos, os cirurgiões têm recorrido aos resultados de 

satisfação do paciente e da estabilidade dos resultados a longo prazo. Porém, para analisar os 

resultados cirúrgicos no que se refere à habilidade funcional, os parâmetros relacionados à 

mastigação são os que promovem uma avaliação mais apropriada da função ( WHITAKER et 

al.,2009; MANGILLI,2012). Nesse estudo foram avaliados dois parâmetros relacionados à 

mastigação: os movimentos mandibulares (lateralização e abertura) e a eficiência mastigatória, 

no decorrer de dois meses após a cirurgia, utilizando os 2 protocolos diferentes. 

         Nas pesquisas que envolvem protocolos terapêuticos, a segunda semana após a CO foi o 

ponto de tempo mais aceito para o início da reabilitação física precoce (TENG et al. ,2015), 

contudo há muita divergência ainda nos protocolos pesquisados sobre quando iniciar os 

exercícios. Ambos os protocolos de reabilitação propostos nesse estudo iniciaram ainda na 

primeira semana pós operatória, o que constitui um diferencial em relação aos demais. A 

maioria dos pesquisadores, no que se refere aos protocolos de terapia de reabilitação, sugerem 

envolver a mandíbula em exercícios funcionais progressivos (TRAWITZKI et al., 2011; KO et 

al., 2012). Outros investigadores relatam que exercícios mastigatórios são necessários depois 

da CO para melhorar a eficiência mastigatória , pois esta se deve principalmente ao 

restabelecimento da atividade muscular( KATO et al., 2012).   

        Mangilli (2012), Kato et al. (2012) e Teng et al. (2015) propõem treinamento miofuncional 

orofacial, com diferentes tipos de abordagens até mesmo utilizando-se goma de mascar, 

entretanto esse estudo utilizou seu próprio protocolo desenvolvido pelas equipes de Cirurgia 

Bucomaxilofacial e Fonoaudiologia. Todos os protocolos propostos diferem entre si, seja no 

programa de exercícios descritos e orientados ou no período de realização, uns enfatizando mais 

força e outros mais mobilidade dos músculos mandibulares, porém nenhum deles ainda se 

mostrou ideal.  TENG et  al. (2015)  enfatizam que os protocolos devem ser revistos, ainda mais 

para ampliar as sessões  até que o objetivo específico  predeterminado seja obtido.  Mangilli 

(2012) ressaltou que um programa de 6 sessões de terapia fonoaudiológica foi insuficiente e 

não produziu mudanças significantes na musculatura mastigatória e Kato et al.(2012) também 

sugeriram  que o protocolo deles  era curto para induzir mudanças fisiológicas, mesmo 

perdurando por três meses. Os resultados obtidos com os protocolos desse estudo confirmam 

as sugestões de pesquisadores anteriores, já que, sendo um com 10 sessões e outro com 8, 

obtiveram igualmente melhora nos movimentos mandibulares, mas ainda com valores abaixo 

dos de referência de normalidade e com uma eficiência mastigatória no máximo regular.  
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     Nakata et al. (2007)  concordam com estudos  que avaliaram a função mastigatória através 

da oclusão e da atividade muscular de pacientes com deformidades dentofaciais e como 

resultado obtiveram  uma melhora na função muscular depois da correção cirúrgica apesar de 

ainda permanecer um pouco diferente dos valores de controle, mesmo sem a necessidade de 

reabilitação terapêutica. Outros pesquisadores reforçam essa ideia , já que afirmam que a 

redução pós-operatória temporária dos movimentos mandibulares pode se recuperar 

integralmente dentro de 6 meses a dois anos (SFORZA et al.,2010;  KIM et al., 2013;UEKI et 

al. ,2014). Estudos semelhantes ao de Metzger et al. (2009) encontraram médias das medidas 

de lateralidade para a direita e para a esquerda em indivíduos portadores de oclusão normal com 

valores de 9,48mm e 10,19mm, respectivamente. Entretanto, não foram compatíveis com Índice 

de Disfunção Clínica de Helkimo e o Índice Craniomandibular , já que estes demonstram como 

normalidade uma medida de 7mm tanto para a direita como para a esquerda . No presente estudo 

considerou-se os valores preconizados no protocolo de Genaro et al. (2009), sendo 6 a 12 mm 

para lateralidade esquerda ou direita e 40 a 55mm para abertura bucal. Em ambos os 

protocolos ,e sem diferença estatística significativa entre eles,  tanto abertura como lateralidade 

mandibular apesar de terem demonstrado ampliação no decorrer de 2 meses pós operatórios, 

mantiveram-se abaixo da média considerada, em torno de 33 mm e 5 a 6 mm, respectivamente.  

