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PREFÁCIO
As técnicas cirúrgicas evoluíram enormemente nos
últimos 25 anos, desde os procedimentos précirúrgicos até os cuidados após cada procedimento,
passando logicamente pelo invento das cirurgias
robotizadas e até mesmo à distância. Os editores
acreditam que este é um fato que tanto os alunos
quanto os médicos cirúrgicos precisam estar cientes,
para que possam estar preparados para atualizar e
alterar sua tomada de decisão clínica com base em
níveis mais elevados de evidência, quando estes
estiverem disponíveis.
Este volume foi projetado para complementar, em vez
de substituir os livros de cirurgia padrão. Não se
esforça para ser abrangente, mas inclui algumas
abordagens cirurgias que esperamos agradar aos
amantes da área, desde o estudante em graduação até
o profissional cirurgião.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o paciente queimado tem seu
aspecto estético, emocional e funcional alterado devido a grave agressão ao organismo
ocasionado por esse trauma. Dependendo da
idade, da etiologia, da localização, da extensão e da profundidade essa morbidade aumenta, necessitando que as cirurgias reconstrutivas se aperfeiçoem de forma exponencial.
Assim, a garantia de uma maior qualidade de
vida é dada a partir de uma melhor cicatrização, menor quantidade de sequelas e menor
complexidade cirúrgica para essa pessoa
(ROSE, 2015).
Nessa conjuntura, em queimaduras mais
profundas que possuem grande área de exposição o tratamento cirúrgico possui a necessidade da cobertura cutânea por retalhos sendo
o foco dessa revisão de literatura os retalhos
livres ou microcirúrgicos. Nesse sentido, o
procedimento foi pela primeira vez realizado
em 1975 e, diante disso, cerca de 34,2% dos
pacientes acometidos em trauma elétrico de
alta voltagem foram indicados a algum tipo de
retalho e desses 42,3% ao retalho microcirúrgico, demonstrando, assim, a importância
dessa cirurgia como alternativa no tratamento
para esse tipo de trauma (FRANCIOSI et al.,
2010).
Esses retalhos tem como característica fazerem parte de cirurgias complexas que necessitam de estrutura extremamente qualificadas
em todos os estágios do pré ao pós operatório.
Por isso, deve ocorrer uma seleção específica
para os pacientes que podem ser submetidos a
esse procedimento. Como por exemplo, a estabilidade clínica e a passagem por exames regulares no local do ferimento (MENG et al.,
2020).
Ademais, deve ser observado a indicação
dos locais acometidos para essa abordagem

como a cobertura de estruturas especializadas
expostas, a preservação ou o restabelecimento
de função do local, o salvamento de membro
e os casos em que há necessidade de ganho de
tecido local. Tendo como vantagem o fechamento das feridas profundas em um menor
tempo cirúrgico, com uma menor taxa de infecção, diminuindo o tempo de internação e
promovendo uma recuperação mais rápida e
com menos adversidades. (MACEDO et al.,
2017). Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma síntese dos principais e mais bem
elaborados artigos, relatos de caso sobre o uso
de retalhos em pacientes queimados. Dessa
forma, mostrando suas indicações favoráveis
e desfavoráveis ao seu uso nos pacientes submetidos a essa cirurgia reconstrutiva.

2. MÉTODO
O presente estudo consiste em uma revisão
integrativa de literatura sobre uso de retalhos
microcirúrgicos em pacientes queimados. A
partir do estabelecimento das palavras-chave da
pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores “retalhos”, “cirurgia plástica”, “queimaduras”, “microcirurgia” e “reconstrução” nas
seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS); National Library of Medicine
(PubMed MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), EbscoHost.
A busca foi realizada no mês de julho de
2021. Foram considerados estudos publicados
no período compreendido entre 2006 e 2021. A
estratégia de seleção dos artigos seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas; leitura dos títulos de todos os artigos
encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto; leitura crítica dos resumos
dos artigos e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores.
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Foram encontrados 30 artigos, dos quais foram lidos os títulos e resumos publicados.
Como critérios de inclusão, foram considerados
artigos originais, que abordassem o tema pesquisado e permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo, sendo excluídos aqueles estudos
que não obedeceram aos critérios de inclusão
supracitados. Após leitura criteriosa das publicações, 8 artigos não foram utilizados devido
aos critérios de exclusão. Dessa forma, 22 artigos foram selecionados para a análise final e
construção da revisão bibliográfica acerca do
tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a seleção dos artigos para a revisão de
literatura realizou-se o seguinte quadro (Quadro 1.1), com os principais achados sobre os retalhos microcirúrgicos em pacientes vítimas de
queimaduras.
A cirurgia de pacientes queimados é um dos
momentos de maiores complicações e estresse
ao organismo, logo torna-se fundamental um
planejamento e execução cirúrgica para minimizar tais complicações, a fim de melhorar
tanto aspectos estéticos como funcionais do indivíduo (VANA et al., 2010). De acordo com
Rose (2015), reconstrução e a estética são disciplinas que se interdependem, seja em um bom
prognóstico para a funcionalidade do resultado,
seja na aparência e no aspecto natural desejado
pelo paciente.
Observa-se que a maior parte das queimaduras submetidas a cirurgia são resolvidas com
excisão tangencial e enxerto de pele e que apenas uma pequena parcela demanda procedimentos microcirúrgicos vasculares (MILCHESKI
et al., 2010). Porém, em casos de acometimento
de áreas articulares ou exposição de estruturas

nobres a enxertia de pele não é válida, pois há
necessidade de maior proteção estrutural e prevenção de sequelas cicatriciais (COUTINHO et
al., 2012). Além de que, em muitos casos os
pontos de contato do corpo com o meio externo
possuem danos profundos, necessitando de reconstrução com retalhos (CARVALHO et al.,
2013) que as extremidades acometidas pelas
queimaduras possuem pouco tecido local necessitando-se da realização de um retalho livre
(microcirúrgico) para a sua reconstrução (MILCHESKI et al., 2012). Inclusive, segundo
Domènech et al., (2020), esses casos de reconstrução de defeitos complexos associados a queimaduras devem ser abordados em unidades de
queimaduras multidisciplinares com pessoal altamente treinado.
A microcirurgia é a técnica em que se utiliza
o microscópio cirúrgico binocular ou lupas para
a manipulação e sutura de estruturas muito pequenas e delicadas, como vasos e nervos, sendo
realizada em casos de defeitos complexos e tridimensionais, quando outras opções cirúrgicas
não são possíveis (FANTINI et al., 2014). Segundo Carvalho et al. (2012), independentemente do retalho escolhido para a microcirurgia
o essencial é fornecer uma boa irrigação sanguínea, proporcionando maior vitalidade e regeneração. Na grande maioria das vezes esse retalho
será escolhido com base nas características do
tecido desejado para o leito receptor, na presença de área doadora não queimada, na experiência do cirurgião, no comprimento do pedículo e na disponibilidade dos vasos receptores
(CARVALHO et al., 2013). Além de que a escolha do retalho também pode ser feita com a
finalidade de camuflar uma nova cicatriz escolhendo-se uma região que já apresenta prévias
de queimaduras (SCHWARTZMANN et al.,
2010).
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Quadro 1.1 Principais achados dos estudos utilizados na revisão de literatura
AUTORES E ANOS
SCHWARTZMANN, et al. 2010

MILCHESKI et al. 2010
MILCHESKI et al. 2012

COUTINHO et al. 2012

BARREIROS et al. 2011

CARVALHO et al. 2013
CARVALHO et al. 2012
LAZO et al. 2009
VANA et al. 2010
AMARAL et al. 2012
FIGUEIREDO et al. 2006
NARIKAWA et al. 2011

FANTINI et al. 2014

PRINCIPAIS ACHADOS
O uso de retalhos microcirúrgicos contribui com melhores resultados em sequelas funcionais e estéticas de queimaduras. Nesse artigo relatase êxito no uso de retalho antebraquial radial microcirúrgico na correção da sequela cérvico-mentoniana em paciente com antecedente de
queimadura na face, pescoço, tórax e membros superiores.
As indicações de microcirurgia em pacientes queimados incluem a cobertura de estruturas especializadas, a preservação da função, o salvamento de membros e quando há necessidade de ganho de tecido local.
O uso de retalho livre (microcirúrgico) para reconstrução de extremidades queimadas do corpo, como a mão, devido à falta de tecido local,
principalmente.
Os retalhos microcirúrgicos possuem a vantagem de fechar uma ferida profunda em tempo cirúrgico único, o que leva a menor taxa de
infecção, diminuindo a morbidade e o tempo de internação, permite a reabilitação mais precoce do paciente e preserva a função da região
acometida.
Uso de retalhos microcirúrgicos para correção de contratura cervical possui bons resultados estéticos e funcionais. No relato oito pacientes
com área de contratura cervical realizaram reconstrução microcirúrgica a partir do retalho anterolateral da coxa e todos possuíram liberação
da contratura.
As características do tecido do retalho são consideradas antes de se escolher qual será utilizado. Além de que é considerado a experiência
do cirurgião, o cumprimento do pedículo e a disponibilidade dos vasos receptores.
Uso de retalho microcirúrgico para reconstrução de danos profundos na mão.
Importância dos retalhos livres na correção de contraturas causadas por queimaduras graves. Essas sequelas evidenciaram a necessidade de
uso de retalhos microcirúrgicos mais precocemente.
Trata a reconstrução com o uso de retalhos microcirúrgicos como uma opção para casos extremos e quando a alteração funcional é importante.
Relato de caso demostra a possibilidade de reconstrução do sulco mamário com a utilização do retalho miocutâneo do músculo grande
dorsal, obtendo-se bom resultado estético e funcional.
Relato de caso mostra êxito no uso de retalho livre e expandido paraescapular para tratamento de sequela de queimadura, devido a sua
característica de ser único e uniforme, com tamanho e espessura adequados.
Preconiza a necessidade de tratamento apropriado tanto para minimizar sequelas estéticas como funcionais. Indica a reconstrução com
retalhos microcirúrgicos em caso de lesões mais profundas e quando não há opção de retalhos locais disponíveis.
Mostra que o Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do HU-UFSC no período de 2010 a 2013 obteve 100% de sucesso nos casos (12
casos) de queimaduras que utilizaram retalhos microcirúrgicos. Quanto as complicações houve trombose venosa no retalho (16,6%), comprometimento da área doadora (58,3%), deiscência parcial de sutura (8,3%) e necrose parcial do retalho (8,3%)
4|P á g i n a
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IKUTA et al. 2007

FASOLIN et al. 2018

FRANCIOSI et al. 2010

NASSIF et al. 2009

MACEDO et al. 2017

CARNEIRO et al. 2012

ROSE, 2015

DOMÈNECH, 2020

MENG, 2020

No estudo retrospectivo de casos analisa-se a importância do retalho microcirúrgico, em especial o retalho do músculo grande dorsal nesse
caso, para a reconstrução plástica devido a quantidade de tecido que fornece a área receptora, pouca morbidade para a área doadora e
pedículo vascular longo, calibroso e confiável.
Eficiência do uso de retalho microcirúrgico anterolateral da coxa para reconstrução de lesão externa de couro cabeludo. Tal retalho é muito
versátil, possui um pedículo vascular muito seguro e pode recobrir extensas lesões, sendo uma ótima opção para reconstruções complexas
de cabeça e pescoço.
Recomenda-se em casos de queimaduras o desabridamente de tecido e osso necróticos seguido pela cobertura com retalhos locais, pediculados ou livres. Os retalhos livres representam a melhor opção em casos de grandes defeitos, como foi exemplificado no uso do retalho
muscular livre do latissimus dorsi na reparação do escalpo em 11 pacientes.
Expectativas do paciente vítima de queimadura com necessidade de amputação foram atingidas com a utilização de retalho fasciocutâneo
antebraquial radial para reconstrução peniana. Outros retalhos também possuem bons resultados, como: braquial lateral, reto abdominal,
grande dorsal e escapular.
Retalho microcirúrgico é uma das principais opções na cirurgia reconstrutiva de membros, como o terço inferior da perna e pé, quando não
há área doadora para o retalho sural reverso. Relata-se a falta de especialistas para a realização de tais procedimentos nos hospitais.
Retalhos microcirúrgicos representam uma ótima alternativa para reconstrução de cabeça e pescoço com grandes lesões. Como exemplo, o
retalho antebraquial é pouco espesso e apresenta pedículo constante, além de que possui vasos de calibre, o que facilita a confecção da
anastomose e o retalho da grande dorsal que possui pedículo longo e de fácil dissecção.
O retalho livre microvascular pré-padronizado é a “argila”, a partir do qual a forma do rosto pode ser restaurada e esculpida. Substituindo
unidades estéticas do “quebra-cabeça” facial, o retalho completa a “paleta” para moldar o rosto e camuflar as imperfeições. A reconstrução
e a estética se fazem presentes em uma interdependência ao restaurar a beleza e a função do rosto, produzindo um tratamento facial, além
de funcional, com uma aparência natural.
A reconstrução de defeitos associados a queimaduras elétricas é um desafio para cirurgiões plásticos. Desbridamento correto, seleção do
vaso receptor e decidir o momento ideal para reconstrução são os pontos mais importantes a serem lembrados. Por esses motivos considerase que esses casos devem ser abordados em unidades de queimaduras multidisciplinares com pessoal altamente treinado.
Algumas técnicas específicas de uso de retalhos miocutâneos podem auxiliar em um melhor prognóstico como o uso de retalhos do trapézio
inferior para reparar queimaduras, evitar cortar muito músculo, garantir que o suprimento de sangue do retalho atendeu às necessidades de
reparação da ferida e reparar o local doador com pele de espessura média.
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O retalho ântero-lateral da coxa tem sido
utilizado em casos graves de contratura cervical, com bons resultados funcionais e estéticos
(BARREIROS et al., 2011). Segundo Lazo et
al. (2009), retalho possui algumas vantagens,
como: possibilidade de trabalhar em equipes simultâneas, possibilidade de retalho composto
ou quimérico, anestesia regional, fechamento
primário da área doadora com um mínimo de
sequela e pedículo longo e de bom calibre. A
reconstrução microcirúrgica de cabeça e pescoço com retalho anterolateral da coxa em casos de vítimas de queimaduras elétricas, por
exemplo, é uma ótima opção, devido ao fato de
esse retalho proporcionar um pedículo vascular
adequado e por cobrir grandes áreas (FASOLIN
et al., 2018).
Outro retalho muito utilizado é o do músculo grande dorsal devido à grande quantidade
de tecido que fornece à área receptora, pouca
morbidade para a área doadora e pedículo vascular longo, calibroso e confiável (IKUTA et al,
2007). Esse retalho possui como característica
uma grande segurança e versatilidade, possuindo como vantagens o fato de ser um músculo com anatomia e vascularização constantes,
de grandes dimensões, de caráter fino e com
boa extensibilidade, além de poder ser preparado com diversos tamanhos (AMARAL et al.,
2012).
Além desses exemplos outros retalhos também são muito comuns, como o antebraquial, o
qual é muito utilizado por apresentar anatomia
constante, pedículos vasculares longos e calibrosos, o que facilita a anastomose (FANTINI
et al., 2014). Segundo Nassif et al. (2009), o retalho microcirúrgico é considerado a primeira
opção em casos de reconstrução peniana vítima
de queimaduras, sendo o retalho antebraquial
radial o padrão ouro. Somando-se a isso, segundo Carneiro et al. (2012), o retalho antebra-

quial e de grande dorsal possui características
que sugerem boa adaptação à reconstrução.
Dentre as características comuns desses retalhos estão o fato de levarem a menores taxas
de infecção, diminuírem a morbidade e o tempo
de internação, permitirem a reabilitação precoce e preservarem a função do membro acometido (MILCHESKI et al., 2010), devido ao
fato de serem confeccionados em tempo único,
o que leva a cobertura de áreas queimadas com
um tecido viável e vascularizado (FRANCIOSI
et al., 2010). Como exemplo, tem-se o tratamento com retalho microcirúrgico do paciente
de 19 anos do sexo masculino, que apresentou
melhora na abertura da boca e melhoras estéticas na face e região cervical, conforme descrito
Figueiredo et al., (2006). No entanto, algumas
complicações também podem estar presentes na
confecção de tais retalhos, como trombose venosa do retalho, infecção, epidermólise, disestesia, deiscência parcial de sutura e necrose parcial do retalho (FANTINI et al., 2014). Algumas técnicas específicas de uso de retalhos miocutâneos podem auxiliar em um melhor prognóstico como evitar exceder à necessidade de
corte do músculo, garantir que o suprimento de
sangue do retalho atenda às necessidades de reparação da ferida, e reparar o local doador com
pele de espessura média (MENG et al., 2020).
Em relação às áreas receptoras de retalhos,
os membros superiores, seguido pelos inferiores, região cervical, face e tronco são as regiões
mais frequentes na realização de transplantes
microcirúrgicos (MILCHESKI et al., 2010).
Como exemplo, na realização de 58 retalhos livres em 44 pacientes no Serviço de Microcirurgia Reconstrutiva do Hospital Especializado de
Ribeirão Preto e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foram realizados
35 retalhos no membro superior, 14 no inferior,
6 no tronco e 3 na cabeça e pescoço (LAZO et
al., 2009).
6|P á g i n a
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Por fim, as contraindicações para a realização da cirurgia são: doença vascular sistêmica
ou localizada, diabetes, hipertensão arterial, radioterapia prévia, cardiopatia grave com ou sem
arritmia, comorbidades que levam a alterações
cirúrgicas, na sepse e infecções (COUTINHO
et al., 2012). E caso a cirurgia seja realizada é
importante lembrar que a fisioterapia, o uso de
splints e a compressão elástica desempenham
um papel importante na otimização do resultado final (NARIKAWA et al., 2011) e que a
escolha do profissional é fundamental, pois as
técnicas microcirúrgicas exigem treinamento
especializado e não há na maior parte dos hospitais especialistas para executá-las (MACEDO
et al., 2017).

