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RESUMO 

 

A Cirurgia Ortognática é um ramo da Cirurgia Bucomaxilofacial que se preocupa com 

as alterações dento faciais. Seu principal objetivo é restabelecer a oclusão dentária 

adequada e harmonia facial através da modificação da posição, forma e tamanho dos 

ossos faciais. Além de corrigir deformidades dento faciais de classe II em pacientes com 

deficiência maxilar e mandibular anteroposterior, a cirurgia de avanço maxilo-

mandibular aumenta significativamente o espaço aéreo. O objetivo do presente artigo é 

relatar a variação de área e volume das vias aéreas, a partir da análise de imagens de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, de uma paciente do sexo feminino, 18 

anos, classe II com bi – retrusão maxilo-mandibular submetida à cirurgia ortognática. 

Nesse estudo observou-seque todos os valores relativos à área total, ao volume e à área 

de maior constricção da via aérea aumentaram nos períodos pós-operatórios de 15 dias e 

6 meses com relação aos valores encontrados antes da cirurgia. Entretanto, nos períodos 

pós-operatórios de 1 e 3 anos, pôde-se perceber uma redução desses valores, exceto da 

área de maior constricção que obteve um aumento no último período avaliado. Contudo, 

apesar da diminuição desses valores, ainda houve um ganho satisfatório quando 

comparado ao período pré-operatório. 

 

Palavras-chave: cirurgia ortognática, via aérea, tomografia computadorizada de feixe 

cônico. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The orthognathic surgery is a branch of Oral and Maxillofacial Surgery that 

cares the dental-facial changes. Its main objective is to reestablish proper dental 

occlusion and facial harmony by modifying the position, size and shape of the facial 

bones. Besides fixing dental-facial deformities class II in patients with maxillary and 

mandibular anteroposterior deficiency, the maxillo-mandibular advancement 

surgery significantly increases airspace. The objective of this paper is to report the 

variation of the area and the volume of the airway from the computed tomography cone 

beam image analysis, of a female patient, 18 years, class II with bi-retrusion maxillo-

mandibular submitted to orthognathic surgery. In this study it was observed that all the 

figures for the total area, the volume and the largest area of constriction of the airways 

increased postoperative periods of 15 days and 6 months with the values found before 

surgery. However, postoperative periods of 1 and 3 years, it was possible to realize a 

decrease of these values except the largest constriction area which obtained an 

increase in the last evaluation period. However, despite the decrease of these 

values, there was still a satisfactory gain when compared to the preoperative period. 

 

Keywords: orthognathic surgery, airway, computed tomography cone beam. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Cirurgia Ortognática (CO) é um ramo da Cirurgia Bucomaxilofacial que se 

preocupa com as alterações dento faciais. A CO consiste em um procedimento 

combinado entre a ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, visando à correção de 

deformidades dento esqueléticas.
1
 Seu principal objetivo é restabelecer a oclusão 

dentária adequada e harmonia facial através da modificação da posição, forma e 

tamanho dos ossos faciais.
2
 

Além de corrigir deformidades dento faciais de classe II em pacientes com 

deficiência maxilar e mandibular anteroposterior, a cirurgia de avanço maxilo-

mandibular aumenta significativamente o espaço aéreo,
3 

pois a língua, o palato mole, o 

osso hioide, e a musculatura relacionada estão direta ou indiretamente ligados à maxila 

e à mandíbula, dessa forma, as dimensões da cavidade oral e da via aérea faríngea vão 

mudar de acordo com a direção e magnitude dos movimentos esqueléticos.
2
 

Segundo Eggensperger et al.
4
 (2005), o complexo orofaríngeo é composto pelo 

osso hioide, pelos músculos que se ligam a ele, e pelo espaço aéreo faríngeo. Ele afirma 

que há mudanças na posição do osso hioide e no tamanho da faringe em relação ao 

avanço mandibular e que,após a cirurgia, foi observadoo deslocamento anterior do osso 

hioide e foi demonstrado que a via aérea faríngea aumenta no pós-operatório. Kochel et 

al.
5 

(2013) realizaram um estudo com o objetivo de investigar variações no volume do 

espaço aéreo posterior (EAP), após cirurgia de avanço mandibular bilateral. Os 

resultados demonstram que a cirurgia de avanço mandibular bilateral em pacientes 

classe II leva a aumentos significativos no volume do EAP e alargamento significativo 

dos locais mais estreitos dentro da faringe.  

Schendel e Epker
6 

(1980) relataram que o osso hioide tende a voltar quase a sua 

posição original pré-operatória após certo período pós-cirurgia de avanço mandibular 

com fixação maxilo-mandibular. Essas mudanças no complexo orofaríngeo causadas 

pela cirurgia de avanço mandibular podem ser apenas um fenômeno temporário 

observada em curto prazo no período pós-operatório. LaBanc e Epker
7 

(1984) relataram 

imediato movimento pós-operatório do osso hioide  numa direção anterior, mas, ao 

mesmo tempo, eles enfatizaram a natureza altamente variável das posições pós-

operatórias do hioide.  