Esse resultado assemelha-se com o dos estudos de Teng et al. (2015), que sugerem que a 

amplitude da abertura mandibular é mais difícil de recuperar do que seus movimentos laterais.      

    De acordo com os resultados dessa pesquisa, houve melhora na amplitude dos movimentos 

mandibulares relacionados à abertura e lateralização mandibulares em ambos os protocolos de 

reabilitação, sem diferença estatística significante para nenhum deles em relação à influência 

maior de um ou de outro nesse processo. Entretanto, como a última medição foi realizada com 

2 meses, considera-se que os valores encontrados ainda possam ser modificados e melhorados 

, chegando inclusive aos valores de normalidade, como no estudo de Sforza et al. (2010) que 

acompanharam 14 pacientes após CO, com classe II e III e  um, dois  e três anos após a cirurgia,  

a abertura máxima de boca estava maior que a pré-operatória, e não era diferente dos valores 

de referência. Quase a totalidade dos pacientes também ainda permaneciam em tratamento 

ortodôntico , o que para Farronato et al.(2013) também influencia nesses resultados, que 

alcançam valores similares aos normais após a remoção do aparelho ortodôntico fixo. Logo, o 

tempo e a finalização completa e adequada do tratamento cirúrgico-ortodôntico comprovaram-

se fatores importantes a serem considerados na recuperação dos movimentos mandibulares. 

Ademais considera-se que os valores obtidos para ambos os grupos são compatíveis para 
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devolver o paciente após 60 dias ao seu ortodontista para dar continuidade ao tratamento 

ortodôntico pós operatório e para que possa alimentar-se adequadamente, e que nada impede 

de se continuar a reabilitação funcional, após esse período, paralelamente ao tratamento 

ortodôntico.  

     Apesar do cirurgião não ter sido o mesmo para todas as cirurgias, a equipe pertenceu a um 

mesmo programa, com rotina e tempo de cirurgia dentro de um padrão já estabelecido no 

Serviço de CO , além do procedimento de randomização ter possibilitado o equilíbrio da 

amostra. As cirurgias bimaxilares ocorreram, ocasionalmente, em todos os casos, mantendo a 

uniformização dos grupos quanto ao tipo de cirurgia empregada, reduzindo a interferência dessa 

variável nos desfechos pós operatórios, o que reflete um aspecto positivo  deste estudo, pois a 

literatura relata diferença no tempo de recuperação da mobilidade mandibular de acordo com o 

tipo de cirurgia realizada  (PEREIRA, 2009 ; KIM et al., 2013) , apenas   encontrando 

divergência no estudo de Aoki et al.(2014) que concluíram que a recuperação   pós-operatória  

dos movimentos mandibulares acontece , sem diferenças, tanto nas osteotomias sagitais do 

ramos mandibular quanto nas bimaxilares. Ressalta-se apenas que algumas das cirurgias 

tiveram mentoplastia associada e outras não, o que se sugere ser controlado em pesquisas 

posteriores. 

     Um dos elementos da medida do desempenho mastigatório é a eficiência mastigatória (EM) 

,caracterizada por Douglas (2006) como  sendo o grau obtido de trituração ou moagem a que é 

exposto o alimento, após um número determinado de golpes mastigatórios e sendo 

fisiologicamente complexo medir essa eficiência em condições de estudo clínico. Whitaker 

(2005) e Escudeiro-Santos et al. (2006) concordam que mesmo  havendo uma variedade de 

métodos para avaliar objetivamente a eficiência da mastigação ( FELÍCIO et al., 2008; 

MAZZETTO et al., 2010; NETO et al., 2012), eles não são utilitários em prática clínica 

rotineira,   havendo pouca normatização da avaliação clínica desta função na área 

fonoaudiológica, sendo ela feita predominantemente de maneira subjetiva, o que dificulta a  

comparação entre os indivíduos,  centros profissionais  e centros de pesquisa. 