4. CONCLUSÃO
Sob essa perspectiva, nota-se que é de extrema importância o empenho da equipe ao paciente queimado, uma vez que, como mencionado, esse trauma o atinge em vários âmbitos
de sua vida. Tanto a reconstrução estética,
quanto a funcional são fundamentais para um
bom prognóstico e tendem a minimizar as possíveis complicações, físicas e emocionais.
A microcirurgia com uso de retalhos tem
como objetivo otimizar resultados, priorizando

boa irrigação sanguínea, maior vitalidade e regeneração. Para isso, a escolha correta do local
de onde o retalho será retirado, é indispensável
para o resultado desejado. Deve-se avaliar aspectos como a dimensão, a vascularização e a
extensibilidade, com o objetivo de encontrar
alta compatibilidade com o tecido lesado e diminuir a probabilidade de infecção, e, consequentemente, reduzir o tempo de internação e
possibilitar maior reabilitação e funcionabilidade da área acometida. Além disso, os profissionais devem ficar atentos às contraindicações
e possíveis complicações da microcirurgia com
o uso de retalhos. Doenças do sistema cardiovascular podem impedir que o paciente seja levado à mesa cirúrgica.
Rematando, além da precisa escolha dos
profissionais atuantes no processo cirúrgico, é
indispensável que o pós operatório seja bem
feito para que seja alcançado os ótimos resultados. Nesse sentido, verificamos excelentes desfechos da microcirurgia com uso de retalhos em
pacientes com queimaduras, ainda que o procedimento seja complexo e requer profissionais
qualificados, o bom resultado garante ao paciente melhor cicatrização, menores sequelas,
menos complicações, reconstrução estética com
mais perfeição, e, por consequência, melhor
qualidade de vida.
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1. INTRODUÇÃO
As células-tronco (SC) são caracterizadas
por serem indiferenciadas ou não especializadas, possuírem a capacidade de se autorrenovar
e se diferenciar em vários tipos celulares (multilinhagem), do mesmo tecido e de tecidos diferentes com funções distintas. Assim, elas são
divididas em dois grupos principais, célulastronco embrionárias e adultas. As embrionárias
são obtidas a partir dos embrioblastos e podem
ser totipotentes (formam os tecidos, a placenta
e os anexos embrionários) ou pluripotentes
(formam os tecidos). Já as adultas ou somáticas,
são células do organismo já desenvolvido e podem ser multipotentes, oligopotentes e unipotentes, são isoladas e definidas em diferentes tecidos do corpo, dentre eles a placenta, o cordão
umbilical, a polpa dentária, o encéfalo, o tecido
adiposo e a medula óssea vermelha (NAYAR et
al., 2014).
Além do exposto, dentre as SC adultas aceitáveis, tem-se como destaque nas pesquisas e
estudos clínicos as denominadas células-tronco
mesenquimais devido a sua fácil obtenção, pois
podem ser achadas em várias fontes biológicas,
como o tecido adiposo, possuem alta capacidade de proliferação, e contornam questões éticas, no entanto, são restritas à linhagem residente. Sobretudo, é importante ressaltar que o
uso das SC é limitado, as embrionárias por
exemplo apesar de ter maior potencial regenerativo e eficiência, apresentam obstáculos que
envolvem sua origem e isolamento, questões de
segurança, imunocompatibilidade e tumorigenicidade, além de barreiras éticas, o que dificulta a sua aplicabilidade clínica. Já as adultas
são mais úteis na medicina devido a maior aplicabilidade, facilidade de isolamento e diferenciação em várias linhagens (SALIBIAN et al.,
2013).

Ademais, recentemente as células-tronco
pluripotentes induzidas tem grande relevância,
por meio de técnicas de reprogramação celular
elas podem ser criadas a partir de vários tipos
de células, apresentam grande capacidade de diferenciação e contornam as questões éticas,
apesar de ainda terem desafios quanto ao seu
uso. Desse modo, as propriedades biológicas e
funcionais das células-tronco os tornam muito
relevantes, no campo da cirurgia plástica e reconstrutiva (MCARDLE et al., 2014). Seu uso
tem como principal vantagem fornecer um tratamento eficaz aos pacientes, evitando potencialmente procedimentos cirúrgicos muito invasivos e possíveis complicações, além de reduzir a
morbidade e o risco cirúrgico principalmente de
pacientes idosos. Portanto, é notória a relevância do uso de células tronco na medicina, seja
para uso estético, de reparação e de regeneração, como seus avanços e aplicações da bioengenharia tecidual, sendo uma ferramenta potencialmente promissora (NOWACKI et al. 2017).
Portanto, a presente revisão tem como objetivo apresentar e discutir o potencial de célulastronco e suas derivações nos contextos mencionados acima e fornece informações sobre sua
utilização segura em terapias eficazes como: cicatrização de feridas crônicas, úlceras de pele e
fístulas, tratamento de cicatrizes, queimaduras,
defeitos ósseos e de tecidos moles. Além disso,
destacar os seus principais usos na cirurgia
plástica e perspectivas futuras aplicadas, na restauração estética e funcional tecidual, bem
como os possíveis desafios nesse campo da ciência. Por fim, contextualizar a importância das
células-tronco na qualidade de vida dos pacientes como a reintegração social e reunir evidências e o progresso dos estudos nessa área de
constantes descobertas.
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2. MÉTODO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo consiste em uma revisão
integrativa de literatura sobre a relação entre o
uso de células-tronco e as perspectivas na cirurgia plástica. A partir do estabelecimento das palavras-chave da pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores “células-tronco” e “cirurgia plástica”; nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); National Library of Medicine (PubMed MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), EbscoHost.
A busca foi realizada no mês de julho de
2021. Foram considerados estudos publicados
no período compreendido entre 2009 e 2021. A
estratégia de seleção dos artigos seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas; leitura dos títulos de todos os artigos
encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto; leitura crítica dos resumos
dos artigos e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores.
Foram encontrados 30 artigos, dos quais foram lidos os títulos e resumos publicados.
Como critérios de inclusão, foram considerados
artigos originais, que abordassem o tema pesquisado e permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo, sendo excluídos aqueles estudos
que não obedeceram aos critérios de inclusão
supracitados. Após leitura criteriosa das publicações, 6 artigos não foram utilizados devido
aos critérios de exclusão. Dessa forma, 21 artigos foram selecionados para a análise final e
construção da revisão bibliográfica acerca do
tema.

Após a seleção de artigos, elaborou-se uma
tabela (Quadro 2.1) contendo as principais
informações sobre as perspectivas do uso de
células-tronco em cirurgia plástica.
As células-tronco são importantes para a
composição e a manutenção dos tecidos, pois
são células indiferenciadas, assim sendo, têm
capacidade de se multiplicar e formar outras
células-tronco ou ainda de se diferenciar em
outros tipos de células (OLIVEIRA et al.,
2010). Isso posto, elas são essenciais não só
para o desenvolvimento do ser humano como
também para a restauração de tecidos lesados
(MARTINS et al., 2011).
As
células-tronco
adultas
(ASCs),
principalmente as mesenquimais (MSC), por
apresentarem capacidade de manter a
homeostase dos tecidos, tendo alto poder de
diferenciação, grande eficácia em repor suas
células e serem de fácil isolamento, são
promissoras no uso da terapia celular
(GIANOTTI, 2011). Além disso, a principal
vantagem de utilizá-las nesse tipo de
procedimento é a possibilidade de evitar
cirurgias possivelmente prejudiciais aos
pacientes (MORAES et al., 2021). Nesse viés,
as células-tronco derivadas do tecido adiposo
(ASCs) são multipotentes, capazes de se
diferenciarem em vários outros tecidos, logo, a
utilização desse tipo celular é por meio de
enxertos, sendo muito eficiente em cirurgias
estéticas e reparadoras (AGRAWAL et al.,
2019). Nesse âmbito, Garcia et al. (2016)
pontua que as células-tronco derivadas do
tecido adiposo (ADSCs), quando enxertadas,
também favorecem na angiogênese, acelerando
o processo de cicatrização e aumentando a taxa
de sucesso do procedimento, principalmente,
nesses tipos de cirurgias.
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Quadro 2.1 Estudos utilizados na Revisão Integrativa e achados principais
AUTORES E ANOS ACHADOS PRINCIPAIS
MORAES et al. 2021

AGRAWAL et al. 2019

BOHÁČ et al. 2016

GARCIA et al. 2016

GOMES, 2011

EUN, 2014
MIZUNO, 2013
MERUANE et al. 2011
PLOCK et al. 2013

NADERI et al. 2017

NAYAR et al. 2014
SALIBIAN et al. 2013
MCARDLE et al. 2014

NOWACKI et al. 2017

FRANCK et al. 2017

OLIVEIRA et al. 2010

YARAK et al. 2010

Há empecilhos que envolvem o uso de células-tronco mesenquimais, por exemplo, a
segurança do material biológico utilizado, comorbidades pré-existentes do paciente e
custo do procedimento.
Os enxertos de gordura são indicados para procedimentos como: cirurgias de correção
de cicatriz, aumento estético de glúteos, cirurgias estéticas e reparadoras, tratamento
de tecidos danificados por radioterapia, rejuvenescimento facial e rejuvenescimento
das mãos, entre outros.
Atualmente, o autotransplante de gordura é muito utilizado em cirurgias de
reconstrução mamária. Essa lipotransferência é caracterizada pela retirada de gordura
de uma parte do corpo do paciente para ser aplicada em outra.
O gel de fibrina, constituído por trombina e fibrinogênio, quando usado em conjunto
com as células-tronco mesenquimais para tratamento de pacientes com queimaduras,
é capaz de acelerar a cicatrização, pois se assemelha com a pele.
Dentre as vias de inoculação das células-tronco (SC), a endovenosa (IV) é a menos
invasiva, já a via de infusão local pode resultar em uma cicatrização insatisfatória, além
de não ser adequada em órgãos como cérebro e coração, por consistir em um
procedimento muito invasivo. Além do mais, a migração para os tecidos-alvo é mais
eficiente quando decorre de processos inflamatórios ou de traumas.
ASCs têm potencial para a terapia celular no caso de cicatrizes em excesso porque
possuem efeitos anti-inflamatório e imunossupressor, possibilitando uma regeneração
semelhante à cicatrização sem formação de cicatrizes.
Depois de transplantado, o enxerto de gordura tende a perder cerca de 20 a 90% de seu
volume original, devido à reabsorção tecidual.
A cicatrização envolve 3 fases: inflamação, proliferação e remodelação. Para tanto, as
MSCs migram para o local inflamado e atuam na proliferação e diferenciação das
células, promovendo também efeitos anti-inflamatório e imunomodulador.
Há dados que sustentam que as células-troco mesenquimais possuem diversos
mecanismos de ação, inclusive por comunicação parácrina.
O alotransplante de tecido vascularizado atualmente é muito utilizado na reconstrução
de tecidos complexos, pois, dentre outros fatores, não causa morbidade do local
doador. No entanto, a imunossupressão pode ser necessária ao longo da vida desse
paciente.
A questão ética sobre a utilização de células-tronco em cirurgias estéticas tem
preocupado cirurgiões e pacientes pela forma romantizada que esse procedimento tem
sido divulgado pela mídia.
O transplante de BMSCs em casos de isquemia de membro mostrou-se eficiente,
porém pode causar efeitos não desejados quanto à angiogênese.
A aplicação de células-tronco clinicamente é preocupante pela ainda falta de regulação
da mesma, portanto, é uma prática que pode apresentar riscos, sendo necessário
maiores estudos e comprovações científicas acerca do caso.
A cirurgia plástica deve ter comprometimento social com a satisfação do paciente e
com os possíveis efeitos colaterais, portanto, esse último precisa ser considerado antes
da cirurgia, para já serem traçadas linhas de tratamento.
O uso de ADSCs em queimaduras é muito favorável pela sua capacidade de acelerar o
processo
de
cicatrização,
liberando
substâncias anti-inflamatórias
e
imunossupressoras, facilitando a neovascularização e podendo dar um aspecto melhor
para a própria cicatriz.
As células-tronco (CTs) são divididas em CTs totipotentes (presente apenas nos
primeiros dias da embriogénese e capazes de se diferenciarem em qualquer tipo de
tecido), CTs pluri ou multipotentes (diferenciam em quase todos os tipos de tecidos,
com exceção apenas da placenta e dos anexos embrionários), CTs oligopotentes
(encontradas no intestino) e CTs unipotentes (se diferenciam em somente um tipo de
tecido).
As células-tronco derivadas do tecido adiposo tem capacidade de se diferenciar em
células mesenquimais, como osteócitos e adipócitos ou não mesenquimais, a exemplo
de hepatócitos e neurônios.
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GIANOTTI, 2011

SILVA et al. 2009
MARTINS et al. 2011
ANDRADE et al. 2013

As MSCs propiciam a cicatrização porque elas têm capacidade de liberar citocinas que
irão reparar o tecido lesado, além do atributo de se diferenciar em diferentes tipos de
tecidos e integrá-los.
Enxertos de gordura combinados com células-tronco mesenquimais dão resultados
muito satisfatórios com baixos riscos de complicações clínicas em cirurgias de
aumento de seios.
Nos estudos sobre as células-tronco, foi possível perceber que a cicatrização fetal é
melhor do que em adultos.
O transplante autólogo de células-tronco do tecido adiposo é um dos métodos mais
confiáveis de terapia celular, pois os riscos de rejeição e transmissão de doenças são
baixos.

De acordo com Boháč et al. (2016), a
aplicação de MSCs pode ser a opção mais
eficiente em cirurgias de correção de cicatriz
por suas células terem o potencial de mobilizar
e estimular a produção de colágeno. Outra
aplicação é em pacientes que sofreram sérios
traumas faciais, utilizando da terapia celular
logo após a cirurgia para evitar cicatrizes
iniciais. Além disso, estudo de Franck et al.
(2017) também reforça a importância do
tratamento de queimaduras com ADSCs, pois
elas aceleram o processo de cicatrização,
ajudando a reparar a região danificada,
favorecendo o funcionamento do sistema
imunológico.
Estudo de Gomes (2011) aponta três fontes
de MSC: o sangue do cordão umbilical (UCB)
que, no entanto, só é possível a retirada da
substância nessa única etapa da vida; a medula
óssea (BM), que, até então, era o principal
ponto de retirada das células-tronco
mesenquimais, de modo invasivo, doloroso e
sujeita à perda do potencial de diferenciação ao
longo da vida; e, por fim, o tecido adiposo (AT),
o qual têm sido alvo de pesquisas para
utilização na cirurgia plástica, que dispõe de um
método menos invasivo que o anterior, a
lipoaspiração. Sob esse contexto, a retirada de
MSCs deve ser realizada da forma menos
invasiva possível e que, dentre as opções de
locais, o tecido adiposo é a melhor, porque pode
ser removido com morbidade mínima, por
conseguinte, capaz de ter maior produção de

células in vitro do que quando retirada de outros
locais (NADERI et al., 2017; NOWACKI et al.,
2017).
Outrossim, Mizuno (2013) ressalta que,
apesar do benefício de as ASCs terem
rendimentos maiores quando comparadas às
outras células, é preciso ter cautela com o local
de onde elas serão retiradas, pois depósitos
colhidos de regiões abdominais possuem
melhor resposta a longo prazo em relação a
outros enxertos de gordura. Além disso, essas
células podem se diferenciar tanto in vitro
quanto in vivo. Por conseguinte, a porcentagem
de células de gordura sobreviventes e
implantadas, bem como redução de fibroses e
cistos, pode ser maior quando empregada uma
técnica chamada Lipotransferência Assistida
por Células (CAL), que associa as ASCs com a
gordura aspirada para que haja maior
concentração de ASC, logo, uma regeneração
tecidual de alta qualidade (EUN, 2014).
Ademais, Plock et al. (2013) alegam que o
processo de diferenciação in vitro das célulastronco mesenquimais podem resultar em vários
tipos celulares, como osteócitos, condrócitos,
adipócitos, células de Schwann etc. No entanto,
Meruane et al. (2011) trouxeram estudos que
mostram a necessidade do cuidado ao
manipular e aplicar as ASCs. Desse modo,
essas células podem se duplicar em um período
entre 2 e 4 dias, mas em manipulações que
duraram mais de 4 meses podiam apresentar
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caráter maligno, além de anormalidades
cariotípicas.
Pesquisa de Nayar et al (2014) foi realizada
com um grupo de cirurgiões plásticos dos
Estado Unidos da América, acerca da
percepção ética do uso de células-tronco em
cirurgias estéticas. Nesse caso, a maior parte
dos entrevistados alegaram não estarem
confiantes de que o conhecimento dos prós e
contras sobre esse assunto já é dominado
suficientemente para ser indicado a seus
pacientes e, por isso, independente da vontade
dos pacientes, a prática ainda não deveria ser
disponibilizada no país; todavia, muitos
também afirmam que restringirem essa técnica
para cirurgias estéticas viola o direito deles
como médicos. Destarte, McArdle et al. (2014)
reiteram a preocupação com profissionais não
capacitados realizando esse tipo de
procedimento tanto de forma cirúrgica quanto
clínica, que visam apenas o lucro e não têm
comprometimento com a segurança do paciente
ou mesmo com a tecnologia utilizada.
Segundo estudo de Salibian et al. (2013),
tratamentos com células-tronco podem ser
efetivos no reparo de lesões nervosas
periféricas, especialmente, substituindo as
células de suporte por células-tronco derivadas
da medula óssea (BMSCs) ou até mesmo as de
mais fácil acesso, as ADSCs. Apesar de ser um
mecanismo ainda não muito explorado, esse
transplante com as células do tecido adiposo
mostrou-se muito eficiente, sendo possível a

excreção de muito fatores neurotróficos
necessários para o sucesso do procedimento
(ANDRADE et al., 2013). Ademais, célulastronco mesenquimais derivadas do tecido
adiposo, quando utilizadas me procedimentos
de lipoescultura, elevam a chance de sucesso do
enxerto, visto que a presença de adipócitos é um
fator muito importante para o aumento de
tecidos moles (SILVA et al., 2009).

4. CONCLUSÃO
Diante dos estudos analisados entendemos
que as células-tronco derivadas do tecido adiposo são um avanço na cirurgia plástica, já que,
elas são capazes de se diferenciarem em vários
outros tecidos, sendo muito eficiente em cirurgias estéticas e reparadoras. Foi encontrado que
quando enxertadas, também favorecem na angiogênese, acelerando o processo de cicatrização e aumentando a taxa de sucesso do procedimento. Ademais, por ser transplante autólogo
apresenta baixo risco de rejeição e transmissão
de doenças em comparação a possíveis fontes
de células-tronco exógenas. Porém, foi discutido por diversos profissionais da área sobre a
importância da utilização dessa técnica por profissionais capacitados, demonstrando a necessidade do estudo e conhecimento da técnica por
parte dos cirurgiões plásticos, para que assim
sejam estabelecidos confiança e sucesso no procedimento.
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1. INTRODUÇÃO
A obesidade é um agravo caracterizado pelo
acúmulo excessivo de gordura corporal no
indivíduo e considerada integrante do grupo de
Doenças
Crônicas
Não-Transmissíveis
(DCNT). Sua etiologia é multifatorial,
destacando-se os maus hábitos alimentares,
disfunções endócrinas e fatores genéticos
(TAVARES et al., 2010). No âmbito mundial,
de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), um em cada oito indivíduos
adultos é obeso. No cenário nacional, o Brasil
ocupa no ranking da OMS a 77ª posição e de
acordo com os dados da Pesquisa de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a
prevalência da obesidade no Brasil aumentou
em 60%, passando de 11,8% em 2006 para
18,9% em 2016 (MENDONÇA & ANJOS,
2004).
O diagnóstico da obesidade considera o
Índice de Massa Corporal (IMC) como um
critério para confirmação da obesidade, sendo
determinado na tabela proposta pela OMS que
indivíduos com IMC ≥30 kg/m² são
considerados obesos e podem ser classificados
em grau 1 (30 - 34 kg/m²), grau 2 (30- 39,9
kg/m²) e grau 3 ( ≥ a 40 kg/m²). No entanto, o
cálculo do IMC apresenta algumas limitações,
sendo o ideal a associação do IMC com outros
métodos de determinação de gordura corporal
como: (a) medida da circunferência abdominal,
braquial, cervical, da coxa e da panturrilha; (b)
relação circunferência abdominal/quadril
(RCQ) (WANDERLEY & FERREIRA, 2010).
Uma vez diagnosticado, esse agravo deve
ser alvo de tratamento complexo, individualizado e multidisciplinar. O tratamento baseiase na mudança do estilo de vida (dieta e
exercício físico) associado, ou não, ao
tratamento farmacológico, existindo três

medicamentos aprovados para tratamento da
obesidade no Brasil: sibutramina, orlistate e
liraglutida. Em alguns casos, o tratamento
cirúrgico é recomendado. As indicações para
cirurgia bariátrica envolvem: (a) idade de 18 a
65 anos; (b) IMC maior que 40 kg/m² ou 35
kg/m² com uma ou mais comorbidades graves
relacionadas com a obesidade e documentação
da ausência de resposta ao tratamento
farmacológico e não farmacológico por pelo
menos dois anos; (c) Pacientes obesos com
mais de 65 anos com presença de comorbidades
que interferem na expectativa de vida; (d)
adolescentes obesos com 16 anos completos e
menores de 18 anos poderão ser operados,
respeitadas as condições acima e com
concordância dos pais ou responsáveis legais,
com o risco-benefício muito bem analisado
(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE, 2016).
Uma grande preocupação médica é o risco
elevado de doenças associadas ao sobrepeso e à
obesidade, como diabetes tipo 2, hipertensão
arterial sistêmica, neoplasias e doença arterial
coronariana (FERREIRA et al., 2019). Além
dessas comorbidades, destaca-se, a redução da
função pulmonar causada por alterações
estruturais da região toracoabdominal que
levam à limitação da mobilidade diafragmática
e do movimento costal, ambos essenciais para a
mecânica ventilatória adequada. Uma forma
eficiente de avaliar a função pulmonar é por
meio da determinação dos volumes
pulmonares, sendo a espirometria a técnica
mais utilizada nesse contexto (MELO et al.,
2014).
Desta forma, sabendo da possível relação
entre procedimentos cirúrgicos e prejuízo da
mecânica ventilatória, o objetivo do presente
estudo foi verificar por meio de uma revisão
sistemática e meta–análise, o prejuízo da
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ventilação pulmonar no pós-operatório
imediato da cirurgia bariátrica.