De Souza Carvalho et al.
3
 (2012) fizeram um estudo com o objetivo de quantificar 

alterações cefalométrica e tridimensional do espaço aéreo posterior dos pacientes que 
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foram submetidos a cirurgia de avanço maxilo-mandibular e concluíram que esse 

procedimento permitiu um grande aumento na área e no volume do espaço aéreo 

posterior no pós-operatório imediato e tardio, mas houve perda parcial do aumento do 

espaço depois de seis meses.Araújo
8
 (2012) avaliou as alterações volumétricas e a área 

de maior constricção da via aérea posterior superior de pacientes submetidos à cirurgia 

de avanço maxilo-mandibular, e concluiu que o volume da via aérea apresentou um 

grande aumento no pós operatório imediato, ocorrendo, no entanto, uma recidiva 

estatisticamente significante em longo prazo, porém o aumento da área de maior 

constricção se manteve estável em longo prazo. 

Análises tridimensionais do volume e forma das vias aéreas são necessárias para 

entender as adaptações orais e faríngeas em diferentes condições respiratórias.
9 

Investigações transversais e volumétricas do espaço aéreo faríngeo têm sido possível 

usando exames tomográficos para analisar a anatomia das vias aéreas, pois as medições 

volumétricas de vias aéreas com TCFC são precisas com erro mínimo.
10

 

Desde seu desenvolvimento na década de 1990, a Tomografia Computadorizada 

de Feixe Cônico (TCFC) tornou-se uma ferramenta bem aceita para o diagnóstico e 

plano de tratamento oral e maxilo-facial, principalmente devido às suas vantagens em 

menor dose eficaz de radiação, redução de custos, fácil acesso e tempos de aquisição 

mais curtos em comparação com a Tomografia Convencional. O interesse na forma e 

dimensões das vias aéreas superiores tem aumentado continuamente nas últimas 

décadas, principalmente devido à relação entre a configuração das vias aéreas superiores 

e a morfologia craniofacial.
11

 

Hernández-Alfaro et al.
2
 (2011) fizeram um estudo com o objetivo de avaliar 

mudanças de volume das vias aéreas faríngeas após movimentos de avanço da maxila 

ou mandíbula, ou ambos, usando tomografia computadorizada de feixe cônico.Foi 

concluído que a tomografia computadorizada de feixe cônico proporciona um novo 

método para avaliação das vias aéreas utilizando um ‘escaneamento’ não invasivo, 

rápido, de baixa radiação e baixo custo. Segundo Aboudaraet al.
12

 (2009) a tomografia 

computadorizada de feixe cônico é um método simples e eficaz para analisar com 

precisão as vias aéreas. 
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2 RELATO DE CASO 

Paciente do sexo feminino, 18 anos, classe II com bi – retrusão maxilo-

mandibular associado a excesso vertical da maxila, já havia realizado tratamento 

ortodôntico compensador, com extração de quatro pré-molares e dos terceiros molares. 

Procurou a cirurgia ortognática, pois estava insatisfeita com o resultado do tratamento. 

Foi feita a descompensação ortodôntica, a preparação e a cirurgia ortognática, com 

avanço bi maxilar, giro anti-horário do complexo maxilo-mandibular e avanço do 

mento. (Figura 1) Os valores pré-operatórios da aérea total da via aérea foram de 686.7 

mm
2
, a aérea de maior constricção foi de 125.9 mm

2
 e o volume total foi de 15162.2 

mm
3
. (Figura 2) A paciente foi avaliada no pós-operatório imediato, 15 dias após a 

cirurgia, encontrando-se a área total da via aérea de 1156.5 mm
2
, a área de maior 

constricção de 185.9 mm
2
 e o volume de 29321.3 mm

3
. (Figura 3) No pós-operatório 

com 6 meses, os valores observadosda via aérea foram de 1178.3 mm
2
 para a área total, 

254.0 mm
2
 para a área de maior constricção e 31468.3 mm

3
 para o volume total. (Figura 

4) A paciente foi avaliada novamente após 1 ano da cirurgia, sendo a área total da via 

aérea de 1165.7 mm
2
, a área de maior constricção de 180.8 mm

2
 e o volume total de 

28299.5 mm
3
. (Figura 5) 3 anos após a cirurgia, os valores observados foram de 1105.2 

mm
2
 para área total, 206.2 mm

2
 para a área de maior constricção e 26881.1 mm

3
 para o 

volume total. (Figura 6) Foi observada estabilidade no pós-operatório imediato e tardio 

tanto no volume como na área total e na área de maior constricção da via aérea. Os 

valores encontrados no pré-operatório e em todas as fases de controle podem ser 

observados na tabela 1. 
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Figura 1 – Vista lateral de face dos exames tomográficos pré e pós-operatórios. 