  Por isso, nesse estudo, estabeleceu-se um método de peneiramento de um alimento 

(amêndoa), segundo  Carvalho (2002), que além de estar entre os métodos mais comumente 

usados por diversos pesquisadores ( DOUGLAS, 2006 ; WHITAKER et al., 2009; SILVA et 

al.,2011), mostra-se com etapas claras e bem definidas, sendo viável ser realizado na prática 

clínica. A EM , em boa parte desses estudos, é avaliada em seu  rendimento por meio de valores 

percentuais, porém a proposta do protocolo utilizado nessa pesquisa foi classificar a EM em 5 
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categorias : ótima, boa, regular, ruim e péssima, de maneira  mais qualitativa portanto, já que 

uma mastigação eficiente envolve a participação de vários componentes ( NAKATA et 

al.,2007; WITTER et al.,2013). 

     O reposicionamento das bases ósseas obtido através da CO possibilita, normalmente, 

resultados estéticos satisfatórios e, em muitos casos, uma oclusão mais propícia a determinar 

uma trituração mais eficiente, entretanto em virtude da cirurgia, pelo descolamento muscular e 

todo dano tecidual, bem como pela modificação da anatomia se faz necessário uma resposta 

adaptativa para lograr êxito. Embora isso geralmente ocorra, leva-se um tempo até que ocorra 

o equilíbrio nessa função. Então essas modificações musculares trazem dificuldades em relação 

à mastigação e a deglutição, sendo necessário seguir os pacientes e muitas vezes utilizar-se de 

medidas terapêuticas específicas a fim de garantir a efetividade na função mastigatória, uma 

vez que é a harmonia funcional que estabiliza as estruturas estáticas (RIBAS et al, 2005; 

COUTINHO et al.,2009; TRAWITZKI, 2009; MANGILLI, 2012). E essa inter-relação tem se 

mostrado tão importante para a recuperação dos pacientes que algumas equipes já têm, em seu 

protocolo, a avaliação fonoaudiológica e terapias no pré e no pós cirúrgico (Araújo et al.,2000). 

Assim, o estudo tentou a curto prazo medir se a terapia fonoaudiológica aplicada no grupo 1 

seria capaz de melhorar a EM. 

     Esse estudo recrutou 19 pacientes, sendo 10  participantes do protocolo controle dos 

cirurgiões e 9 com Fonoaudiologia. Dos pacientes que realizaram a reabilitação 

fonoaudiológica, 50% apresentou EM péssima e 50% EM regular. Já do grupo que não teve 

reabilitação fonoaudiológica, 70% tiveram EM péssima e 30% EM regular. Nenhum dos 

participantes obteve uma boa EM. Embora numericamente o grupo com terapia 

fonoaudiológica tenha se comportado melhor, isso não ficou demonstrado na estatística (tabela 

1), entretanto devemos considerar a necessidade de uma amostra maior para verificar se essa 

tendência se confirma, trazendo resultados significativos estatisticamente. Pereira (2009) em 

seus estudos sobre habilidade mastigatória apontou  melhora significativa desta em 68,3% dos 

sujeitos avaliados, observando-se correção dos seguintes padrões anteriormente alterados: 

mastigação unilateral sistemática, ausência de vedamento labial, pouco uso de bucinadores, 

movimentos incoordenados, ritmo acelerado, poucos ciclos, movimento de amassamento do  

alimento pela língua contra o palato e deslize anterior da mandíbula. Nossos achados diferiram 

desses resultados provavelmente porque aspectos qualitativos não foram objetivados, e sim 

mais especificamente a trituração do alimento. Além disso, os pacientes do presente estudo 

foram avaliados após 2 meses da CO, devido a liberação pelo protocolo  para alimentação sólida 
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acontecer entre os 45 e 60 dias de pós –operatório,  enquanto os de Pereira, após 4 meses, com 

mais tempo de terapia e empregando componentes na técnica de execução diferente do que foi 

proposto nessa pesquisa e que pode influenciar de maneira positiva quando avaliado em um 

tempo mais tardio. O ideal seria avaliar essa EM com 6 meses, entretanto para isso os pacientes 

do grupo que não receberam terapia fonoaudiológica deveriam continuar sem ela, o que 