2. MÉTODO
Trata- se de uma revisão sistemática da literatura do tipo metanálise, desenvolvida com
artigos originais, publicados nos últimos 10
anos (janeiro de 2010 a janeiro de 2020). Este
processo de busca e seleção de estudos foi realizado por dois autores, sendo conduzido de
forma cega e independente. A discordância na
seleção dos estudos foi resolvida a partir da análise de um terceiro autor. Foi realizada uma
busca no período junho de 2020 a setembro de
2020 dos estudos publicados originalmente em
inglês nos últimos 10 anos nas bases de dados
MEDLINE (National Library of Medicine),
SciELO (Scientific Electronic Library Online)
e Cochrane. Para otimizar a estratégia de busca
e melhorar o relato desta revisão, foi utilizada a
escala PRISMA. Na formulação da estratégia
de busca foi utilizado o Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS), sendo os termos de busca organizados através da sistematização PICO: obesidade; cirurgia bariátrica; espirometria; cuidados pós-operatório. Vale ressaltar, que as variações da palavra-chave anteriormente apresentadas foram consultadas mediante o Mesh (Medical Subject Headings). Não houve utilização
software para gerenciamento das referências no
processo de seleção dos estudos.
2.1. Critérios para inclusão ou exclusão
dos estudos na revisão
Foram incluídos estudos caracterizados
como ensaio clínico controlado e randomizado
publicados nos últimos 10 anos originalmente
em inglês, cujos os pacientes são homens e mulheres obesas candidatos à cirurgia bariátrica
(idade ≥ 18 anos; obesidade mórbida definida
como IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC entre 35 e 40

kg/m2 associada a uma ou mais comorbidades)
que receberam análise da função pulmonar no
pré (até duas semanas antes da cirurgia) e no
pós-operatório imediato (até o 2° dia após a cirurgia). Foram excluídos estudos que apresentaram processo de randomização e de intervenções pouco claras, ausência de análise da função pulmonar no pós operatório imediato, estudos duplicados entre as bases de dados e estudos que apresentam intervenções que interferem na análise dos dados. Os critérios de inclusão e exclusão aplicados estão expostos no
Quadro 3.1.
A seleção dos estudos foi feita nas seguintes
etapas: 1) exclusão de duplicatas referentes as
diferentes bases de dados; 2) leitura dos resumos, avaliando a adequação dos estudos aos critérios de inclusão e exclusão; 3) leitura dos textos na íntegra para observação da função pulmonar antes e após cirurgia bariátrica. Após
essa leitura, foram selecionados 6 estudos para
a realização da meta-análise, sendo tabulados
os seguintes dados dos estudos selecionados:
autor, título, ano do estudo, número dos participantes, idade, IMC, comorbidades e variáveis
espirométricas analisadas no pré e pós operatório (CVF, VEF1, PEF, CVL e VRE).
2.2. Análise dos dados
Depois de selecionados os estudos, os dados
encontrados (CVF) foram analisados no software informático específico, mais propriamente o Medcalc Version 15.8, utilizando a
análise estatística de efeito aleatório e efeito
fixo, considerando a heterogeneidade dos estudos. O intervalo de confiança de 95% (IC 95%)
foi calculado para cada estudo individualmente
e em seguida, para a combinação dos estudos
selecionados. Foi identificado os valores da média e do desvio padrão de cada estudo e adotado
somente os valores de p < 0,05 como significantes.
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Quadro 3.1 Critérios para inclusão ou exclusão dos estudos na revisão
Critérios de inclusão
Delineamento:

●
●
●
●

Pacientes:
●
Intervenção:

Ensaio Clínico Controlado e Randomizado;
Publicado nos últimos 10 anos;
Originalmente em inglês.
Homens e mulheres obesas candidatos à cirurgia bariátrica (idade ≥ 18
anos; obesidade mórbida definida como IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC entre
35 e 40 kg/m2 associada a uma ou mais comorbidades)
Cirurgia Bariátrica com análise da função pulmonar no pré (até duas semanas antes da cirurgia) e no pós-operatório imediato (até o 2° dia após a
cirurgia).

Critérios de exclusão
Delineamento:
Intervenções:

●
●
●
●
●

Processo de randomização pouco claro
Ausência de análise da função pulmonar no pós-operatório imediato
Estudos duplicados.
Intervenções pouco claras.
Presença de intervenções que interferem na análise dos dados.

Principais variáveis analisadas
●
●
●
●
●
●
●

Capacidade Vital Forçada (CVF);
Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1);
Volume de Reserva Expiratório (VRE);
Volume Corrente (VC);
Pressão Inspiratória Máxima (PIM);
Pressão Expiratória Máxima (PEM);
Capacidade Inspiratória (CI);
● Pico de Fluxo Expiratório (PFE).

3. RESULTADOS
Foram
identificados
164
estudos
envolvendo obesidade e acometimento
pulmonar no pré e pós-operatório da cirurgia
bariátrica. Contudo, a partir da aplicação dos
critérios previamente definidos, apenas 20
fizeram parte dos critérios determinados.
Destes, apenas 6 foram elegíveis para fazerem
parte do escopo desta revisão (CASALI et al.,

2011; BAETE et al., 2017; BARBALHOMOULIM et al., 2011; DUYMAZ et al., 2020;
ALEXANDROPOULOU et al., 2019;
BALTIERI et al., 2014). A Figura 3.1
apresenta o fluxograma utilizado para seleção
dos artigos que foram analisados.
Os estudos analisados envolveram 345
voluntários maiores de 18 anos e IMC ≥ 40
kg/m² ou entre 35 a 40 kg/m² associado a uma
ou mais comorbidades.
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Figura 3.1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos
Artigos identificados no MEDLINE a
partir da estratégia de busca (N = 113)

Artigos identificados na
SciELO e Cochrane (N = 51)

N° de relatos
excluídos por
não estarem
diretamente
relacionados
ao tema ou
estarem
duplicados em
outras bases.
(N = 51)

Artigos identificados após aplicação dos
critérios de inclusão: últimos 10 anos e
inglês. (N = 20)

Artigos identificados após aplicação do
critério de inclusão: ECCR (N = 20)

N° de artigos selecionados após leitura do título e resumo (N =16)

N° de artigos incluídos para a análise da revisão sistemática após leitura na íntegra.
(N = 6)

Em geral, a realização da cirurgia bariátrica
culmina em uma diminuição da função
pulmonar em torno do primeiro e segundo dia
pós-operatório, uma vez que existem inúmeros
fatores que influenciam no desempenho das
manobras, como dor, medo de respirar e uso de
anestésicos e analgésicos. Dentre as variáveis
que sofreram redução, destacam-se: a) VRI:
estima redução do volume extra de ar que pode
ser inspirado; b) VRE: estima redução do
volume extra de ar que pode ser expirado; c)
VC: estima comprometimento do volume de ar
inspirado ou expirado em cada respiração
normal. A redução dessas variáveis culmina na
redução da CVF, constatando uma redução do
volume pulmonar e, consequente, da

capacidade pulmonar. Em adendo, ocorreu
redução da VEF1, estimando um atraso na
liberação do ar durante a expiração. Em
especial, destaca-se que cinco estudos
(CASALI et al., 2011; BAETE et al., 2017;
BARBALHO-MOULIM
et
al.,
2011;
DUYMAZ et al., 2020; ALEXANDROPOULOU et al., 2019) dos seis analisados
evidenciaram diferença estatística entre os
grupos pré e pós-operatório (p < 0,05) na
redução da VEF1.
Em relação à força muscular, houve
diminuição da PIM no pós-operatório quando
comparado ao pré-operatório, o que reflete
comprometimento na força da musculatura
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inspiratória. Entretanto, não houve diferença da
PEM.
3.1. Meta-análise
Dos 6 estudos incluídos nesta revisão, quatro forneceram dados suficientes para analisar a
CVF após a cirurgia bariátrica (CASALI et al.,
2011; BAETE et al., 2017; BARBALHOMOULIM et al., 2011; BALTIERI et al., 2014).
Baseado nesses quatro estudos (amostra total de
72 voluntários) foi realizado uma meta-análise.
O valor da diferença da média padronizada foi

de – 1,496 e – 2,002 para os efeitos fixos e aleatórios respectivamente.
A Figura 3.2 em forest plot evidencia a influência da cirurgia bariátrica na CVF até o segundo dia de pós operatório, evidenciando
queda desta variável. Os resultados a esquerda
indicam valores favoráveis para queda da CVF
no pós operatório da cirurgia bariátrica. O teste
de heterogeneidade aplicado na análise foi significativo (p < 0,0001), evidenciando estatisticamente a existência de heterogeneidade entre
os estudos.

Figura 3.2 Forest Plot dos estudos incluídos na análise do efeito fixo e aleatório, diferença da média
padronizada adotando intervalo de confiança de 95%

Legenda: SMD: standardized mean differences; SE: standart error; CI: intervalo de confiança; DF: degrees of freedom;
Q: statistics cohran’s; T: estatística t; P: valor de P; N1: amostra do grupo metformina; N2: amostra do grupo gliburida

4. DISCUSSÃO
Nossos resultados ratificam a premissa de
que a cirurgia bariátrica compromete a função
pulmonar, acarretando uma diminuição
significativa da CVF (p < 0,0001) no primeiro
e segundo dia de pós operatório. Em adendo, na
revisão da literatura foi mostrado redução no
VRI, VEF1 e VC e em relação a força da
musculatura inspiratória, houve uma redução
da PIM do pós-operatório quando comparado
ao pré-operatório.
Os estudos (CASALI et al., 2011;
BARBALHO-MOULIM et al., 2011) que
analisaram a variável PIM apresentaram

redução da mesma no período pós- operatório
para ambos os grupos (treinamento e controle).
No estudo BARBALHO–MOULIM et al.
(2011), foram constatados: o PIM pré –
operatório (93,33 ± 23,80 e 92,94 ± 18,63) e o
PIM pós-operatório (63,34 ± 21,60 e 48,82 ±
19,32) para GT e GC, respectivamente. Sendo
assim, averígua-se uma redução de 28% no GT
e de 47% no GC (p <0,05). No estudo CASALI
et al. (2011) foram observados: o PIM préoperatório inicial (110.7±25.5 e 120.7±20.5) e
uma redução de 45% e de 56%, através da
análise do gráfico para GT e GC,
respectivamente. Esses resultados sugerem que
os músculos inspiratórios são mais afetados que
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os músculos expiratórios após cirurgia
bariátrica, devido à possibilidade de alteração
da função diafragmática por uma paresia
reflexa e redução de sua ação inspiratória pela
atividade sinérgica dos músculos abdominais.
Em relação a PEM, o estudo CASALI et al.
(2011) não apresentou diferenças estatísticas
para a PEM entre os grupos no período pós
operatório, enquanto o estudo BARBALHO
MOULIM et al. (2011) evidenciou uma
redução significativa da PEM em ambos os
grupos, sendo uma diminuição de 56% no GT e
55% no GC. Vale ressaltar que na cirurgia
bariátrica convencional há uma maior redução
da PEM (queda de 61%) quando comparada a
guiada por videolaparoscopia (queda de 27%).
Isso porque, a cirurgia convencional é um
método altamente invasivo que pode acarretar
traumas diretos nos músculos abdominais,
prejudicando, portanto, o funcionamento dos
mesmos.
Os indivíduos obesos, por apresentarem
excesso de massa corporal, possuem uma
combinação de fatores que podem afetar o a
força muscular respiratória (FMR), resultando
em uma diminuição de volumes e capacidades
pulmonares (EICHENBERGER et al., 2002). A
redução da FMR é causada, principalmente,
pela diminuição da complacência torácica uma
vez que o tecido adiposo depositado sobre o
tórax e o abdômen do indivíduo obeso,
promove uma compressão mecânica da caixa
torácica, dificultando a expansão do tórax
durante a respiração (STIRBULOV, 2007).
Segundo NAIMARK et al. (1960), a
complacência torácica de um indivíduo obeso
pode ser até 50% menor quando comparada
com um indivíduo eutrófico. Outro fator
importante a ser considerado é a alteração da
mobilidade da musculatura diafragmática – isso
porque, o depósito excessivo de gordura
abdominal gera distensão abdominal com

consequente elevação do músculo diafragma
que passa a atuar com menor flexibilidade
(KOENIG, 2001). Este, portanto, pode tornarse encurtado já que segundo GROSSMAN et al.
(1982), quando um músculo perde sua
flexibilidade normal, sua relação comprimentotensão
estará
alterada,
ocasionando
incapacidade do mesmo de produzir tensão
adequada, desenvolvendo fraqueza com
retração.
Dessa forma, aspectos da cirurgia
abdominal - como: a) uso de anestésicos; b)
bloqueadores neuromusculares e analgésicos
(RAMOS et al., 2009); c) trauma cirúrgico; d)
perda da integridade dos músculos abdominais
(SANCHES et al., 2007); e) manipulação das
vísceras e consequente inibição reflexa do
nervo frênico; f) dor pós-operatória; g)
insuflação de pneumoperitônio; h) alterações
posturais (SPRUNG et al., 2002) - podem
causar
alterações
respiratórias
mais
pronunciadas nesses pacientes caracterizadas
por volumes pulmonares e mobilidade
diafragmática e toracoabdominal reduzidos
(BARBALHO-MOULIM et al., 2009). Em
relação aos volumes pulmonares, ocorre um
padrão restritivo com redução dos mesmos e
que persiste por pelo menos 10 a 14 dias após a
cirurgia. Já em relação a disfunção
diafragmática ocorre um pico entre duas a oito
horas após a cirurgia (ROMANINI et al., 2007)
e desencadeia: a) alterações na razão
ventilação/perfusão; b) diminuição da expansão
toracoabdominal;
c)
ineficiência
nos
mecanismos de defesa das vias aéreas, como a
tosse; d) depressão do sistema imunitário, o que
aumenta o risco de desenvolver complicações
respiratórias, tais como atelectasia, hipoxemia
grave, embolia pulmonar, pneumonia por
aspiração e insuficiência respiratória aguda
(ALSUMALI et al., 2018).
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Dentre as complicações no pós-operatório
da cirurgia bariátrica, destaca-se a atelectasia.
Em relação a essa, um grupo de autores
(RAMOS et al., 2009) demonstraram que antes
da indução anestésica, 2,1% da área total do
pulmão de um obeso era atelectásica e 1,0% era
no não obeso (P 0,01); após extubação traqueal
foi de 7,6% no obeso e 2,8% no não obeso (P
0,05); e após 24 horas foi de 9,7% no obeso
versus 1,9% no não obeso (P 0,01). Nesse
contexto, estudos relatam que a atelectasia
surge no momento da indução da anestesia em
todos os pacientes, mas persiste apenas no
período pós-operatório em pacientes obesos.
Isso ocorre porque uma das características dos
obesos mórbidos ser a hipoventilação alveolar,
devido ao acúmulo de gordura abdominal.
Dessa forma, por alterações na mecânica da
ventilação e após anestesia geral, essa
hipoventilação pode ser agravada nas primeiras
horas da sala de recuperação. Ademais, outra
complicação de grande relevância e prevalência
é a insuficiência respiratória em pacientes com
IMC acima de 43 kg/m² após cirurgia bariátrica
(EL-SOLH et al., 2006).
Em adendo, um acompanhamento de 3, 6 e
12 meses, a cirurgia bariátrica apresentou
melhoras significativas nos parâmetros
espirométricos (CVF = 84,5 ± 8,3% vs 112,3 ±
9,9%, p <0,001; VEF1 = 79,9 ± 10,1% vs 101,6
± 18,8%, p = 0,003) e de SpO 2 (88,3 ± 3,9%,
vs 96,2 ± 3,2%, p <0,001), sendo a perda de
peso o fator impactante para esses resultados
(LUMACHI et al., 2010). Esses mesmos

resultados também foram encontrados em
outros estudos (XAVIER et al., 2010;
SCIPIONI et al.,2011), incluindo uma metaanálise que abordou essa mesma temática de
acompanhamento da função pulmonar 12
meses após a cirurgia bariátrica (ALSUMALI
et al., 2018).
O presente estudo apresentou limitações,
como: a) heterogeneidade dos estudos,
existindo uma variabilidade de condutas no
grupo controle não especificadas nos estudos, o
que impede a minimização deste viés pelos
autores, podendo ou não esse aspecto
influenciar nos resultados; b) pequeno tamanho
amostral em alguns ECCR. No entanto, essa
meta-análise evidencia estatisticamente um
comprometimento pulmonar no pós operatório
imediato a cirurgia bariátrica, não sendo
encontrado na literatura estudos que
apresentem o mesmo objetivo desta revisão.
Dessa forma, esses resultados possibilitam a
ocorrência de estudos voltados para
intervenções que melhorem a ventilação
pulmonar no pós operatório imediato.