 

Figura 2 –Avaliação da área e volume da via aérea no pré-operatório com TCFC. 

 

Figura 3 –Avaliação da área e volume da via aérea no pós-operatório imediato com TCFC. 
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Figura 4 –Avaliação da área e volume da via aérea no pós-operatório de 6 meses com TCFC. 

Figura 5 –Avaliação da área e volume da via aérea no pós-operatório de 1 ano com TCFC. 

Figura 6 –Avaliação da área e volume da via aérea no pós-operatório de 3 anos com TCFC. 

 

 
Área total 

Área de maior 

constricção 
Volume total 

Pré-operatório 686.7 mm
2 

125.9 mm
2 

15162.2 mm
3 

15 dias pós-operatório 1156.5 mm
2 

185.9 mm
2 

29321.3 mm
3 

6 meses pós-operatório 1178.3 mm
2 

254.0 mm
2 

31468.3 mm
3 

1 ano pós-operatório 1165.7 mm
2 

180.8 mm
2 

28299.5 mm
3 

3 anos pós-operatório 1105.2 mm
2 

206.2 mm
2 

26881.1 mm
3 

mm = milímetros 

Tabela 1: Valores encontrados no pré-operatório e em todas as fases de controle 
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3 DISCUSSÃO 

Nesse estudo podemos observar que todos os valores relativos à área total, ao 

volume e à área de maior constricção da via aérea aumentaram nos períodos pós-

operatórios de 15 dias e 6 meses com relação aos valores encontrados antes da 

cirurgia. Entretanto, nos períodos pós-operatórios de 1 e 3 anos, pôde-se perceber 

uma redução desses valores, exceto da área de maior constricção que obteve um 

aumento no último período avaliado. Contudo, apesar da diminuição desses valores, 

ainda houve um ganho satisfatório quando comparado ao pré-operatório. Esses 

resultados foram corroborados por Araújo
8
 (2012) que, em um estudo com 22 

pacientes submetidos à cirurgia de avanço maxilo-mandibular, observou no período 

pré-operatório em relação ao pós-operatório imediato de 15 dias uma média de 

8819.52 mm
3 

de aumento de volume para a via aérea. Quando comparado o pós-

operatório a partir de 6 meses com o pós-operatório imediato, observou-se uma 

diminuição de 3704.08 mm
3
, concluindo-se que ocorreu uma recidiva significante da 

via aérea no pós-operatório tardio, mas, mesmo com uma recidiva considerável, 

observou-se um ganho real em porcentagem de 40% entre o pré-operatório e o pós-

operatório a partir de 6 meses. 

No presente estudo, foi observado um aumento de 14159.1 mm
3
 no volume 

total da via aérea no pós-operatório de 15 dias, e um aumento de 16306.1 mm
3
 no 

pós-operatório de 6 meses, comparados com o pré-operatório. Esses resultados 

concordam com os achados por De Souza Carvalho et al.
3
 (2012) que, em um estudo 

com 20 pacientes tratados por avanço maxilo-mandibular, observou um aumento 

médio de 7500 mm
3
 no pós-operatório de 15 dias, e uma aumento de 4200 mm

3
 no 

pós operatório de 6 meses em diante, comparados com o pré-operatório.   

De acordo com a literatura, o avanço maxilo-mandibular conduz diretamente 

a um aumento nas dimensões do espaço das vias respiratórias, tanto as dimensões 

anteroposteriores, como lateralmente.
13

 De Souza Carvalho et al.
3
 (2012) observou 

um aumento estatisticamente significativo em todas as dimensões das vias aéreas na 

análise linear e análises de área e volume realizado no pós-operatório imediato e pós-

operatório tardio. Isto confirma a eficácia da técnica para promover o ganho 

substancial de espaço na via aérea. 

Nesse estudo, observou-se um aumento médio de 60% da área de maior 

constricção da via aérea, comparando o pré-operatório com o pós-operatório de 3 
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anos. A média de ganho na área mais constricta da via aérea, após o avanço maxilo-

mandibular, também foi avaliado por Araújo
8
 (2012) que observou um aumento de 

94% de ganho real. Este dado é importante, pois, mesmo com um grande volume de 

via aérea, se a área de maior constricção dessa região ainda permanecesse reduzida, 

haveria um comprometimento do fluxo de ar nessa região anatômica. Desta forma, o 

aumento da área mais constricta pode representar o principal ganho anatômico no que 

diz respeito à função respiratória. 

O avanço maxilo-mandibular proporcionou um ganho tridimensional das vias 

aéreas nos períodos pós-operatório imediato e após 6 meses, e apesar da recidiva 

parcial após 1 ano, houve um ganho satisfatório quando comparado ao pré-

operatório. 
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