eticamente não seria uma escolha adequada, até porque muitos pacientes deveriam passar por 

terapia para corrigir deglutições adaptadas, melhorar o selamento labial, estimular a simetria no 

sorriso, entre outras, que são situações clínicas que  a terapia fonoaudiológica pode  acelerar e 

melhorar, estando muito bem consolidados seus benefícios. Também considerar que os 

exercícios para trabalhar a EM fazem parte do arsenal para melhorar ou corrigir as alterações 

já discutidas nesse parágrafo, sendo impossível trabalhar isoladamente, pois em muitos 

pacientes avaliados, e independente do protocolo que receberam, apesar de estar triturando o 

alimento solicitado, este era realizado unilateralmente, sem selamento labial e movimentos 

verticais, o que diverge do padrão mastigatório sugerido pela literatura como o ideal 

(BIANCHINI, 1998; CATTONI, 2004).   

       Ko et al.(2015) encontraram que a fisioterapia de curto prazo provocou uma recuperação 

mais rápida, em seis semanas, na atividade muscular dos músculos temporal e masseter  e 

encurtaram o tempo de recuperação destes em comparação com o  grupo que não fez, mesmo 

após  6 meses da CO. Nossos achados não se mostram compatíveis com esses resultados,  já 

que tanto grupo experimental como controle, após oito semanas, apresentaram eficiência 

mastigatória semelhantes estatisticamente, embora com tendência de ser melhor no grupo que 

recebeu terapia fonoaudiológica. Essa diferença nos resultados pode ser explicada pela presente 

pesquisa pela distinção dos métodos de avaliação (TRAWITZKI et al.,2011), já que a eficiência 

mastigatória evidencia também a atividade muscular, porém classificada de forma diferente que 

a força muscular na eletromiografia, como é o caso do estudo citado acima. Daí, EM como 

fizemos nesse estudo é um método muito mais confiável ao nosso ver que se utilizar de uma 

eletromiografia para definir que haverá eficiência na mastigação, pois de nada adianta a força 

se não houver sincronismo. Para efeito comparativo na literatura, seria necessário encontrar 

estudos que utilizassem a mesma forma e nas mesmas condições, entretanto nenhum estudo até 

o momento foi evidenciado.  

      Agora considerando a realidade pós-cirúrgica , o  fator que pode minimizar a efetividade da 

terapia fonoaudiológica é o uso dos elásticos pós cirúrgicos que limitam a função mandibular, 

que só foram liberados para permitir a livre intervenção fonoaudiológica após 15 dias, tendo o 
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seu trabalho mais limitado,  voltado inicialmente para mobilidade de lábios, língua e bochechas, 

bem como  propriocepção, de postura de lábios em repouso e de língua. E só com eliminação 

em definitivo da elasticoterapia com 30 dias de pós-operatório ,em alguns pacientes, é que foi 

possível a Fonoaudiologia atuar na reabilitação e dar mais enfoque terapêutico iniciando  uma 

abordagem mais corretiva, funcionando como uma terapia propriamente dita, na qual se procura 

adequar os distúrbios posturais, musculares (hiper ou hipotonias) e funcionais. Neste período 

busca-se também a reintrodução gradual da alimentação sólida (BIANCHINI, 1998;  

PACHECO, 2000; CAMPIOTTO & FREITAS, 2005;ALESSIO et al., 2007; PEREIRA, 2009). 

É imperioso analisar que a fase do protocolo de reabilitação fonoaudiológica proposta neste 

estudo está em concordância com o que descreve a literatura, atuando ainda de forma limitada 

e indireta na eficiência mastigatória, no primeiro mês após a CO, quando muitos dos pacientes 

ainda estão com elásticos. Dessa forma sugere-se que a continuidade das sessões terapêuticas 

traga maiores benefícios para os pacientes e outros resultados para a eficiência mastigatória 

destes.    

       Na  literatura, diferentes estudos destacam a importância da qualidade de vida, ressaltando 

que  a preocupação em pesquisar sobre ela nos diversos procedimentos da área  tem sido apenas 

recentemente considerada (COELHO et al., 2008; SILVA et al., 2013). Para analisar a 

qualidade de vida, o questionário tem sido o instrumento privilegiado pelos autores, embora a 

maioria das medidas não esteja especificamente aferida para a população de candidatos à 

cirurgia ortognática, à exceção de Orthognathic Quality of Life Questionnaire (GÖELZER, 

2013). Por esta razão, muitos pesquisadores escolhem utilizar versões que foram testadas em 

contexto mais geral, o que inclui o OHIP-14 (BARROS, 2005; COELHO et al., 2008; SOUSA 

et al., 2009; OLIVEIRA, 2011 ),  questionário selecionado para o presente estudo.  