5. CONCLUSÃO
De acordo com os estudos analisados, foi notado que em decorrência da obesidade associada aos aspectos cirúrgicos há um comprometimento dos volumes pulmonares e, consequente,
da capacidade pulmonar, evidenciada pela redução significativa da variável espirométrica
CVF.
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1. INTRODUÇÃO
O paciente psicologicamente bem adaptado,
cujos sistemas orgânicos funcionam segundo
suas necessidades, com nutrição, balanços hidroeletrolíticos e ácido-básico normais, geralmente tolera bem uma intervenção cirúrgica, no
entanto, todos os pacientes submetidos à uma
cirurgia correm risco de complicações pós-operatórias, principalmente os previamente debilitados (LLAMAS & RAMIA, 2020).
Os procedimentos cirúrgicos costumam estar associados a modificações circunstanciais
dos componentes fisiológicos e metabólicos
que garantem a homeostasia. Essas alterações
variam de acordo com o biótipo do paciente e
do tipo de cirurgia e, em situações de trauma,
dependem ainda da gravidade e extensão das lesões. A ocorrência de complicações clínicas indica uma mudança importante na recuperação
do paciente cirúrgico, aumentando o risco de reoperação, o tempo de permanência hospitalar, a
diminuição da disposição de leitos e o aumento
da morbimortalidade (MILLS, 2018).
Não há consenso sobre a real incidência de
complicações pós-operatórias, embora estimam-se taxas entre 5,8% e 43,5% nos primeiros
30 dias, com mortalidade geral variando entre
0,79% e 5,7%, relacionadas ao tipo de cirurgia
e à gravidade da complicação. Além disso, associa-se com a presença de múltiplas complicações a um considerável aumento nas chances de
mortalidade, cerca de 7,2 vezes (STAMENKOVIC et al., 2018).
Atualmente, o quantitativo de complicações
cresce em velocidade proporcional aos procedimentos cirúrgicos. Em todo o mundo aproximadamente 234,2 milhões de procedimentos cirúrgicos são realizados anualmente, dos quais sete
milhões sofrem complicações evitáveis, o que
torna essa realidade um problema de saúde pú-

blica de considerável impacto (SELLERS et al.,
2018).
O objetivo desta revisão é identificar as
principais complicações cirúrgicas que podem
ocorrer no pós-operatório de um paciente, diminuindo dessa forma a morbimortalidade relacionada ao procedimento.

2. MÉTODO
A metodologia consiste em uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed. Foram selecionadas 8 publicações para leitura detalhada
e produção deste trabalho. Os descritores utilizados foram “surgery”, “complications” e “postoperative”. Os critérios de seleção foram: publicações indexadas entre 2016 e 2020, estudos
disponíveis na íntegra e artigos em língua inglesa e portuguesa. Os critérios de exclusão foram: publicações indexadas anteriores ao ano
de 2016, estudos não disponíveis na íntegra, artigos em outras línguas e que não se enquadram
no tema proposto.
Os resultados estão dispostos de forma puramente descritiva e divididos em categorias temáticas abordando: evolução no pós-operatório, febre no pós-operatório, complicações respiratórias, complicações cardiovasculares,
complicações gastrointestinais e complicações
da ferida operatória.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Evolução no pós-operatório
Qualquer tipo de cirurgia causa significativa lesão tecidual e inflamação. Essa resposta
inflamatória natural é ocasionada por uma cascata de citocinas, liberadas por macrófagos e
por células endoteliais, que, uma vez na corrente sanguínea, agem no hipotálamo, elevando
a produção de prostaglandinas (JAISHI et al.,
2017).
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Com a abordagem cirúrgica para curar uma
patologia, é possível gerar uma outra doença
pós-operatória, cuja evolução pode ser pouco
previsível. Sabe-se que todas as operações representam algum risco, mesmo com uma abordagem adequada nos períodos pré, intra e pósoperatório; nenhum procedimento cirúrgico
está livre de evoluir com complicações. As
complicações podem ser imediatas (nas primeiras 24hrs), mediatas (até o 7º dia) ou tardias
(acontecem depois da retirada de pontos e alta
hospitalar definitiva). Os sistemas mais suscetíveis às intercorrências após uma cirurgia são o
cardiovascular, o urinário, ou respiratório, ou
digestivo e o hepatobiliar (LEDERER et al.,
2017).
As complicações pós-operatórias podem
também ser gerais, especiais ou específicas. A
complicação geral é aquela que pode acontecer
com qualquer paciente, independentemente do
tipo de procedimento cirúrgico, como hemorragia, atelectasia pulmonar, insuficiência renal
aguda e doença tromboembólica. As complicações especiais acometem pessoas com condição
clínica prévia à intervenção cirúrgica. Por fim,
as complicações específicas estão relacionadas
ao órgão operado, sendo mais ou menos recorrente em função do tipo de anestesia, da afecção
clínica associada, do grau de injúria e dos cuidados pós-cirúrgicos (KEHLET, 2020).
A evolução normal de um pós-operatório é
aquela que conduz, sem atropelos, o paciente
operado do trauma operatório à cura total. Já
uma evolução anormal é marcada por alterações
orgânicas e distúrbios funcionais capazes de caracterizar uma complicação pós-operatória. Na
evolução pós-operatória, três problemas devem
ser debelados: o combate ao jejum prolongado
através de uma reposição tanto hidroeletrolítica
quanto calórica; o combate à dor, elegendo mais
de um analgésico para seu controle adequado e

o combate à infecção através de antibioticoterapia (VENARA et al., 2016).
3.2. Febre no pós operatório
Febre é uma das complicações pós-cirúrgicas mais comuns, exigindo que os profissionais
de saúde sejam capazes de distinguir uma resposta fisiológica normal à cirurgia de uma resposta patológica, que pode ser infecciosa ou não
infecciosa. É encontrada em cerca de 25% dos
pacientes submetidos a procedimentos de médio e grande porte (KEHLET, 2020).
Dentre as principais causas de febre no pósoperatório estão: a atelectasia, que costuma
ocorrer nas primeiras 24 horas; a flebite, que
ocorre nas primeiras 48 horas; a infecção do
trato urinário, que surge em até 72 horas; a infecção da ferida operatória, em até 5 dias e abcesso/coleção intracavitária com um período
médio de até 7 dias. Os demais sinais e sintomas
clínicos associados a cada uma das causas de
febre citadas são variáveis, a depender do sistema orgânico acometido. Nas primeiras 48 horas de pós-operatório é possível observar elevação da temperatura até 38ºC em decorrência do
aumento do metabolismo em resposta ao
trauma cirúrgico, sendo está uma reação fisiológica esperada do organismo humano (SELLERS; et al., 2018).
A atelectasia e a pneumonite são as causas
mais frequentes de febre nos três primeiros dias
pós-operatórios. Do terceiro ao sexto da cirurgia deve-se pensar em infecção de cateteres
vasculares, infecção urinária ou incisional, peritonite localizada ou generalizada, além de
tromboflebite de membros inferiores. Do sexto
ao décimo dia surgem como complicações sépticas, os abscessos incisionais e as coleções purulentas (MILLS, 2018).
Dentre os principais fatores que favorecem
o surgimento de uma infecção cirúrgica e consequente aparecimento da febre estão: desnutri27 | P á g i n a
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ção, obesidade, presença de infecção concomitante em outro local do corpo, depressão da
imunidade, uso de corticosteroides e citotóxicos, diabetes melittus, hospitalização prolongada, doenças prévias debilitantes e consumptivas como as neoplasias (STAMENKOVIC et
al., 2018).
3.3. Complicações respiratórias
No âmbito respiratório, sintomas leves podem incluir: inflamação da orofaringe, tosse e
desconforto respiratório, enquanto complicações severas incluem insuficiência respiratória
com hipoxemia grave e necessidade de ventilação mecânica. As complicações mais importantes e mórbidas são a atelectasia pulmonar, a
pneumonia, a exacerbação de condições respiratórias pré-existentes como Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) e o Tromboembolismo Pulmonar (TEP) (LEDERER et al.,
2017).
A função pulmonar é alterada simplesmente
pela realização de um procedimento cirúrgico.
A capacidade funcional residual do pulmão
pode ser reduzida em até 1,5 litros em procedimentos com necessidade de anestesia geral. A
perda de tônus muscular promove redução do
volume e da capacidade de ventilação e da perfusão, principalmente na região basal dos pulmões, promovendo dessa forma a atelectasia e
colapso alveolar (MILLS, 2018).
As complicações pulmonares são as mais
comumente observadas no período pós-operatório. Pacientes com DPOC constituem um
grupo de especial vulnerabilidade devido ao
fato de frequentemente apresentarem aumento
de volume da secreção brônquica, diminuição
da atividade ciliar do epitélio pulmonar e tendência a acúmulo de secreções (KEHLET,
2020).
A atelectasia é a complicação pulmonar
mais comum no pós-operatório. Surge habitual-

mente nas primeiras 48 horas, sua ocorrência
deve ser suspeitada pela verificação de febre,
taquipneia e taquicardia neste período. A pneumonia é a complicação mais frequente das atelectasias persistentes ou da aspiração de secreções. O diagnóstico clínico de pneumonia é sugerido pelo encontro de calafrios, febre elevada,
dor pleurítica e tosse com expectoração. Os dados do exame físico frequentemente não se correlacionam bem com os achados radiológicos
na fase inicial do processo (JAISHI et al.,
2017).
A embolia pulmonar é complicação mais
frequente no pós-operatório de indivíduos imobilizados por longo período de tempo, nos idosos, nas cirurgias pélvicas e de colo do fêmur,
nos cardiopatas, nos obesos, em pacientes com
história de acidentes tromboembólicos e naqueles apresentando insuficiência venosa periférica
ou em uso de anticoncepcionais orais combinados (ACO). O principal fator predisponente na
fisiopatogenia da TEP em indivíduos operados
é o estado de hipercoagulabilidade sanguínea
no pós-operatório. Na maioria das vezes a embolia pulmonar ocorre sem prévia manifestação
de sinais de trombose venosa (LEDERER et al.,
2017).
3.4. Complicações cardiovasculares
Complicações cardíacas são comuns em cirurgias não cardíacas e evidenciam uma mortalidade considerável em até 30 dias após o procedimento cirúrgico. A Injúria Miocárdica Pós
Cirurgia Não Cardíaca já é um termo reconhecido pela comunidade científica devido a sua
grande importância. O espectro de dano miocárdico varia desde pequenas injúrias até a isquemia tecidual e tem sido preocupante por elevações assintomáticas de troponina relacionadas a aumento de mortalidade. A Fibrilação
Atrial (FA) constitui a arritmia nova pós-operatória mais comum, normalmente com resolução
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espontânea, porém, se persistir por mais de um
ano, o risco de eventos cerebrovasculares aumenta em até quatro vezes (VENARA et al.,
2016).
A causa mais comum de deterioração cardiocirculatória em pacientes cardiopatas submetidos a um procedimento cirúrgico é a hipovolemia. Deve-se avaliar com especial atenção as
perdas hidreletrolíticas e sanguíneas ocorridas
durante o ato cirúrgico, assim como as necessidades e a qualidade da reposição pós-operatória
(KEHLET, 2020).
3.5. Complicações gastrointestinais
As complicações gastrointestinais podem
ser de três tipos principais: a deiscência de anastomose, as fístulas gastrointestinais e a obstrução intestinal. A deiscência de anastomose representa uma descontinuidade parcial em algum ponto de uma anastomose em cirurgias do
aparelho digestivo. É uma das complicações
mais graves, pois permite o extravasamento de
conteúdo intraluminal do trato digestivo, que
pode seguir trajetos distintos e ocasionar peritonite difusa, sepse de foco abdominal, surgimento de abscessos intra-abdominais ou promover o aparecimento de fístulas. Alguns fatores de risco para essa deiscência são tensão excessiva na linha de sutura, suprimento sanguíneo insuficiente para as estruturas a serem anastomosadas, anastomoses pancreaticoentéricas,
colorretais, cirurgias do esôfago, infecção concomitante, coleção de líquido próxima à anastomose, radioterapia prévia e doença de Crohn
(JAISHI et al., 2017).
As fístulas são definidas como uma comunicação entre duas superfícies epiteliais, sendo
uma delas um órgão ou víscera oca. No trato digestivo, esta complicação pode acontecer entre
dois órgãos ou entre um órgão digestivo e outra
estrutura não relacionada. As fístulas adquiridas mais frequentes são aquelas associadas ao

trato gastrointestinal, podendo ser traumáticas,
espontâneas e pós-operatórias. Vale ressaltar
que a deiscência anastomótica definida previamente é um caso importante de fístula (VENARA et al., 2016).
A resposta endócrina e metabólica ao
trauma e a manipulação de alças podem contribuir para uma atonia intestinal no pós-operatório. A obstrução intestinal precoce, que ocorre
nos primeiros 30 dias após a cirurgia, pode ser
de caráter funcional ou mecânico, quando uma
barreira física impede a progressão do conteúdo
intestinal. Os casos funcionais são classificados
em íleo pós-operatório e íleo adinâmico. Na
apresentação pós-operatória, não há fator precipitante de importância e a adinamia do intestino
se resolve em dois a quatro dias, sendo parte de
uma resposta normal à agressão cirúrgico-anestésica (SELLERS et al., 2018).
No íleo adinâmico ou paralítico, a obstrução
intestinal se resolve mais tardiamente e são encontrados um ou mais distúrbios precipitantes.
A obstrução mecânica no pós-operatório precoce é um evento raro e ocorre em menos de 1%
dos casos, sendo as aderências a condição mais
frequente. Embora de pouca importância no
pós-operatório, as aderências são a principal
causa de obstrução intestinal de delgado fora
desse período. Na presença de obstrução intestinal, encontramos vômitos, distensão abdominal e dor em cólica (STAMENKOVIC et al.,
2018).
3.6. Complicações da ferida operatória
As complicações da ferida operatória estão
entre as mais comumente encontradas, sendo,
normalmente, de fácil resolução e apresentando
pouco impacto na morbimortalidade cirúrgica.
Como exceção, alguns pacientes podem sofrer
um processo infeccioso profundo com graves
repercussões sistêmicas. A sequência da incisão
é pele, tecido celular subcutâneo, camada pro29 | P á g i n a
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funda, formada por aponeurose e por músculos,
e, por fim, a cavidade. Ao fim do procedimento,
todas essas camadas são fechadas e fazem parte
da ferida operatória. As complicações podem
estar localizadas em um ou mais desses planos
(SELLERS et al., 2018).
As principais complicações pós-cirúrgicas
relacionadas à ferida operatória são: seroma,
hematoma e deiscência. O seroma ocorre por
acúmulo de linfa ou grandes descolamentos que
geram um acúmulo de líquidos entre as camadas da pele. O hematoma, causado pela coleção
de sangue ao redor da ferida cirúrgica, resulta
na formação de coágulo, causando desconforto
no nível da ferida e, assim, diminuindo a resistência à infecção. Pode advir de uma hemostasia inadequada, pelo uso de distúrbios ou drogas
que interferem na cascata de coagulação (como
AAS e heparina) ou de doenças apresentadas
pelo paciente (STAMENKOVIC et al., 2018).
Deiscência, que é uma disjunção parcial ou
total de qualquer camada da ferida, consiste em
uma complicação na qual a ferida não cicatriza
ou abre ao longo de sua linha de incisão após a

cirurgia. É caracterizada como uma emergência
cirúrgica devido aos riscos associados. Pode estar associada à fatores como: técnica inadequada, infecção, paciente imunodeprimidos,
que fazem uso de corticoides, radioterapia ou
possuem diabetes mellitus, bem como tabagistas, obesos e desnutridos integram o grupo de
risco (KEHLET, 2020).

4. CONCLUSÃO
Nenhuma intervenção cirúrgica está livre de
complicações. As complicações cirúrgicas pósoperatórias podem ser divididas quanto ao momento em que ocorrem em imediata, mediata e
tardia e também em gerais, específicas ou especiais. Dentre as complicações mais comuns estão a febre, as relacionadas aos sistemas respiratório, cardiovascular e gastrointestinal e também as associadas à ferida operatória. Portanto,
o conhecimento das principais complicações
pós-operatórias é de extrema importância, com
o objetivo de minimizar ao máximo a morbimortalidade relacionada ao procedimento.
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1. INTRODUÇÃO
A síndrome da apneia obstrutiva do sono
(SAOS) é caracterizada pela obstrução de 90%
das vias aéreas superiores, por 10 segundos durante o sono, associado a dessaturação e/ou despertar, com consequente sonolência diurna (VIANELLO et al., 2016).
Ademais, apresenta alta prevalência populacional, acometendo mais homens do que mulheres (BIXLER et al., 2011). Salienta-se que
sua causa é multifatorial e estão entre os fatores
de risco, a obesidade, os aspectos genéticos,
anatômicos e fisiológicos (TUFIK et al., 2015).
Entre as condições anatômicas estão a junção
física/espacial, o esqueleto facial e o excesso de
tecido mole. Em relação aos fatores fisiológicos
estão o relaxamento do músculo faríngeo, o aumento da resistência da via aérea e a redução na
pressão de fechamento. Ambos os efeitos, em
conjunto, levam à síndrome da apneia obstrutiva do sono (RILEY et al., 2011).
O ronco é um dos sinais preditivos mais comuns da doença, no entanto, o diagnóstico é
feito por meio da polissonografia, exame de padrão ouro (PINTO, 2002). Desse modo, os estudos de Guilleminault demonstraram que o critério diagnóstico para SAOS refere-se à presença de cinco ou mais episódios de apneia/hipopneia (IAH) por hora de sono acompanhado de diminuição da saturação de oxigênio sanguíneo (GUILLEMINAULT et al.,
2019).
O tratamento requer técnicas terapêuticas
diversas, conservadoras e/ou cirúrgicas (VIANELLO et al., 2016). A cirurgia ortognática é o
tratamento de escolha para as deformidades
dento-esqueléticas. Assim, este procedimento
proporciona benefícios estéticos e funcionais
aos pacientes (ARAÚJO et al., 2013). Portanto,
dependendo da magnitude da discrepância, o
procedimento cirúrgico pode variar desde pe-