       A cirurgia ortognática permite, de fato, melhorias na oclusão dentária, na estética facial, 

aprimorando a função mastigatória e a harmonia da face ( RUSTEMEYER & GREGERSEN, 

2012; CARVALHO et al., 2012; WERMKER,2014). Contudo, Göelzer (2013) e Silva et 

al.,(2013) destacam que a  cirurgia ortognática requer uma rápida integração da auto-percepção  

das novas características faciais ,  pois,  diferentemente do tratamento ortodôntico , que produz 

mudanças progressivas , a cirurgia ortognática provoca mudanças bruscas . Estas mudanças 

físicas e psicológicas podem ser tão radicais que podem levar os pacientes a uma satisfação 

súbita ou arrependimento ,exigindo  do paciente  uma boa habilidade de adaptação . 

     Apesar dessa complexidade que envolve  a adaptação pós cirúrgica na CO,  na grande 

maioria dos casos, as alterações faciais são bem aceitas, pois o indivíduo vem carregando com 
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ele uma deformidade, que é quase sempre congênita, por toda sua vida. Logo, qualquer 

mudança para melhor tornará o paciente bastante satisfeito ( LAUREANO FILHO et al., 2003 

; NICODEMO et al., 2007). Os  achados do nosso estudo confirmam esse impacto positivo na 

qualidade de vida dos pacientes, pois a baixa média dos escores do OHIP encontrado, 60 dias 

após a cirurgia, representam reduzido impacto negativo na qualidade de vida, entretanto o 

estudo se diferenciou pois não queríamos verificar o impacto com a CO, tema esse bastante 

discutido na literatura e praticamente já  consensuado, mas se o protocolo traria mudança 

significativa para os pacientes. Os resultados não demonstraram diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos estudados , tendo o impacto sido praticamente o mesmo em ambos 

os grupos (Tabela 6). 

    A maioria dos autores pesquisados recomendam que o seguimento para a qualidade de vida 

seja, no mínimo, de 6 meses pós cirúrgicos, justificando que é durante esse período  que  o 

edema diminui, permitindo uma melhor visualização e percepção pelo paciente das 

modificações  estéticas e das funções faciais, e quando o paciente efetivamente retorna para a 

interação social (CARVALHO et al. ,2012; SILVA et al.,2013).  Outra sugestão seria então que 

fosse feita uma  análise, em estudos futuros,  dessa variável com 6 meses, controlando-se os 

fatores intervenientes.  

    Portanto,  os resultados preliminares embora não tenham demonstrado a superioridade da 

terapia fonoaudiológica estudada sobre a terapia física desenvolvida pelos cirurgiões, valida a 

efetividade desta primeira, já que se obteve bons resultados nas diversas variáveis estudadas, 

permitindo que o cirurgião bucomaxilofacial tenha mais uma opção para manejar com 

segurança os pacientes que se submeteram a cirurgia ortognática, dando a eles a possibilidade 

de terem cuidados pós operatórios que também auxiliarão a alcançar a função tão desejada 

nessas cirurgias, encurtando o tempo do cirurgião com os pacientes no período pós-operatório. 

Ao delegar a função reabilitadora para o fonoaudiólogo, o cirurgião estará ciente que não se 

trata de empirismo, mas sim de evidências científicas que hoje são elementos indissociáveis da 

medicina moderna. Contudo, os achados dessa pesquisa sugerem que esse protocolo 

fonoaudiológico pode desenvolver melhorias, seja a intensificação dos exercícios, o tipo de 

exercício e até mesmo incrementando tecnologias, para buscar a excelência no manejo pós 

operatório desses pacientes no que se refere à reabilitação oromiofuncional. Outro aspecto 

importante que o estudo demonstra é a possibilidade de melhorar os índices de dor na fase 

inicial, utilizando a terapia fonoaudiológica,  e ter após 60 dias de pós-operatórios um número 

maior de pacientes com mais eficiência na mastigação, devendo se considerar que tal trabalho 
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expressa os resultados preliminares e que podem ocorrer mudanças com o aumento da amostra 

e com a introdução de outros protocolos fonoterápicos ou que envolva mais tempo de terapia.   

      Também como possibilidade futura, considera-se pertinente a análise de diferentes grupos, 

em função do gênero, tipo de deformidade dentofacial e com a padronização ainda mais das 

cirurgias, eliminando os casos de mentoplastia e só considerando as cirurgias bimaxilares. 

Assim, pode-se minimizar ainda mais os limites metodológicos, chegar a generalizações com 

mais assertividade e, principalmente, ajudar os pacientes a prevenir eventuais sintomas 

negativos, sentindo-se melhores preparados para a cirurgia ortognática e seus resultados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

              Diante dos resultados preliminares obtidos e discutidos neste estudo, pôde-se concluir 

que:  

1. O protocolo de reabilitação fonoaudiológica fez uma diferença positiva na percepção 

de dor pelo paciente até os 14 primeiros dias de acompanhamento; depois disso, a dor 

diminuiu mesmo no grupo sem reabilitação fonoaudiológica; 

2. O edema facial pós operatório  não mostrou redução significativa mais rápida por  

influência do protocolo  de reabilitação fonoaudiológica, mas sim pelo efeito do tempo. 

A região do mentual mostrou-se a de mais difícil involução, mesmo após 2 meses de 

pós operatório; 

3. Os movimentos mandibulares, abertura e lateralidade , não apresentaram evolução em 

amplitude devido o protocolo de reabilitação fonoaudiológica, mas pela evolução do 

tempo; 

4. A eficiência mastigatória não se mostrou melhor no grupo que realizou o protocolo de 

reabilitação fonoaudiológica, apesar de apresentar um número maior de pacientes em 

condições superiores ao grupo controle. 

5. A qualidade de vida mostrou não ter sido impactada negativamente pela cirurgia 

ortognática, após 2 meses de pós-operatório , sem diferença significativa quando se 

compara os 2 protocolos de reabilitação.    
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ANEXO 2  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Iniciais do paciente:                                     Cód. Ident.: ______ 

Doc. de identidade n º _________________Sexo M (  )    F(  ) 

Data de nascimento: ____/ ___/____ 

Endereço: __________________________________________- 

Bairro: _______________ Cidade ________________________ 

CEP : ________________ Telefone_______________________ 

 

 

2. Responsável legal : ____________________________________ 

Natureza ( grau de parentesco) : __________________________ 

Doc. de identidade n º _________________Sexo M (  )    F(  ) 

Data de nascimento: ____/ ___/____ 

Endereço: __________________________________________- 

Bairro: _______________ Cidade ________________________ 

CEP : ________________ Telefone_______________________ 

 

 

3. Duração da pesquisa : 14 meses 

 

4. Desenho do estudo e objetivos 

 

       O (a) senhor(a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa 

desenvolvida na área de Fonoaudiologia.  A seguir explicarei os objetivos e a 

importância dessa pesquisa. 

       Este estudo tem como objetivo apresentar formas de avaliar e tratar 

pessoas que realizarão a cirurgia ortognática, assim como o senhor(a) , visando 

/buscando, principalmente a redução da dor e do inchaço pós operatórios de 

maneira mais rápida bem como  o retorno dos movimentos normais da 

mandíbula e da mastigação de forma mais eficiente e rápida também.  A 

Fonoaudiologia pode trabalhar para adequar / corrigir as funções como 

respiração, mastigação, engolir e falar após a realização dessa cirurgia , mas 

existem poucos estudos que mostrem os resultados científicos dessa 

intervenção se comparada com outras ainda predominantes. 

      Com a realização deste estudo podemos melhorar o atendimento oferecido 

aos pacientes que realizarão a cirurgia ortognática. 
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5. Descrição dos procedimentos que são realizados , com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: 

     Este estudo será realizado com dois grupos de participantes : um que vai 

realizar a terapia miofuncional fonoaudiológica e o outro que vai seguir o 

protocolo de reabilitação do cirurgião buco-maxilo-facial. A forma de divisão dos 

participantes será realizada por meios já determinados, através de métodos 

legais e frequentemente  utilizados em pesquisas semelhantes. 