quenas movimentações de grupos de dentes até
a movimentação completa da mandíbula e/ou
maxila (GUILLEMI-NAULT et al., 2019).
Com isso, a cirurgia ortognática moderna
(avanço maxilomandibular) busca a melhora da
função em combinação com a estética, tão importantes e necessárias a qualidade de vida do
indivíduo. (ARAÚJO et al., 2013).
Conclui-se, a partir dos estudos dos autores
que o tratamento dos distúrbios respiratórios do
sono tem merecido reavaliação pela constatação de consideráveis taxas de insucessos das
técnicas terapêuticas em uso frequente. As diferentes interpretações dos padrões de obstrução
nas vias aéreas superiores parecem determinar
o sucesso ou falha do tratamento cirúrgico (RILEY et al., 2011).
O objetivo deste estudo foi avaliar através
de uma revisão de literatura, a importância do
avanço maxilomandibular e sua repercussão
nas vias aéreas superiores com a melhoria na
qualidade do sono dos pacientes.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão de literatura, onde
foram selecionados artigos científicos a partir
da base de dados PubMed, em português e inglês, separados e em combinação, sendo obtidos 400 artigos datados entre 2010 e 2021. Para
tanto, foram utilizados descritores, como, “Apneia Obstrutiva do Sono”, “Cirurgia Ortognática” e “Vias Aéreas Superiores”. Para serem
incluídos, os artigos deveriam tratar do modo
direto acerca de cirurgia ortognática e apneia
obstrutiva do sono. Além disso foram selecionados estudos do tipo (revisão, meta-análise),
disponibilizados na íntegra. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, que não abordavam diretamente a proposta estudada e que não atendiam aos demais critérios de inclusão. Do total
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das pesquisas, foram eleitos 8 artigos, que após
uma leitura minuciosa foram submetidos para a
coleta de dados. Os resultados foram apresentados em tabelas, e, de forma descritiva, com enfoque nos pontos mencionados pelos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a busca na base de dados PubMed utilizando-se as palavras chaves eleitas encontraram-se 25 artigos. Porém, após a análise de inclusão e exclusão, foram selecionados somente
8 artigos, os quais foram submetidos à leitura
minuciosa para a coleta de dados. Os resultados
foram apresentados em forma de tabela separadas em resultados e principais achados por parte
dos autores e de forma descritiva, além disso,
com apresentações de imagens e suas devidas
fontes.
A síndrome da apneia obstrutiva do sono é
considerada problema de saúde pública, devido
às consequências cardiovasculares e aos riscos
de acidentes ocupacionais e automobilísticos
em decorrência da hiper sonolência diurna que
se estabelece e das decisões equivocadas que
ocorrem (VIANELLO et al., 2016). Está relacionada com a má qualidade de vida do paciente
acometido, com deterioração dos aspectos
neuro cognitivos, refletindo negativamente no
relacionamento familiar, social e no rendimento
intelectual e profissional (GUILLEMINAULT,
2019). Os pacientes portadores de SAOS, depois da cirurgia de avanço maxilomandibular,
apresentam ausência ou redução acentuada dos
sintomas e melhora dos índices polissonográficos e consequente melhora em sua qualidade de
vida. Portanto, a cirurgia de avanço maxilomandibular apresenta-se como uma importante
ferramenta para ser utilizada no tratamento da
SAOS (CAMACHO et al., 2015). Os dados levantados na pesquisa bibliográfica, que podem
ser vistos na Quadro 5.1 corroboraram para

mostrar o impacto que a cirurgia de avanço maxilomandibular representa nos indivíduos que
apresentaram a síndrome da apneia obstrutiva
do sono e deformidades esqueléticas faciais,
com a consistente melhora dos índices da polissonografia. Uma meta-análise realizada por Caples, descobriram que os pacientes com apneia
obstrutiva do sono submetido ao avanço maxilomandibular apresentam uma redução consistente e significativa no índice de apneia-hipopneia. A cirurgia ortognática demonstrou, portanto, fornece a redução mais consistente no índice de apneia-hipopneia para pacientes com
apneia obstrutiva do sono (CAPLES et al.,
2017).
Segundo a Quadro 5.1, teve seu objetivo
com enfoque de melhor compreender o
procedimento de avanço maxilomandibular,
bem como desmistificar as inúmeras
dificuldades apontadas, os autores apresentaram a metodologia diagnóstica, descrição
cirúrgica, resultados, complicações e vantagens
deste procedimento.
Dando continuidade aos estudos dos autores, segundo o autor Zaghi (2015), a cirurgia de
avanço maxilomandibular é recomendada para
doença grave, independentemente da presença
ou não de alteração esquelética craniomaxilofacial. Embora, a pressão positiva contínua nas
vias aéreas seja o tratamento de escolha em
muitos casos para pacientes com apneia obstrutiva do sono, na presença de obstrução em nasofaringe, em alguns casos há a necessidade de
implementação de alta pressão de fluxo aéreo e
seu uso pode não ser tolerado e confortável para
alguns pacientes. As cirurgias de avanço maxilomandibular (AMM) estão colaborando para o
tratamento da SAOS (ZAGHI et al., 2015).
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Quadro 5.1 Resultados de avaliação por parte dos autores sobre a cirurgia de avanço maxilomandibular
Estudos

Resultados

Principais Achados

VIANELLO
et al., 2016

A cirurgia ortognática têm sido utilizadas
com êxito para tratamento de deformidades
esqueléticas faciais.

Demonstrou-se um aumento do espaço
aéreo retrolingual e retropalatal.

CAPLES
et al., 2017

Pacientes com apneia obstrutiva do sono submetido ao avanço maxilomandibular apresentam uma redução consistente e significativa
no índice de apneia-hipopneia.

Demonstra-se uma redução média do
índice apnéia-hipopnéia de 87%.

CAMACHO
et al., 2015
MELLO- FILHO
et al., 2012
RILEY
et al., 2011

ZAGHI
et al., 2015
ARAUJO
et al., 2013
GUILLEMINAULT
et al., 2019

As cirurgias ortognática estão colaborando
para o tratamento da SAHOS e diversos
estudos publicados na literatura têm
demonstrado êxito.
A cirurgia de avanço maxilomandibular tem
se apresentado como o tratamento cirúrgico
mais eficiente para SAHOS.
O tratamento dos distúrbios respiratórios do
sono tem merecido reavaliação pela constatação de consideráveis taxas de insucessos das
técnicas terapêuticas em uso frequente.
A cirurgia de avanço maxilomandibular é
recomendada
para
doença
grave,
independentemente da presença ou não de
alteração esquelética craniomaxilofacial.
Benefícios estéticos e funcionais aos
pacientes e busca a perfeição da função em
combinação com a estética.
Descreveu pela primeira vez o avanço
maxilomandibular (MMA) como um
tratamento eficaz para pacientes com AOS
com perfil facial retrusivo.

Sumariamente sabe-se que técnicas cirúrgicas para correção de deficiência maxilar e mandibular são bem conhecidas, e têm sido utilizadas com êxito para tratamento de deformidades
esqueléticas faciais. Com isso, a cirurgia de
avanço mandibular provoca também um avanço
da musculatura da língua e da região supra-hióidea, bem como o avanço da maxila leva ao reposicionamento do véu palatino e dos músculos
velo faríngeos. Essa conduta acarreta um aumento do espaço aéreo retro lingual e retro palatal melhorando, portanto, mais extensamente,
a permeabilidade da faringe (VIANELLO et al.,
2016).
Existem alternativas de tratamento baseadas na indicação de alguns procedimentos cirúrgicos. Entre elas está a cirurgia ortognática que,

Apresenta bons parâmetros para casos de
SAHOS grave em que o sítio obstrutivo
se localiza na hipofaringe (IAH>30) em
índices da polissonografia.
Taxa de sucesso de 89% em mais de 600
procedimentos realizados.
As diferentes interpretações dos padrões
de obstrução nas Vias Aéreas Superiores
(VAS) parecem determinar o sucesso ou
falha do tratamento.
As cirurgias de avanço maxilomandibular
(AMM) estão colaborando para o
tratamento da SAOS.
Tratamento mais eficiente para SAOS
junto a traqueostomia, com índices de
sucesso de 100%.
MMA move a parede anterior da faringe
para frente, resultando em alargamento da
via aérea faringea.

de acordo com (CAMACHO et al., 2015 apud
ZANGH et al., 2018), apresenta bons resultados para casos de SAHOS grave (IAH>30) em
que o sítio obstrutivo se localiza na hipofaringe.
As cirurgias de avanço maxilomandibular estão
colaborando para o tratamento da SAHOS e diversos estudos publicados na literatura têm demonstrado êxito para tratamento desta deformidade.
A cirurgia ortognática é o tratamento de escolha para as deformidades dento-esqueléticas.
Segundo Araújo (2013), este procedimento proporciona benefícios estéticos e funcionais aos
pacientes e busca a perfeição da função em
combinação com a estética, tão importantes e
necessárias ao exercício da vida. A cirurgia de
avanço maxilomandibular tem se apresentado
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como o tratamento cirúrgico mais eficiente para
SAOS juntamente com a traqueostomia, com
índices de sucesso de 100% (ARAUJO et al.,
2013).
Ademais, a despeito da efetividade da cirurgia de avanço maxilomandibular para o tratamento da SAHOS, existe ainda certo temor e
alguns mitos a respeito deste procedimento e alguns autores mostram suas vantagens e desvantagens. Segundo Mello-Filho (2012), a cirurgia
de avanço maxilomandibular tem se apresentado como o tratamento cirúrgico mais eficiente
para SAHOS (excluindo a traqueostomia), com
elevados índices de sucesso (MELLO FILHO
et al., 2012).
É necessário destacar o pensamento do autor Riley (2011) onde demonstrou que, o tratamento dos distúrbios respiratórios do sono tem
merecido reavaliação pela constatação de consideráveis taxas de insucessos das técnicas terapêuticas em uso frequente. As diferentes interpretações dos padrões de obstrução nas vias aéreas superiores parecem determinar o sucesso
ou falha do tratamento cirúrgico. Atualmente
acredita que o estreitamento das vias aéreas superiores é difuso, em grande parte dos casos de
SAOS, incluindo o palato mole, parede lateral
da faringe e base de língua. Portanto, para o tratamento efetivo da SAOS é necessária a criação
de mecanismos que possibilitem a permeabilidade dessa região (RILEY et al., 2011).
A correção cirúrgica da SAOS envolve a
compreensão de uma série de parâmetros, dos
quais a anatomia das vias aéreas tridimensional
é importante. Visualização das vias aéreas superiores com base no feixe cônico da tomografia computadorizada e análise computacional
automática é uma ajuda na compreensão das
vias aéreas em condições normais e anormais e
sua resposta à cirurgia. O objetivo do tratamento cirúrgico desta síndrome é ampliar as
vias aéreas velo orofaríngea pelo deslocamento

anterior / lateral dos tecidos moles e por musculatura maxilar, mandibular e, possivelmente,
avanço do músculo genioglosso (SCHENDEL
et al., 2011).
Na Figura 5.1, é possível observar uma ressonância magnética de um paciente portador de
SAHOS no pré-operatório, onde visualiza-se na
seta o reduzido volume da faringe junto à base
da língua.
Figura 5.1 RM de um paciente portador de
SAHOS no pré-operatório dormindo, onde é
possível visualizar (seta) o reduzido volume da
faringe junto à base da língua

Fonte: Mello Filho, 2006.

Na Figura 5.2, é possível observar uma ressonância magnética do mesmo paciente portador de SAHOS no pós-operatório dormindo,
onde visualiza-se na seta o significativo aumento do volume da faringe junto à base da língua.

4. CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou que os pacientes
portadores da SAOS, depois da cirurgia de
avanço maxilomandibular, apresentam redução
dos sintomas e melhora dos índices da polissonografia e consequente melhora na qualidade de
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Figura 5.2 RM de um paciente portador de
SAHOS no pós-operatório dormindo, onde é
possível visualizar (seta) o significativo aumento
do volume da faringe junto à base da língua

vida. Portanto, a cirurgia apresenta-se como
uma importante ferramenta para ser utilizada no
tratamento (MELLO- FILHO et al., 2012). O
avanço maxilomandibular interfere na síndrome da apneia obstrutiva do sono à medida
que promove o avanço da mandíbula e/ou da
maxila para se obter oclusão estável e perfil harmônico. Tal avanço possibilita o aumento do
espaço posterior das vias aéreas superiores devido ao deslocamento ventral da musculatura
da faringe, do genioglosso e do osso hioide (VIANELLO et al., 2016). Com isso, essa terapêutica cirúrgica de primeira escolha, em muitos
casos, está diretamente relacionada ao interesse
e atuação do cirurgião bucomaxilofacial.

Fonte: Mello Filho, 2006.
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1. INTRODUÇÃO
A cirurgia parendodôntica tem sido praticada desde meados de 1800, quando a preocupação principal era remover o ápice necrótico
(BERMAN; HARGREAVES, 2020). A cirurgia periapical é o procedimento cirúrgico realizado para resolver dificuldades provenientes de
um tratamento endodôntico ou não solucionáveis por ele (BRAMANTE; BERBERT, 1990).
O sucesso da cirurgia é mais alto quando é complementada com o retratamento do canal radicular (CHANDLER; KOSCHY, 2002). As modalidades indicadas podem variar da curetagem
periapical até a apicectomia com ou sem obturação retrógrada. Todas as técnicas são eficazes, desde que seja feita a escolha adequada
(SOARES et al., 2017). Em virtude disso, como
exemplos de indicações para a realização de
cirurgia parendodôntica, têm-se os casos de
lesões perirradiculares que não responderam ao
tratamento endodôntico, especialmente em dentes com canais adequadamente obturados que
apresentem sinais e sintomas clínicos e radiográficos que caracterizem a não remissão do
quadro infeccioso, dentes restaurados proteticamente com retentor intrarradicular e/ou prótese
fixa e os casos sintomáticos de sobreobturação
em que a reintervenção intracanal não foi suficiente para corrigir a falha, exigindo-se a curetagem do material extravasado na região perirradicular (FAGUNDES et al., 2011). Normalmente, tem-se a tendência de focar apenas nas
etapas operacionais e isso traz consequências
desastrosas, tanto para os pacientes como para
os profissionais, pois invariavelmente nos leva
ao insucesso e, muitas vezes, à perda do elemento dental. Dessa forma, o diagnóstico e o
planejamento são fundamentais para o êxito das
microcirurgias perirradiculares. Em virtude
deste tipo de cirurgia ser um procedimento
muito específico, deve ter suas indicações e

contra indicações, diagnóstico imaginológico e
clínico muito bem estabelecidos e executados
previamente ao ato operatório. A não observação destas etapas e sua sequência irá comprometer o resultado, levando, muitas vezes, ao
descrédito desta belíssima modalidade de tratamento disponível no arsenal do endodontista
para a preservação e/ou prolongamento da permanência dos elementos dentais na cavidade
oral (LOPES; SIQUEIRA, 2020). As medidas
pré-operatórias instituem tratamentos visando o
bom resultado pela adequação do paciente à terapêutica, além disso, tais medidas obtêm a
oportunidade cirúrgica, comportando, ainda, independentemente da amplitude do ato operatório, a confecção de um planejamento, no qual
fiquem bem definidos a técnica, a tática e o padrão cirúrgico que são coerentes com o quadro
clínico a ser tratado (GREGORY; CAMPOS,
2004). Diante do exposto, o objetivo desta revisão de literatura é abordar a importância dos
cuidados pré-operatórios que o Cirurgião-dentista (CD) deve realizar previamente à uma cirurgia parendodôntica.

2. MÉTODO
2.1. Revisão de literatura
O presente estudo foi realizado por meio de
uma revisão narrativa de literatura. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, sem determinação de período de busca, a
qual compreendeu o levantamento de referencial teórico, por intermédio das bases de dados:
PubMed, Bireme e Google Scholar. Também,
foram pesquisados livros didáticos das áreas de
Farmacologia, Odontologia, Endodontia e Cirurgia Oral. Desse modo, para realizar este estudo, as buscas foram feitas com as seguintes
palavras-chaves: “Cuidados Odontológicos”,
“Cirurgia Periapical”, “Endodontia”, “Dental
Care”, “Periapical Surgery” e “Endodontics”.
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Tais descritores foram utilizados isoladamente
ou combinados por operadores booleanos
(AND ou OR). Assim, após a leitura de títulos
e resumos dos artigos encontrados, foram incluídos nesta revisão de literatura apenas aqueles
textos que se relacionavam com a temática que
intitula este estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Anamnese e exame clínico
A anamnese e o exame físico, quando realizados de maneira adequada, são ferramentas
importantes para a compreensão do quadro clínico do paciente. O diagnóstico clínico deve ser
a base para a formulação e para mudanças no
plano de tratamento (CAMPOS et al., 2018) É
durante a anamnese que o profissional tem contato com a condição sistêmica do paciente (ANDRADE, 2014). Durante o exame clínico extraoral devem ser observados os linfonodos regionais, a presença de inchaço e a abertura da boca.
Já no exame intra oral, a boca deve ser inspecionada como um todo, e não apenas o dente em
questão. Deve ser avaliada, também, a presença
de infecção local, a quantidade e a qualidade
das restaurações, a condição periodontal, a relação oclusal, a sensibilidade de dentes adjacentes e outros fatores questionáveis (GUIDELINES FOR PERIRADICULAR SURGERY,
2020). Portanto, esta etapa é fundamental, pois
é o momento em que se realiza o diagnóstico
adequado, e define-se a indicação ou não da cirurgia parendodôntica (LOPES; SIQUEIRA,
2020).
3.2. Exames complementares
A solicitação de exames radiográficos deve
complementar o exame físico, devendo ser realizada com critério nas estruturas anatômicas de
interesse, evitando gastos e radiação desnecessários ao paciente (FREITAS; ROSA; SOUZA,

2004). Em determinados casos clínicos, o CD
pode solicitar uma Tomografia Computadorizada de Feixes Cônicos (TCFC) para avaliar a
extensão e maiores detalhes da lesão. As radiografias intraorais têm sido amplamente utilizadas na prática clínica para o diagnóstico endodôntico (VENSKUTONIS et al., 2014). No
entanto, devido à sobreposição de estruturas
inerentes ao exame bidimensional, as radiografias podem não evidenciar com clareza a complexa anatomia radicular interna (SOUSA et al.,
2017). Além de distorcer geometricamente as
estruturas anatômicas (KASHYAP et al.,
2017).
Nesse sentido, para Hiebert et al. (2017), a
TCFC tem sido recomendada para o planejamento de cirurgias periapicais, em virtude da
possibilidade de se visualizar tridimensionalmente a morfologia radicular e a topografia óssea, além das convergências e das divergências
dos canais radiculares (LOFTHAG-HANSEN
et al., 2007; LOW et al., 2008). O verdadeiro
tamanho e localização das lesões periapicais,
como a identificação do canal com o qual estão
relacionadas são informações que podem ser ratificadas por meio da TCFC (PATEL et al.,
2012). A TCFC pode ser considerada quando as
técnicas radiográficas não produzem informações diagnósticas adequadas como a proximidade com estruturas anatômicas importantes,
como o seio maxilar e o canal mandibular (PATEL et al., 2015).
O CD é um profissional de saúde especialista em cuidados com a saúde bucal e deve se
preocupar em compreender a saúde sistêmica
para o tratamento integral e adequado de seu paciente. É um profissional competente e legalmente capacitado a solicitar exames complementares (BRAZÃO, 2019). Os exames hematológicos possuem importância ao garantir que
a condição pré-operatória seja satisfatória
quando se suspeita ou se diagnostica uma do41 | P á g i n a
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ença durante a avaliação clínica (ROIZEN; KAPLAN; SCHREIDER, 1987). Desse modo, o
hemograma é o exame complementar que avalia, quantitativamente e qualitativamente, os
elementos presentes no sangue, auxiliando no
diagnóstico de anemias e seus tipos, quantidade
de plaquetas, alterações neoplásicas, processos
infecciosos, entre outras alterações. O hemograma completo é composto pelo eritrograma,
pelo leucograma e pelo plaquetograma (FAILACE, 2003). Outro exame hematológico importante é o coagulograma, o qual consiste em
um conjunto de exames que avalia os mecanismos de hemostasia, devendo ser solicitado para
investigar sangramentos espontâneos e petéquias percebidos pelo profissional ou relatados
pelo paciente (FRANCO, 2001). Cabe ao CD, a
partir da realização da anamnese decidir quais
exames complementares deve solicitar ao paciente previamente à cirurgia parendodôntica.
Além disso, o paciente pode chegar ao consultório odontológico com seus exames tomográficos ou hematológicos, por exemplo, e ao mostrar ao CD, o profissional deve ser capaz de interpretar as informações que possam ser úteis
para a decisão de realizar ou não o procedimento cirúrgico.
3.3. Adequação do meio bucal
Um ponto importante a ser levado em consideração é a saúde periodontal do paciente.
Caso a gengiva esteja inflamada, com sangramento, cálculo supra e/ou subgengival, deve-se
tratar essas condições previamente (LOPES; SIQUEIRA, 2020). É pertinente que um ou dois
dias antes da intervenção, se remova cálculos
grosseiros e placa bacteriana, por meio de raspagem e aplicação de jato de bicarbonato de sódio (ou com o auxílio de pedra-pomes e taça de
borracha). É importante, também, orientar o paciente sobre medidas domiciliares de manutenção da correta higiene bucal.