      O grupo que seguir o protocolo de reabilitação do cirurgião buco-maxilo-

facial representará a forma como o tratamento ainda predomina nos mais 

variados serviços de referência hoje em dia. O grupo que seguirá com a terapia 

miofuncional fonoaudiológica ( TMF) representará a nova possibilidade  de um 

tratamento mais integrado e precoce. Essa nova possibilidade já vem sendo 

discutida e inclusive praticada  em algumas equipes, e se acredita que o 

paciente possa se beneficiar  deste tratamento quanto mais precoce ele for, 

inclusive já iniciando nas primeiras vinte e quatro horas de pós- operatório. 

 

6. Relações  dos procedimentos rotineiros e como são utilizados: 

 

    Caso o(a) senhor(a) participe do grupo que seguirá o protocolo de 

reabilitação da equipe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial da UFRN (SCTBMFUFRN) , receberá  orientação para movimentação 

mandibular ativa até 60 dias de pós-operatório, com demonstrações da 

evolução em cada retorno.  Os movimentos que envolvem manobras ativas 

com contra resistência deverão ser  iniciados com 15 dias de pós-operatório, 

mantendo-se até 60 dias. Já os exercícios passivos, ocorrem após 30 dias de 

pós-operatório, caracterizando-se pelo uso de espátulas de madeira para 

ganho de abertura, bem como de orientações quanto à dieta, que  inicialmente 

é líquida e passa a pastosa após 10 dias e sólido após 45 dias. Este será 

realizado no SCTBMFUFRN .   

    O outro grupo ficará com a TMF e  deverá realizar, na primeira semana pós 

operatória quatro sessões, e a partir da segunda e até a quarta semana, duas 

sessões semanais, completando ao final, 10 sessões de recuperação 

miofuncional, cada uma com 40 minutos de duração . As sessões irão constar 

de exercícios para força muscular e para os movimentos das estruturas 

orofaciais ,  da estimulação  da sensibilidade orofacial e proprioceptiva, além 

do treino das funções , principalmente a mastigação. As intervenções serão 

realizadas por duas fonoaudiólogas, treinadas  pela pesquisadora, seguindo 

um protocolo de recuperação miofuncional, desenvolvido para pesquisa.  O 

local de tratamento será o consultório da fonoaudióloga terapeuta. 

      Para ambos os grupos, será solicitado que o (a) senhor (a) faça alguns 

exercícios e siga algumas orientações ( diariamente ,no mínimo 3 vezes por 

dia) em casa relacionadas a algumas atividades aprendidas e realizadas 

durante as sessões de acompanhamento. 

    As reavaliações dos parâmetros como dor, edema, movimentos 

mandibulares de cada um dos indivíduos, de cada grupo, deverão ser 
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efetivadas, no intervalo de 48 horas, 96 horas, 7 , 14 , 30 e 60 dias  de pós 

operatório, sendo mensurado apenas pela pesquisadora, sem saber a que 

grupo o indivíduo pertence.  A eficiência mastigatória será realizada no pré-

operatório e com 45 e 60 dias de pós-operatório. Já a aplicação do questionário 

sobre a qualidade de vida (OHIP-14) ocorrerá quando o paciente completar 60 

dias e 6 meses de pós-operatório para ambos os grupos. 

 

7. Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 5 

e 6. 

 

   As atividades previstas para avaliação e tratamento não oferecem nenhum 

risco  para os envolvidos, exceto o desconforto e /ou constrangimento em  

expor  a face  bastante edemaciada ou em falar sobre suas dificuldades após 

a cirurgia para o acompanhamento das fonoaudiólogas envolvidas. Em caso 

de algum desconforto, as fonoaudiólogas  minimizarão o mesmo oferecendo o 

apoio necessário. 

 

 

8. Benefícios para o participante: 

   Trata-se de estudo experimental que testa   as hipóteses  de que a dor e o 

edema são diminuídos mais rapidamente quando o paciente é submetido à 

TMF bem como se tem outra hipótese de que os movimentos da mandíbula e 

que a mastigação voltam ao normal de uma forma mais rápida. Imagina-se 

também que a qualidade de vida é melhor quando o indivíduo faz a TMF no 

intervalo de tempo que a pesquisa vai ser feita. 