3.4. Antissepsia
Para a realização da antissepsia intraoral, o
paciente deve bochechar a solução aquosa de
Digluconato de Clorexidina 0,12% por cerca de
1 minuto previamente ao procedimento. Além
disso, para a antissepsia extraoral, deve-se aplicar uma solução aquosa de Digluconato de Clorexidina 2% na região peribucal, antes da anestesia local (ANDRADE, 2014).
3.5. Profilaxia antibiótica
Consiste no uso de antibióticos antes de
uma intervenção cirúrgica por pacientes sem
uma infecção preexistente, a fim de evitá-la
após a cirurgia (SOUSA, 2014). Estudos sugerem que em pacientes sem problemas de saúde,
não há diferença significativa entre o uso de antibiótico profilático e placebo, no que diz respeito a infecções pós-operatórias (MORENO;
GARCIA, 2016). Ou seja, em pacientes imunocompetentes não há necessidade do uso sistêmico de antibióticos (SOUSA, 2014). Todavia, há circunstâncias onde a profilaxia antibiótica se faz necessária, como em pacientes imunodeprimidos, nos quais os mecanismos de defesa estão comprometidos, tornando-os propícios à infecção pós-operatória, como na leucemia ou na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em doenças crônicas como o diabetes
não controlado, em pacientes oncológicos durante a quimioterapia ou radioterapia, ou por
determinadas causas genéticas. Outra situação,
em que a profilaxia antibiótica é pertinente,
consiste em pacientes nos quais não há risco
elevado de infecção, mas caso ocorra, o resultado seria grave, como na endocardite infecciosa e em alguns defeitos cardíacos preexistentes, por exemplo (SEGURA, 2017). Entretanto,
cada caso deve ser ponderado de forma individual e de acordo com o estado e com o controle
da doença, para alguns pacientes pode ser adequado solicitar uma avaliação médica (GUIDE42 | P á g i n a
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LINES FOR PERIRADICULAR SURGERY,
2020). Portanto, o antibiótico de escolha para a
profilaxia em Odontologia é a Amoxicilina
(2g), administrada 1h antes do procedimento.
Este quimioterápico possui boa absorção e
baixo risco de efeitos colaterais. Em caso de
alergia a penicilinas, a Clindamicina (600mg) é
o medicamento de escolha, 30 minutos antes do
procedimento (SOUSA, TORINO, MARTINS,
2014; SEGURA-EGEA et al., 2017).

cortisol no homem são observados por volta das
8h. Logo, quando os corticosteroides forem empregados como medicação pré-operatória, as
intervenções cirúrgicas devem ser agendadas,
preferencialmente, para o início do período da
manhã, permitindo a soma dos efeitos anti-inflamatórios da dose supra fisiológica administrada com os efeitos do cortisol endógeno, além
de proporcionarem menor interferência no eixo
HHA (ANDRADE, 2014).

3.6. Analgesia preemptiva
A resposta inflamatória é uma reação do sistema imunológico que consiste em um mecanismo de defesa natural do organismo frente a
injúrias sofridas pelos tecidos (traumas e cirurgias, por exemplo) (FRANCO et al., 2015;
PORTH, KUNERT, 2004). Esses danos são reconhecidos por mediadores químicos que induzem a migração de células inflamatórias para o
sítio lesionado ocasionando calor, rubor, dor,
edema e perda da função (TRUMMEL, 2000;
MEHRABI, ALLEN, ROSER, 2007). Nesse
sentido, os corticosteroides mostram-se muito
eficazes quando administrados de forma preemptiva, ou seja, antes da lesão tecidual (MAJID; MAHMOOD, 2010). Para a finalidade
pré-operatória, a Dexametasona ou a Betametasona são os fármacos de escolha pela maior potência anti-inflamatória e duração de ação, o
que permite seu emprego em dose única. Em
adultos, essa dose é, em geral, de 4 a 8 mg, administrada 1 h antes do início da intervenção
(NESI; VICENTE; LOFFI, 2013). Em dose
única, os corticosteroides não produzem efeitos
adversos clinicamente significativos. Outra
consideração importante diz respeito à interferência dos corticosteroides na homeostasia do
eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA). O
cortisol endógeno é produzido pelo córtex adrenal de forma constante, obedecendo ao ritmo
circadiano. Os maiores níveis plasmáticos de

3.7. Sedação mínima
Procedimentos odontológicos invasivos podem ser realizados apenas com anestesia local,
e, em alguns casos, pode ser útil combinar a administração de medicamentos para obter o controle da ansiedade. O nível de sedação necessário deve ser ajustado individualmente para se
alcançar um equilíbrio adequado entre as necessidades do paciente e do cirurgião-dentista
(CD), sem que a segurança do procedimento
seja menosprezada. O tempo cirúrgico é um importante fator para as fases trans e pós-operatórias, podendo ser bastante aumentado se o paciente interromper o profissional ou se não é colaborativo (FIORILLO, 2019). Métodos de controle da ansiedade podem ser farmacológicos ou
não farmacológicos. A verbalização é a conduta
básica, que pode ser associada a técnicas de relaxamento muscular ou de condicionamento
psicológico. Métodos de distração também são
muito utilizados, por meio de sons ou imagens
para relaxar e distrair a atenção do paciente.
Quando tais métodos não são suficientes para o
controle da ansiedade e do medo, deve-se lançar
mão de métodos farmacológicos de sedação
como medida complementar (ANDRADE,
2014). A American Dental Association (ADA)
estabeleceu novas definições para os diferentes
graus de sedação em Odontologia, classificadas
como mínima, moderada e profunda. A ADA
define a sedação mínima como uma discreta de43 | P á g i n a
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pressão do nível de consciência, produzida por
método farmacológico, que não afeta a habilidade do paciente de respirar de forma automática e independente e de responder de maneira
apropriada à estimulação física e ao comando
verbal. Embora as funções cognitivas e de coordenação motora se encontrem discretamente
afetadas, as funções respiratórias e cardiovasculares permanecem inalteradas (ADA, 2007).
A sedação mínima pode causar amnésia anterógrada, definida como o esquecimento dos fatos
a partir de um evento tomado como referência.
Este efeito é considerado como benéfico para
muitos CDs, mas indesejado por outros, sob o
argumento de que o paciente pode ter dificuldades em lembrar-se dos cuidados pós-operatórios (COGO et al., 2006). A sedação mínima
pode ser realizada com diferentes métodos por
via oral ou parentérica com benzodiazepínico
(BDZ) ou inalação com óxido nitroso. Em
Odontologia, os BDZs são os ansiolíticos mais

empregados para se obter a sedação mínima por
via oral, pela eficácia, boa margem de segurança clínica e facilidade posológica. A sedação
com BDZ não é recomendada para menores de
16 anos (DANTAS, 2014). Os BDZs apresentam várias vantagens em relação a outros ansiolíticos, tais como: capacidade de diminuir a
ansiedade sem produzir sedação profunda ou
inconsciência; larga margem de segurança clínica; redução do fluxo salivar e do reflexo do
vômito; relaxamento da musculatura esquelética (COGO et al., 2006). Quando empregados
como medicação pré-operatória em pacientes
hipertensos, ajudam a manter a pressão arterial
em níveis seguros. Também são úteis para prevenir intercorrências em pacientes com história
de asma brônquica ou distúrbios convulsivos
(CANAPPELE et al., 2011). Na Tabela 6.1 serão descritos os BDZs mais utilizados em
Odontologia.

Tabela 6.1 Início de ação, tempo de meia-vida plasmática, dose para adultos e dose para idosos dos
principais benzodiazepínicos utilizados na clínica odontológica
Nome genérico

Início de ação (min)

Diazepam

45 – 60

Lorazepam

Meia-vida plasmática (h)

Dose para adultos

Dose para idosos

20 – 50

5 a 10mg

5mg

60 – 120

12 – 20

1 a 2 mg

1mg

Alprazolam

60 – 90

12 – 15

0,25 a 0,75mg

0,25mg

Midazolam

30 – 60

1–3

7,5 a 15mg

7,5mg

Fonte: Cogo, 2006; Andrade, 2014.

Por serem sujeitas a controle especial, devido à regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, as prescrições de BDZs
devem vir acompanhadas da notificação de receita do tipo B39. É recomendado que o CD entregue ao paciente a dose exata de comprimidos
que o mesmo deve utilizar. Em pacientes muito
ansiosos, que poderão ter dificuldade em dormir na noite anterior ao procedimento, pode-se
prescrever a primeira dose para ser tomada ao

deitar-se, com o objetivo de proporcionar um
sono tranquilo, sendo repetida no dia do atendimento. O candidato à sedação mínima com
BDZ deve ser orientado a comparecer às consultas acompanhado por um adulto. Devido aos
efeitos depressores sobre o sistema nervoso
central, como a diminuição da capacidade psicomotora, o efeito de tais medicamentos pode
permanecer por tempo superior ao do tratamento odontológico, especialmente com o uso
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de BDZ com longa meia-vida. Desse modo, é
importante que o paciente seja orientado a repousar por, pelo menos, 6h após o tratamento, a
não realizar tarefas delicadas e a não conduzir
veículos automotores no mesmo dia. Deve-se
ainda recomendar que o paciente não faça uso
de outros depressores, como o álcool. Para
maior segurança e certeza de que as recomendações serão seguidas, é necessário que essas
informações sejam passadas ao paciente por escrito (ANDRADE, 2014; COGO, 2006). Uma
pequena porcentagem dos pacientes (principalmente crianças e idosos) pode apresentar reações paradoxais, as quais são caracterizadas por
excitação, agressividade, irritabilidade e movimentação excessiva; ocorrem em menos de 1%
dos pacientes, mesmo em baixas doses (MANCUSO; TANZI; GABAY, 2004). Em relação a
alucinações e fantasias sexuais, vários relatos
na literatura mostram esse tipo de efeito, sendo
mais comum quando é empregada a via intravenosa (VAN DEN BERG, 1996). Deve-se ficar
atento para a possibilidade de interação dos
BDZs com outros medicamentos, o que pode
causar diminuição do efeito do ansiolítico
quando este é administrado juntamente com indutores da metabolização, como a Carbamazepina, Fenitoína e Fenobarbital, ou aumento do
efeito quando a administração é feita com Inibidores do Citocromo P450, como alguns antimicrobianos, bloqueadores de canais de cálcio
e antifúngicos (OGA; BASILE, 1994). Possíveis contraindicações ao uso de BDZs são: distúrbios metabólicos, alcoolismo, miastenia gravis, síndrome de apneia do sono, insuficiência
respiratória grave e insuficiência hepática
grave. Caso necessário, é dever do CD fazer
contato com o médico do paciente para a busca
de alternativas à sedação (CANAPPELE et al.,
2011).

3.8. Anestesia local
Para intervenções em maxila, deve ser realizada a técnica infiltrativa ou bloqueio regional
com solução de lidocaína 2% com epinefrina
1:100.000. A anestesia pode ser complementada pela infiltração de articaína 4% com epinefrina 1:200.000. Para as intervenções em mandíbula, deve ser realizado o bloqueio regional
com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000,
complementado pela infiltração local de articaína 4% com epinefrina 1:200.000. Quando o
procedimento demandar maior tempo de duração, pode-se aplicar 1 tubete de solução de bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000 na
técnica de bloqueio dos nervos alveolar inferior
e lingual (ANDRADE, 2014; MALAMED,
2013).

4. CONCLUSÃO
Perante a literatura abordada, constata-se
que a cirurgia parendodôntica associada a um
diagnóstico correto e um bom planejamento é
uma alternativa confiável e assertiva no tratamento conservador para dentes portadores de
lesões periapicais onde o tratamento endodôntico convencional não obteve sucesso. Portanto,
os resultados apresentados informam que é imprescindível a importância de uma anamnese
eficiente, dos exames complementares disponíveis, da biossegurança e acerca da terapêutica
medicamentosa pré-operatória adequada. Logo,
cabe ao CD possuir o conhecimento necessário
para avaliar integralmente e adequadamente o
paciente que será submetido à cirurgia parendodôntica e aderir às medidas pré-operatórias
cabíveis para proporcionar conforto e segurança ao paciente e para aumentar a probabilidade do sucesso clínico no procedimento cirúrgico.
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1. INTRODUÇÃO
O côndilo mandibular é uma protuberância
óssea arredondada que se localiza na porção
póstero-superior dos ramos da mandíbula,
sendo um dos componentes da articulação temporomandibular (ATM). Dentre as fraturas maxilofaciais, as da região condilar apresentam
um índice relativamente alto quando comparadas às outras fraturas mandibulares, variando de
17,5% a 52% (PARK et al., 2010; ZACHARIADES et al., 2006; MARWAN & SAWATARI, 2019). Isso se deve à sua relação anatômica tida como um mecanismo de proteção, de
modo que o colo condilar, mais delgado, tende
a fraturar quando submetido a forças excessivas, prevenindo o deslocamento da cabeça do
côndilo para a fossa média do crânio (TUTELA
et al., 2013). Além disso, as fraturas condilares
estão fortemente associadas a quedas, sendo
mais comuns em mulheres, e podem ser classificadas em uni ou bilaterais, intra ou extra capsulares, de acordo com sua localização anatômica, podem ocorrer na cabeça do côndilo (intracapsular), no pescoço do côndilo (extracapsular), ou na região subcondilar; podendo também caracterizar-se como sem deslocamento,
desviadas, ou com deslocamento; e, quando
atingem a cabeça condilar, dividem-se em fraturas horizontais, verticais e compressivas (ZACHARIADES et al., 2006).
Tais fraturas são geralmente acompanhadas
por contradições relacionadas ao seu manejo
ideal, não havendo um consenso quanto ao tratamento padrão-ouro, além de diversas possíveis complicações derivadas do trauma em si
e/ou da técnica empregada no tratamento de escolha (GARCÍA-GUERRERO et al., 2018).
Dentre estas controvérsias, existem basicamente duas opções de tratamento disponíveis
para as fraturas condilares, o tratamento conservador/fechado e o tratamento cruento/cirúrgico,

podendo ser abordados de diferentes formas
(MARWAN & SAWATARI, 2019). Ambos
apresentam vantagens e desvantagens, com a
possibilidade de serem passíveis de algumas
complicações, como dano ao nervo facial, reabsorção condilar, maloclusão, assimetria, hemorragia, mordida aberta, retrognatismo, dor crônica, redução da mobilidade lateral e protrusiva,
desvio na abertura bucal, anquilose, perda de
dimensão vertical posterior, síndrome de Frey,
cicatriz, não-união (PARK et al., 2010; ZACHARIADES et al., 2006). Visto que há indicações próprias para cada técnica, o tratamento
deve ser sempre individualizado segundo às necessidades de cada paciente, levando em conta
critérios, como sua idade, o tipo de fratura, a localização e o grau de deslocamento dos fragmentos, sua posição anatômica, sua extensão
(unilateral ou bilateral), a condição oclusal e
funcional entre os maxilares, a experiência do
cirurgião, a presença de fraturas concomitantes,
a condição geral de saúde do paciente e o seu
desejo em ser operado (PARK et al., 2010; ZACHARIADES et al., 2006; KRAGSTRUP et
al., 2011). Para isso, o correto diagnóstico através de exames clínicos e de imagens é essencial
(ZACHARIADES et al., 2006).
O objetivo deste estudo foi revisar as possíveis complicações relacionadas às fraturas condilares e aos métodos de tratamento disponíveis
para tais. Afinal, o conhecimento da possibilidade destas condições, torna os cirurgiões bucomaxilofaciais mais aptos e preparados para
contorná-las sempre que possível, haja visto
que, um desfecho favorável, ou seja, estável, estético e funcional, é o principal objetivo durante
o tratamento.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão narrativa realizada
no período de agosto a novembro de 2021, por
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meio de pesquisas nas bases de dados PubMed,
Medline, BVS e SciELO. A busca foi realizada
da seguinte forma: ((mandibule) OR (mandibular)) OR (mandible)) OR (condyle)) OR (condilar)) OR (condylar)) AND ((fracture) OR
(trauma)) ("mandibule"[All Fields] OR ("mandible"[MeSH Terms] OR "mandible"[All Fields] OR "mandibular"[All Fields] OR "mandibulars"[All Fields]) OR ("mandible"[MeSH
Terms] OR "mandible"[All Fields] OR "mandibles"[All Fields] OR "mandible s"[All Fields])
OR ("bone and bones"[MeSH Terms] OR
("bone"[All Fields] AND "bones"[All Fields])
OR "bone and bones"[All Fields] OR "condyle"[All Fields] OR "condyles"[All Fields]
OR "condyl"[All Fields] OR "condyle s"[All
Fields]) OR "condilar"[All Fields] OR ("condylar"[All Fields] OR "condylars"[All Fields]))
AND ("fractur"[All Fields] OR "fractural"[All
Fields] OR "fracture s"[All Fields] OR "fractures, bone"[MeSH Terms] OR ("fractures"[All
Fields] AND "bone"[All Fields]) OR "bone
fractures"[All Fields] OR "fracture"[All Fields]
OR "fractured"[All Fields] OR "fractures"[All
Fields] OR "fracturing"[All Fields] OR ("injuries"[MeSH Subheading] OR "injuries"[All Fields] OR "trauma"[All Fields] OR "wounds and
injuries"[MeSH Terms] OR ("wounds"[All Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds
and injuries"[All Fields] OR "trauma s"[All Fields] OR "traumas"[All Fields])).
Os critérios de inclusão foram: artigos em
todos os idiomas; sem restrição de data da publicação e que abordavam as temáticas propostas para esta pesquisa; podendo ser estudos do
tipo relatos de caso, séries de casos, revisões,
revisões sistemáticas e meta-análises. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, carta ao editor ou opiniões, que não abordavam diretamente a proposta estudada e que não atendiam
aos demais critérios de inclusão, bem como

aqueles que não estavam disponíveis para leitura.
Após os critérios de seleção com base em
amostra de conveniência, foram selecionados
26 artigos que foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados
foram apresentados de forma descritiva, divididos em categorias temáticas abordando, por
exemplo, a descrição da fratura condilar, os tratamentos disponíveis, as complicações mais recorrentes neste tipo de fratura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. O que é?
A Articulação Temporomandibular é o conjunto de articulações que ligam diretamente o
osso da mandíbula ao viscerocrânio, sendo então responsável pelo movimento de oclusão e
desoclusão. Em sua composição temos superfícies articulares ósseas, como o Côndilo Mandibular por exemplo. O Côndilo Mandibular está
localizado na porção póstero-superior do ramo
da mandíbula e constitui a parte móvel da articulação por apresentar uma superfície posterior
rugosa e uma superfície ântero-superior lisa. É
uma saliência elipsoide, convexa nos sentidos
ântero-posterior e látero-medial, apresenta 15 a
20 mm de largura e 8 a 10 mm de diâmetro. Possui um longo eixo que forma um ângulo de 90°
com o ramo da mandíbula e em seus dois prolongamentos, forma um ângulo em que a vértice
se aproxima da borda anterior do forame
magno. Seus prolongamentos se encontram anteriormente na região da sínfise mentual. O côndilo tem como suporte uma estrutura estreita
denominada “colo”, que é arredondado posteriormente e possui uma depressão no sentido ântero-medial, chamada de fóvea pterigóidea,
onde vai haver a inserção do músculo pterigóideo lateral (REHER et al., 2020).
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Dentre os tipos de fratura faciais, a mandibular é uma das mais comuns devido à posição
proeminente da mandíbula na região maxilofacial. As fraturas de côndilo acometem cerca de
10% a 40% das fraturas mandibulares, podendo
ser unilaterais ou bilaterais. O “colo” é a porção
que suporta o côndilo, e por ser muito delgado,
fica sujeito a fraturas em traumas desferidos à
mandíbula. Ser estreito é na verdade um mecanismo de defesa para o encéfalo, uma vez que a
mandíbula se articula com a fossa mandibular e
está relacionada com a fossa média do crânio,
ou seja, se o colo do côndilo não se fraturasse,
essa estrutura seria deslocada para a parte interna do crânio e provocaria sérios danos encefálicos.
Ao examinar um paciente com fratura de
côndilo, deve-se esperar como sinais clínicos:
dor, assimetria facial, limitação dos movimentos mandibulares, oclusão dentária diferente do
normal do paciente e nas fraturas bilaterais, tem
o adicional de retroposicionamento mandibular.
Esse tipo de fratura pode apresentar muitas consequências como, encurtamento da altura da
unidade do ramo/ côndilo, resultando em má
oclusão, bem como disfunção temporomandibular.
Quando se diz respeito ao tratamento, entrase em discussão, os tratamentos cirúrgicos ou
conservador do processo condilar, devendo levar em conta diversos fatores, como as características clínicas da fratura, comprometimento
estético e ou funcional (ZACHARIADES, et
al., 2006).
3.2. Tratamentos disponíveis
O tratamento de fraturas condilares depende
da evidência física e de imagem da fratura, da
extensão da lesão (se é unilateral ou bilateral),
o nível da fratura, o grau de deslocamento, o tamanho e a posição do segmento condilar fraturado, a má oclusão, disfunção mandibular, a in-

tegridade da dentição, a presença de fraturas faciais concomitantes, a experiência clínica do cirurgião, a idade e o estado geral do paciente
(MACLENNAN,1969; IKEMURA, 1985;
KONSTANTINOVIC E DIMITRIJEVIC,
1992; HAYWARD E SCOTT, 1993; TÜRP et
al., 1996; DE RIU et al., 2001; VILLARREAL
et al., 2004).
Um amplo espectro de tratamento é visto
desde analgesia sozinha, fisioterapia, fixação
intermaxilar até a exploração de todas as fraturas do colo condilar com fixação (ELLIS,
MOOS e EL-ATTAR, 1985). As fraturas de
côndilo mandibular têm sido tratadas conservadoramente, utilizando a técnica de BMM (Bloqueio Maxilo Mandibular) e fisioterapia para
restabelecimento funcional. Com advento dos
sistemas de Fixação Interna Rígida (FIR), placas e parafusos de titânio, houve a abertura de
novas possibilidades para a indicação do tratamento cirúrgico. Entretanto, em virtude da biomecânica da ATM, da complexa anatomia local, da natureza da fratura, das peculiaridades
de cada paciente e da diversidade de resultados
com o mesmo tipo de tratamento, poucas áreas
da cirurgia oral e maxilofacial têm gerado tanta
controvérsia quanto a melhor forma de tratamento (ALMEIDA, ZACHARIAS e PIERCE,
2015).
O tratamento conservador pode ser realizado por meio de mobilização mandibular imediata ou bloqueio maxilomandibular por 2 semanas, alívio sintomático, dieta líquida/ pastosa
e fisioterapia (ZACHARIADES et al., 2006).
Já a abordagem cirúrgica é realizada por
meio de exposição da fratura via acessos faciais: pré-auricular, retroauricular, submandibular ou retromandibular, associado à redução e à
fixação interna dos segmentos fraturados, utilizando-se placas e parafusos de titânio. Recomenda-se duas miniplacas, do sistema 2.0 e devem ser firmemente ancoradas com dois para51 | P á g i n a
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fusos em cada lado da fratura para a osteossíntese. A escolha do local do acesso dependerá
das características clínicas da fratura, experiência e/ ou preferência profissional e associação
com fraturas em outros locais da mandíbula
e/ou da face (DINGMAN RO, NATVIG, 1983,
ZACHARIADES N, et al, 2006; ELLIS E,
THROCKMORTON GS, 2005).

3.3. Pearls and Pitfalls
Atualmente, diversos tipos de tratamento
foram adotados pelos cirurgiões nas fraturas
condilares. Entre eles, o tratamento conservador tem sido considerado viável, sendo ele aliado ao tratamento de fisioterapia. As indicações
do tratamento fechado são em casos de paciente
pediátricos e fraturas sem deslocamentos. Porém há maior taxa de incidência de complicações relacionadas às disfunções temporomandibulares no tratamento conservador comparado
a outros tratamentos, sendo possível o futuro
deslocamento do côndilo fraturado (BAGHERI, et al., 2013).
Com isso, a fisioterapia tem sido utilizada
no tratamento de complicações, como tratamento conservador ou como terapia precoce
adicional no pós-operatório do tratamento
aberto. A presença de complicações de assimetria facial correlacionada ao tratamento conservador foi associada ao encurtamento na altura
do ramo mandibular no lado onde ocorreu a fratura. (ZACHARIADES, et al., 2006)

A técnica recomendada para fratura subcondilar é a redução aberta e fixação interna,
porém, para as fraturas de cabeça de côndilo
ainda não foi possível definir um padrão. A fixação intermaxilar é uma opção que faz parte
do tratamento destinado a fraturas de côndilo
associada a fratura de mandíbula. O autor
Edward Ellis, em 2004, realizou uma apresentação com as indicações absolutas e relativas
para a redução aberta, sendo elas: Deslocamento do côndilo para dentro da fossa craniana
média (com ou sem fratura); Deslocamento extracapsular lateral do côndilo (com ou sem fratura); Impossibilidade de obter oclusão adequada com técnica fechadas; Fraturas condilares associadas com fraturas cominutivas no nível ou acima da Le Fort I.
O incorreto posicionamento dos segmentos
da fratura é acompanhado pela complicação de
dor crônica articular e/ou má oclusão, anquilose
causada por imobilização ou assimetria facial.
Dentre as vantagens podemos citar a melhor redução e reposicionamento da fratura, e recuperação mais rápida desviando de complicações
gerada pela opção de tratamento fechado
(GARCIA-GUERRERO, et al., 2018).
Estudos realizados por diversos autores
como, Garcia-Guerrero, Al-Moraissi e Ellis,
apresentaram as complicações decorrentes do
tratamento aberto e fechado, realizando comparações, como apresentados na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 Tabela apresentando em porcentagem, a comparação entre as complicações decorrente
da técnica de tratamento fechado e aberto

7,9%

ASSIMETRIA
FACIAL
6,4%

10,3%

3,1%

10,2%

15,9%

DOR

MÁ OCLUSÃO

DANOS AO NERVO

ORIF

5,6%

60%

CTR

6,5%

37%

DTM

Legenda: ORIF- surgical approach, open reduction and internal fixation; CTR- conservative treatment. Fonte: Adaptado de

Garcia-Guerrero, 2017.
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3.4. Públicos especiais
Crianças: Embora as fraturas faciais sejam
menos comuns em crianças do que em adultos,
podem exigir atenção médica imediata e ampla
intervenção (CLEVELAND et al., 2021). Dentro das fraturas faciais pediátricas, as fraturas do
côndilo mandibular são comuns e, durante o desenvolvimento ósseo, podem inibir o crescimento vertical da face, resultando em uma má
oclusão, assimetria mandibular e desvio maxilar, além de anquilose da articulação temporomandibular (MCGOLDRICK et al., 2019; MILORO et al., 2020). A literatura ainda apresenta
uma controvérsia entre o tratamento fechado e
aberto para esse público, em especial pelas
complicações que surgem após o procedimento
(MCGOLDRICK et al., 2019; ZHANG et al.,
2021). Em um estudo realizado por
GHASEMZADEH et al., 2015, dos 43 pacientes com fratura condilar tratados de maneira
conservadora e que voltaram para o acompanhamento em um período de 81 dias, 10 tiveram
complicações, sendo a mais comum a má oclusão. Já no estudo realizado por ZHANG et al.,
2020, que incluiu 9 crianças diagnosticadas
com fratura condilar e que tiveram como tratamento a fixação interna por redução aberta, foram encontrados dor e o clique da articulação
temporomandibular em 2 pacientes em 1 ano
após a cirurgia, porém desapareceram 2 anos
depois. No geral, os resultados clínicos e radiográficos dos pacientes foram geralmente favoráveis no pós-operatório. Portanto, apesar de alguns autores ainda optarem pela intervenção
conservadora (GHASEMZADEH et al., 2015;
MCGOLDRICK et al., 2019), a abordagem cirúrgica pode ser útil para crianças, uma vez que
pode fornecer reconstrução tridimensional estável, restabelecer a continuidade óssea, promover a cicatrização mais precoce e, finalmente,

reduzir o tempo total de tratamento (BARBOSA et al., 2017).
Idosos: O trauma maxilofacial vem crescendo entre os idosos, o que pode ser justificado
pelo aumento da longevidade e estilo de vida
mais ativos. Pesquisas mostram que a queda da
própria altura é a causa mais comum de fratura,
devido à redução da coordenação motora, equilíbrio, força e estabilidade postural nestes indivíduos (NOGAMI et al., 2015). As fraturas
condilares em idosos são conhecidas por resultar em adaptação inadequada, visto que as condições do paciente, como número limitado de
dentes residuais, atrofia óssea, capacidade reduzida de reparo tecidual, bem como a prevalência
de doenças pré-existentes influenciam na resposta óssea maxilofacial (NOGAMI et al.,
2015; MILORO et al., 2020).
Pacientes sistemicamente comprometidos: Ainda existem poucos estudos que abordam os efeitos das doenças sistêmicas específicas em relação às fraturas condilares. Conduto,
espera-se uma morbidade maior e adversidades
nos resultados do tratamento em pacientes com
diabetes melito, osteoartrite, tabagistas, etilistas, em uso de bisfosfonatos e esteroides, já que
vão possuir uma resposta fisiológica reduzida
comparando-se com os pacientes saudáveis
(MILORO et al., 2020).
3.5. Complicações
No que se refere ao manejo de fraturas condilares, a imobilização precoce pode ser essencial no tratamento (ZACHARIADES et al.,
2006). Pelo contexto de complexidade, no entanto, alguns quadros de complicação específicos podem ser possíveis: a manifestação de rubor, calor e suor localizados na região pré-auricular resultantes de sensibilidade alterada após
estímulo gustativo que excita também glândulas sudoríparas e vasos subcutâneos da região,
além da glândula parótida, como consequência
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da injúria aos ramos do nervo auriculotemporal
e ramos menores - conhecida como Síndrome
de Frey (KRAGSTRUP et al., 2011). Seus fatores de risco são trauma de considerável impacto, mais de um sítio de fratura mandibular,
deslocamento condilar e sensibilidade pré-auricular alterada (KRAGSTRUP et al., 2011).
Imagens termográficas e teste de iodo-amido
podem complementar a observação clínica,
ainda que nem todos os casos demandam tratamento, que pode ser executado com algum grau
de eficácia por meio da infiltração botulínica
subcutânea (KRAGSTRUP et al., 2011).
No geral, fraturas condilares podem, após
tratamento, culminar em não-união ou máunião ósseas, propiciando maloclusão e disfunção temporomandibular em decorrência da importância do côndilo na articulação (KUMARAN & SOH, 2020). Seus tratamentos ainda
são bem discutidos pela literatura, podendo a
abordagem cirúrgica ser primeira opção de intervenção e a identificação precoce da complicação como fator determinante de resultado positivo (KUMARAN & SOH, 2020). A disfunção temporomandibular, manifestada em diferentes condições e graus de severidade, pode
exigir, a depender de seu contexto, tratamento
não-cirúrgico ou mesmo a reconstrução articular (KUMARAN & SOH, 2020).
Em relação aos quadros de reabsorção condilar, o sítio da fratura figura como importante
preditor de ocorrência: fraturas da cabeça do
côndilo, complexas e cominuídas constituem
maior risco do que fraturas do pescoço condilar
e fraturas simples (PARK et al., 2010). Além
do citado, idade e tipo de tratamento executado
são outros fatores significativos, que reforçam
a necessidade de intervenção individualizada
(PARK et al., 2010).
Há também autores que defendem a infrequência das complicações em ambos os tratamentos das fraturas condilares, conservador e

cirúrgico: considerados capazes de bons resultados e de morbidade mínima portanto (GARCÍA-GUERRERO et al., 2018). Ainda assim,
algumas complicações são ressaltadas, tais
como assimetria, dor residual, desequilíbrio da
articulação temporomandibular e maloclusão
(GARCÍA-GUERRERO et al., 2018). A limitação funcional estaria mais relacionada ao tratamento conservador pela imobilização prolongada, enquanto o dano ao nervo facial constituiria consequência do tratamento cirúrgico
(GARCÍA-GUERRERO et al., 2018).
Ainda sobre as diferenças em resultado das
abordagens de tratamento, uma análise comparativa entre a intervenção de redução aberta
com fixação interna rígida e tratamento fechado, considerando divergências estatísticas
significativas na abertura interincisal máxima,
no movimento laterotrusivo, movimento protrusivo, dor, maloclusão e desvio do mento na
abertura bucal, constatou a obtenção de resultados clínicos e funcionais superiores subjetiva e
objetivamente quando do emprego da abordagem de redução aberta no manejo de fraturas
condilares da mandíbula em adultos (AL-MORAISSI EA, ELLIS E 3RD, 2015).
3.6. Tratamento das complicações
As complicações das fraturas condilares estão amplamente relacionadas ao tipo de fratura,
presença de deslocamento ou luxação, se esta
foi uni ou bilateral, se há fraturas mandibulares
adicionais e a correlação com a idade do paciente (ZACHARIADES et al., 2006).
A maior parte das complicações consistem
em: infecção, deiscência da ferida, distúrbios
oclusais (maloclusão), má união ou não consolidação óssea, disfunção temporomandibular
(dor, sensibilidade, ruído e clique), assimetria,
e distúrbios neurológicos, como parestesia
(sendo esta normalmente transitória: de 3 a 6
meses) ou a paralisia do nervo facial. Compli54 | P á g i n a
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cações como falha do material de fixação e reabsorções condilares ocorrem com menor frequência (ZACHARIADES et al., 2006; RAVIKUMAR E BHOJ, 2019; DANTAS et al.,
2018, AL-MORAISSI EA, ELLIS E 3RD,
2015).
Como dito anteriormente, as principais abordagens das fraturas condilares são o tratamento
conservador e a redução aberta com fixação interna. Dentro de cada uma destas abordagens temos complicações mais recorrentes, sendo:
Possíveis complicações a longo prazo no tratamento conservador: dor, artrite, má oclusão,
desvio da mandíbula nos movimentos de abertura e fechamento, disfunção da articulação
temporomandibular (ATM), assimetria facial, e
a anquilose (AL-MORAISSI EA, ELLIS E
3RD, 2015).
Possíveis complicações na redução aberta:
potencial dano ao nervo facial, parestesia do
nervo auricular maior, síndrome de Frey, infecção, formação de cicatrizes visíveis, necessidade de reintervenção, fratura do material de
osteossíntese, hematoma pós-operatório e necessidade de reabordagem cirúrgica. Dada a localização dos acessos mais utilizados na abordagem dessas fraturas (pré-auricular, submandibular, transmassetérico anterior a parótida, retromandibular e intraoral por via endoscópica),
podem ocorrer além do dano nervoso, hemorragias no trans operatório, e fístulas salivar parotídea (AL-MORAISSI EA, ELLIS E 3RD,
2015; VESNAVER et al., 2012).
3.7. ORTOGNÁTICA X SEQUELA DE
FRATURA CONDILAR
Pacientes tratados pelo método conservador
podem desenvolver algumas complicações
como assimetria facial, desequilíbrio articular e
oclusal, dor residual crônica se comparados aos
que foram tratados pelo tratamento cirúrgico

com redução aberta e fixação interna (GUERRERO et al., 2018).
As assimetrias faciais desenvolvem-se devido a interferência no crescimento, seja este
causado pela lesão na cartilagem condilar ou
por alteração da função. Como consequência
tem-se a redução da altura facial posterior no
lado da lesão, à qual é maior na maioria dos pacientes tratados por métodos fechados, isto porque há a perda do suporte esquelético entre o
ângulo mandibular e a articulação temporomandibular (ELLIS e THROCKMORTON, 2000).
A má oclusão é uma outra complicação associada ao tratamento conservador. Em casos
de fratura condilar unilateral identifica-se maior
prevalência de maloclusões classe II e desvio da
linha média inferior, o qual corresponde ao lado
da lesão. Já nos casos de fratura condilar bilateral constata-se deficiência mandibular (BEMBASSAT et al., 2012).
Em relação ao desequilíbrio articular, os pacientes com fraturas condilares e ângulo ou
corpo contralateral são mais propensos ao desenvolvimento de disfunção temporomandibulares do que aqueles que sofrem fratura unilateral (GUERRERO et al., 2018).
Nesse contexto de sequelas traumáticas em
pacientes com fratura de côndilo, é necessário a
compreensão de que a compensação ortodôntica e a cirurgia são duas modalidades de tratamentos diferentes, sendo assim a estética, estabilidade, função e tempo são fatores fundamentais na identificação de pacientes cirúrgicos e
todas essas informações devem ser fornecidas
ao paciente para que uma decisão seja tomada.
No caso da opção pela compensação ortodôntica, os dentes superiores e inferiores serão
aproximados em oclusão, já no preparo orto-cirúrgico os dentes são posicionados de acordo
com a sua base óssea (SABRI, 2006).
A cirurgia ortognática tem como objetivo a
correção das anomalias dentofaciais, para que
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haja uma melhora na função e na estética facial.
Desta forma, o paciente apresenta significativas
melhorias psicológicas e sociais. Para que a cirurgia seja realizada necessita-se de um plano
de tratamento e a tecnologia é uma importante
aliada do cirurgião nesta etapa, já que torna possível o estabelecimento de um tratamento mais
preciso, reduz os riscos e permite o alcance de
melhores resultados. Atualmente, vários softwares estão disponíveis no mercado. A partir
de imagens obtidas por meio de uma tomografia
computadorizada e de um modelo de gesso virtual, é realizada uma cirurgia virtual e obtido
um guia cirúrgico (BERGAMASCHI et al.,
2021).