9. Garantia de acesso 

   Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

investigadores são o prof. Dr. Adriano Rocha Germano e a fonoaudióloga 

Zilane Silva Barbosa de Oliveira que podem ser encontrados no programa de 

Pós-Graduação no Departamento de Odontologia, situado à Av. Senador 

Salgado Filho 1787 - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59056-000 , fone/fax 3215-

4133. Se você tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de ética do Hospital Universitário Onofre Lopes -  HUOL - Av. 

Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis  CEP 59.012-300  Natal/RN ▫ Fone: (84) 

33425027. 

 

10. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento      e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

11. Direito de confidencialidade: As informações obtidas são avaliadas em conjunto 

com as de outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente. 

12. Direito de ser atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quan do em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam de conhecimento dos 

pesquisadores 
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13. Indenização e ressarcimento: 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensações financeiras para 

o paciente por sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

indenização.  

 

14. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e material coletado somente 

para fins científicos. 

 

         Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações 

que li ou foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação da dor, 

edema, movimentos mandibulares e da eficiência mastigatória, utilizando 

dois protocolos para recuperação miofuncional em pacientes que se 

submeteram à cirurgia ortognática”. Eu discuti com o prof. Dr. Adriano 

Rocha Germano e /ou com a fonoaudióloga Zilane Silva Barbosa de Oliveira 

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados , seus 

desconfortos e riscos, a garantia de confidencialidade e  os esclarecimentos 

permanentes. 

        Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento , antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

 

  

 

 Assinatura do paciente ou responsável legal 

Data : ___/____/______ 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                    Impressão datiloscópica 

 

 

Assinatura do pesquisador 

Data : ___/____/______ 
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ANEXO 3 

 

 
Orientação para a utilização da Escala Analógica Visual 

 

Após a leitura da régua de 10 cm, onde a marca da esquerda representa ausência de 

dor e a marca da direita representa a pior dor possível, marque com uma linha vertical ao 

longo da linha horizontal  o local que melhor identifique a sua dor. 

 

 

Escala Analógica Visual 

         0_____________________________________________10 
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ANEXO 4 

                                                       OHIP- 14 

( 0) Nunca     (1) Raramente     (2) Às vezes     ( 3) Repetidamente       (4) Sempre   

Nos últimos dois ou 
seis meses, após  a 
cirurgia ortognática... 
 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1. Você teve 
problemas para falar 
alguma palavra?  
 

     

2. Você sentiu que o 
sabor dos alimentos 
tem piorado? 

     

3. Você sentiu dores 
em sua boca ou nos 
seus dentes? 

     

4. Você se sentiu 
incomodado(a) ao 
comer algum 
alimento? 

     

5. Você ficou 
preocupado(a)? 

     

6. Você se sentiu 
estressado(a)? 

     

7. Sua alimentação 
ficou prejudicada? 

     

8. Você teve que parar 
suas refeições? 

     

9. Você encontrou 
dificuldade para 
relaxar? 

     

10. Você se sentiu 
envergonhado(a)? 

     

11. Você ficou 
irritado(a) com outras 
pessoas? 

     

12. Você teve 
dificuldade para 
realizar suas 
atividades diárias? 

     

13. Você sentiu que a 
vida, em geral, ficou 
pior? 

     

14. Você ficou 
totalmente incapaz de 
fazer suas atividades 
diárias? 
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APÊNDICE 

 

Gráficos com os dados originais  

Grupo 1 : Fonoaudiologia   

                                                   Grupo 2 : Controle 

 

 

 

 
                      Gráfico 1 – Média da abertura mandibular, por grupo e período. 
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                    Gráfico 2  – Média da medida de  lateralidade direita e esquerda, por grupo e período. 

 

 

  
                  Gráfico  3 – Média da medida de tragus direita e esquerda, por grupo e período. 
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                 Gráfico 4 – Média  da medida da comissura externa do olho direito e esquerdo, por grupo e período. 

 

  
                   Gráfico 5 – Média da medida da asa do  nariz direito e esquerdo, por grupo e período. 
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                          Gráfico 6 – Média da medida da comissura labial direita e esquerda, por grupo e período. 

 

  
                     Gráfico  7 – Média da medida do mentual direito e esquerdo, por grupo e período. 

 