4. CONCLUSÃO
As fraturas de côndilo acometem cerca de
10% a 40% das fraturas mandibulares e podem
gerar uma série de complicações para o paciente, como infecção, não-união ou má-união ósseas, maloclusão, disfunção temporomandibular, distúrbios neurológicos, bem como problemas relacionados ao material de fixação. Tardiamente, se não tratadas de maneira adequada,
podem gerar assimetrias faciais que podem ser
abordadas com a cirurgia ortognática para o restabelecimento das funções maxilomandibulares, estética e estabilidade oclusal. O tratamento
dessas fraturas pode ser conservador ou cirúrgico, devendo levar em conta inúmeros fatores,
como as características clínicas da fratura e o
comprometimento estético e/ou funcional,
sendo ainda um tema bastante controverso.
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1. INTRODUÇÃO
Traumas maxilofaciais são recorrentes e podem estar relacionados ou ser concomitantes
com outras lesões graves (SCHUKNECHT &
GRAETZ, 2005). Para sua intervenção, a avaliação imaginológica é uma ferramenta valiosa
no processo de diagnóstico, planejamento da
abordagem e acompanhamento das fraturas maxilofaciais, desde que precedida pela avaliação
criteriosa da condição do paciente (ALIMOHAMMADI, 2017).
Ainda, para o seu emprego adequado, os
exames de imagem dependem de conhecimento
anatômico sólido da parte dos profissionais
para a identificação das estruturas representadas nos planos de imagem, como de reconstrução tridimensional, propiciando um reforço no
processo de diagnóstico (ALIMOHAMMADI,
2017).
O conhecimento da anatomia das estruturas
envolvidas é exigido em razão da manifestação
das fraturas de diferentes modos nos exames,
tais como uma ou duas linhas bem demarcadas
na estrutura óssea, aumento pontual da radiopacidade em uma estrutura causado pela sobreposição de fragmentos, descontinuidade do contorno de uma estrutura causada pela presença de
uma linha radiolúcida ou mesmo irregularidade
de seu contorno (ALIMOHAMMADI, 2017).
O objetivo deste estudo foi relacionar, baseado na busca da literatura, os exames de imagem ao contexto de trauma maxilofacial, abarcando suas indicações, enquanto sinais e sintomas distintos apontam para exames distintos a
depender da área de ocorrência no complexo
craniomaxilofacial e estruturas acometidas; os
principais exames de imagem empregados na
prática como Radiografia Plana – acessível em
seu valor e facilidade de execução, ainda que
possa ter resolução insuficiente e ser técnicodependente –, Tomografia Computadorizada –

considerada padrão-ouro no trauma, ainda que
limitada em contextos específicos como em
trauma de órbita –, Ressonância Magnética(RM) – como exame útil na revisão do envolvimento de tecidos moles, ainda que não tão
acessível –, Ultrassonografia – como estratégia
de análise ausente de radiação, que demanda
conhecimento técnico específico –; as considerações acerca da sensibilidade e da especificidade dos exames; a relação entre o custo e potencial benefício do uso de Tomografia Computadorizada no trauma.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão narrativa realizada
no período de agosto a novembro de 2021, por
meio de pesquisas nas bases de dados PubMed,
Medline, BVS e SciELO. A busca bibliográfica
foi realizada da seguinte maneira: (("frontal"[All Fields] OR "frontales"[All Fields] OR
"frontalization"[All Fields] OR "frontally"[All
Fields] OR "frontals"[All Fields]) AND ("fractur"[All Fields] OR "fractural"[All Fields] OR
"fracture s"[All Fields] OR "fractures,
bone"[MeSH Terms] OR ("fractures"[All Fields] AND "bone"[All Fields]) OR "bone fractures"[All Fields] OR "fracture"[All Fields] OR
"fractured"[All Fields] OR "fractures"[All Fields] OR "fracturing"[All Fields])) OR ("orbital
fractures"[MeSH Terms] OR ("orbital"[All Fields] AND "fractures"[All Fields]) OR "orbital
fractures"[All Fields] OR ("orbital"[All Fields]
AND "fracture"[All Fields]) OR "orbital fracture"[All Fields]) OR ("zygomatic fractures"[MeSH Terms] OR ("zygomatic"[All Fields] AND "fractures"[All Fields]) OR "zygomatic fractures"[All Fields] OR ("zygomatic"[All Fields] AND "fracture"[All Fields])
OR "zygomatic fracture"[All Fields]) OR (("nasalance"[All Fields] OR "nasality"[All Fields]
OR "nasalization"[All Fields] OR "nasali60 | P á g i n a
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zed"[All Fields] OR "nasally"[All Fields] OR
"nose"[MeSH Terms] OR "nose"[All Fields]
OR "nasal"[All Fields] OR "nasals"[All Fields]) AND ("fractur"[All Fields] OR "fractural"[All Fields] OR "fracture s"[All Fields] OR
"fractures, bone"[MeSH Terms] OR ("fractures"[All Fields] AND "bone"[All Fields]) OR
"bone fractures"[All Fields] OR "fracture"[All
Fields] OR "fractured"[All Fields] OR "fractures"[All Fields] OR "fracturing"[All Fields]))
OR ("maxillary fractures"[MeSH Terms] OR
("maxillary"[All Fields] AND "fractures"[All
Fields]) OR "maxillary fractures"[All Fields]
OR ("maxilla"[All Fields] AND "fracture"[All
Fields]) OR "maxilla fracture"[All Fields]) OR
("mandibular fractures"[MeSH Terms] OR
("mandibular"[All Fields] AND "fractures"[All
Fields]) OR "mandibular fractures"[All Fields]
OR ("mandibular"[All Fields] AND "fracture"[All Fields]) OR "mandibular fracture"[All Fields])) AND ("magnetic resonance
spectroscopy"[MeSH Terms] OR ("magnetic"[All Fields] AND "resonance"[All Fields]
AND "spectroscopy"[All Fields]) OR "magnetic resonance" [All Fields])).
Os critérios de inclusão foram: artigos de
todos os idiomas; sem restrição de data da publicação e que abordavam as temáticas propostas para esta pesquisa; podendo ser estudos do
tipo relatos de caso, séries de casos, revisões e
meta-análise. Os critérios de exclusão foram:
artigos duplicados, disponibilizados na forma
de resumo, carta ao editor ou opiniões, que não
abordavam diretamente a proposta estudada e
que não atendiam aos demais critérios de inclusão.
Após os critérios de seleção com base em
amostra de conveniência, foram selecionados
18 artigos que foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados
foram apresentados de forma descritiva, divididos em categorias temáticas abordando, por

exemplo, os exames imaginológicos utilizados
no trauma maxilofacial e suas devidas indicações, além de discutir os principais exames de
imagem empregados na prática considerando a
sensibilidade e especificidade dos exames.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Indicações para exames de imagem
no trauma maxilofacial
A avaliação por exames de imagem é um
importante adjunto na abordagem clínica dos
traumas maxilofaciais, desde que precedida
sempre pela análise detalhada da condição do
paciente e de suas possíveis fraturas (ALIMOHAMMADI, 2017). A partir da consideração
dos sinais e sintomas e condições do trauma
ocorrido, podem ser estabelecidas indicações
bem definidas de protocolos de exames que permitam a visualização das estruturas envolvidas,
diagnóstico e abordagem precisas.
O uso de imagens convencionais isoladas
na avaliação de traumas maxilofaciais na região
do viscerocrânio tem sido reduzido. Radiografias panorâmicas, imagens de Waters, axiais
têm sido substituídas pela utilização da Tomografia Computadorizada – sendo empregadas
em conjunto com esta última para o detalhamento e classificação de traumas mandibulares
por exemplo (SCHUKNECHT & GRAETZ,
2005). As Radiografias, apesar de acessíveis e
de fácil execução, podem não ser suficientes em
resolução e são técnico-dependentes.
A Tomografia Computadorizada (TC),
como maior exemplo, é uma ferramenta de considerável importância clínica no contexto de
trauma, sendo considerada padrão para avaliação da presença de fragmentos, grau de deslocamento e rotação ou mesmo de envolvimento
da base do crânio e de emprego até comum
(TUCKETT et al., 2013; SCHUKNECHT &
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GRAETZ, 2005; FOX et al., 1995). De maneira
mais específica, na investigação da região do
terço médio da face, é a TC que permite, além
do auxílio no diagnóstico, a categorização das
fraturas enquanto centrais, laterais ou centro laterais, podendo a última estar combinada com
trauma orbital (SCHUKNECHT & GRAETZ,
2005; FOX et al., 1995). Na oportunidade do envolvimento de muitos planos, na localização de
fraturas complexas, a reconstrução 3D pode ser
efetiva (FOX et al., 1995).
Da mesma maneira, a TC também passa a
ser útil quando da identificação de complicações de fraturas, percebidas precoce ou tardiamente, para avaliação da condição óssea presente (SCHUKNECHT & GRAETZ, 2005). No
mesmo sentido, a Ressonância Magnética poderia ser necessária para revisão do envolvimento de tecidos moles – sendo este outro
exame de potencial utilidade sempre que houver indício do comprometimento destes tecidos
(SCHUKNECHT & GRAETZ, 2005).
3.2. Fraturas Mandibulares
A mandíbula é um osso comumente acometido por fraturas devido à sua anatomia proeminente associada a uma falta de suporte, caracterizando os principais traumas maxilofaciais.
Existem variadas formas de classificar as fraturas mandibulares, porém, sua localização anatômica é a principal delas, englobando as fraturas de côndilo, ramo, ângulo, processo coronóide, crista alveolar, sínfise e parassínfise, podendo também ser consideradas como favoráveis ou desfavoráveis (ALIMOHAMMADI,
2017).
Além do conhecimento anatômico e dos
exames físicos, os exames de imagem são fundamentais para a avaliação, diagnóstico preciso
e plano de tratamento destas condições, visto
que a passagem do feixe de raios-x indica uma
linha radiolúcida na região do traço fraturado,

sendo possível analisar a presença, direção e localização da fratura, além da quantidade de deslocamento dos fragmentos, envolvimento de
dentes, presença de corpos estranhos em tecidos
duros e moles, e de condições potencialmente
agravantes do quadro (ALIMOHAMMADI,
2017).
Em fraturas isoladas de mandíbula, pode-se
optar pelo uso de radiografias convencionais,
como as panorâmicas, sendo bastante informativas e de fácil obtenção, permitindo a visualização completa da mandíbula; além de radiografias laterais oblíquas e póstero-anteriores
(PA), como a incidência de Caldwell, evidenciando as regiões de ramo, ângulo, corpo e sínfise
mandibulares. Já para a área condilar, a incidência de Towne reversa se mostra bastante eficaz,
evidenciando o deslocamento mesial da cabeça
ou pescoço do côndilo (ALIMOHAMMADI,
2017; SCHUKNECHT & GRAETZ, 2005;
FOX, et al., 1995).
Contudo, em casos nos quais maiores detalhes são necessários, seja em fraturas isoladas
ou não de mandíbula, ferramentas mais modernas podem ser empregadas, como a Tomografia
Computadorizada. As fraturas não deslocadas
de sínfise, por exemplo, apresentam melhor visualização através da TC, devido à sobreposição da coluna nos métodos convencionais. Ademais, a RM é bastante útil na detecção de algumas complicações pós-traumáticas, como pseudoartrose, infecções que causam osteomielite,
necrose isquêmica da cabeça do côndilo e
trauma do disco articular (SCHUKNECHT &
GRAETZ, 2005).
3.3. Terço superior
As fraturas fronto-cranianas são relativamente incomuns, correspondendo em média a
3% das fraturas em face. O RX deve ser adotado
apenas em alguns tipos de lesões, isto se deve a
sua grande desvantagem de sobrepor as ima62 | P á g i n a
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gens dificultando o diagnóstico preciso. Com
isso, de acordo com estudos, o padrão ouro na
identificação e planejamento no tratamento das
fraturas fronto-cranianas é a TC. O corte coronal, sagital e o axial são comumente utilizados,
sendo o último angulado ao longo do segmento
timpânico do nervo facial, este permite melhor
visualização das fraturas de seio frontal. Assim
como a reconstrução 3D, que auxilia no planejamento cirúrgico da lesão. Em casos raros de
avaliação de paralisia do nervo facial ou perda
auditiva sensorial, é indicado o uso RM como
exame adicional à TC, sendo possível identificar causa e localização da paralisia
(SCHUKNECHT, 2005).
Outra indicação para o uso da RM como adjuvante seria em casos de suspeita de lesão intracraniana, podendo ser difusa ou focal. Nesse
caso, a TC pode aparecer inicialmente normal
ou inchada, com a perda da aparência brancoacinzentada normal. No caso de envolvimento
naso-órbito-etmoidal (NOE), a TC fornece o
máximo de informação sobre a parede medial
da órbita, o pilar maxilar medial e a abertura piriforme (FONSECA, et al., 2015).
3.4. Terço médio
Em pacientes que sofreram trauma no terço
médio da face, os exames imaginológicos bidimensionais são menos capazes de auxiliar no
diagnóstico de fraturas dessa região devido à
alta sobreposição de estruturas anatômicas ali
existentes. Devido a estas características a reconstrução tridimensional obtida pela TC é o
padrão ouro em diagnóstico desta área por conseguir retirar as sobreposições existentes nas radiografias convencionais (SCHUKNECHT,
2005).
Principais fraturas centrais do terço médio:
- LeFort I - pode ser visualizado através
da incidência de Waters e principalmente pela
TC;

- LeFort II - principalmente visualizada
pela TC devido a sua extensão ântero-posterior
e o envolvimento de uma área que causa sobreposição em exames de imagem bidirecionais;
- Fraturas nasais - nessas fraturas as incidências bidimensionais de Waters e perfil OPN
estão indicadas, porém as TCs também podem
ser utilizadas. Importante ressaltar que ao utilizarmos exames bidimensionais é imprescindível a utilização de duas incidências radiográficas;
- Fraturas do complexo nasoetmoidal com o envolvimento frequente dos ossos lacrimais e da lâmina piriforme, estas fraturas são
preferencialmente acompanhadas pela TC
(SCHUKNECHT, 2005 e ALIMOHAMMADI,
2017).
Principais fraturas laterais do terço médio:
- Fraturas do complexo zigomático - comumente envolvendo as suturas esfenozigomática
e frontozigomática, as fraturas de zigoma são
visualizadas principalmente nos cortes 3D em
reconstruções das TCs convencionais e/ou TC
de Feixe Cônico (TCFC);
- Fraturas do arco zigomático: Submentovértex
ou também conhecida como Hirtz é a incidência
radiográfica convencional mais utilizada, porém as CT e CBCT são as técnicas de escolhas
para um diagnóstico mais assertivo em caso de
fraturas
concomitantes,
por
exemplo
(SCHUKNECHT, 2005 e ALIMOHAMMADI,
2017).
3.5. Arco Zigomático
Fraturas isoladas do arco zigomático são geralmente resultado de um trauma agudo e direto
ao lado da face e constituem menos de 10% das
lesões zigomáticas (FONSECA, 2015). O arco
zigomático desempenha um papel importante
no contorno facial, e seu mau posicionamento
pode interferir na disposição correta dos movimentos mandibulares (NEZAFATI et al.,
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2010). Portanto, o adequado diagnóstico e tratamento dessas lesões são essenciais tanto por
questões estéticas, quanto por questões funcionais.
Os exames de imagem possuem um variado
arsenal e representam um passo fundamental no
diagnóstico e conduta terapêutica das fraturas
de arco. Radiografias convencionais, como a
submentovertex, dirigida da região submandibular para o vértice do crânio, são usadas tradicionalmente como primeiro exame em caso de
suspeita dessas lesões. Todavia, possuem algumas limitações visuais, especialmente pela sobreposição das estruturas anatômicas. Já a visão
de Towne, pode mostrar os arcos zigomáticos
com mais facilidade, principalmente nos casos
em que pacientes não toleram a cabeça estendida (NEZAFATI et al., 2010). Esses exames
apresentam a vantagem de um estudo comparativo entre as estruturas irradiadas bilateralmente
(PETERSON, 2000).
A TC é considerada padrão ouro e é o principal mecanismo diagnóstico das fraturas do
complexo maxilofacial (NEZAFATI et al.,
2010). A quantidade de informações que podem
ser obtidas a partir da TC é muito maior do que
as de radiografias convencionais, especialmente pela possibilidade de visualização tridimensional das estruturas anatômicas, definição
dos padrões de fratura e do grau de deslocamento e cominuição óssea (PETERSON,
2000). Para fraturas de arco, o corte axial é considerado o melhor para observar com clareza
essa estrutura. As principais desvantagens da
tomografia estão relacionadas a uma exposição
do paciente a altas doses de radiação, além de
ser um processo mais caro e demorado para ser
usado em fraturas simples isoladas (NEZAFATI et al., 2010).
Nos últimos anos, o ultrassom vem sendo
cada vez mais introduzido no meio odontológico, e consiste em uma técnica de imagem rá-

pida, econômica e sem radiação para detecção
de fratura óssea superficial, como a de arco zigomático (SINGH E JAYACHANDRAN,
2014). McCann, Brocklebank e Ayoub (2000),
avaliaram a utilidade e a precisão da imagem
ultrassônica no diagnóstico de fraturas do complexo zigomaticofacial. Em seu estudo, os filmes radiográficos convencionais deixaram passar uma série de fraturas. Já com o uso do ultrassom, conseguiram diagnosticar com sucesso
uma fratura isolada de arco zigomático em um
paciente que havia feito mais de dez filmes convencionais. Os autores consideraram a tomografia computadorizada como padrão ouro. Já
FORREST et al. (1993), observaram uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de
88,2% do ultrassom em relação a TC e a radiografia submentovertex (Figura 8.1).
Figura 8.1 (a) Radiografia de submentovertex
recortada mostrando fratura do arco
zigomático. (b) Tomografia computadorizada
recortada mostrando a mesma fratura do arco
zigomático. (c) Ultrassonografia mostrando a
mesma fratura do arco zigomático

Fonte: SINGH E JAYACHANDRAN, 2014.

64 | P á g i n a

Capítulo 08

Além disso, o ultrassom também pode ser
utilizado no transoperatório, em situações que
não é possível observar a fratura de maneira
direta, como no acesso de Gillies para o arco
zigomático (KIWANUKA et al., 2013). Porém,
ao contrário da tomografia computadorizada ou
da radiografia convencional, a ultrassonografia
tem a desvantagem de ser incapaz de relacionar
um local fraturado aos marcos anatômicos
normais
circundantes
(SINGH
E
JAYACHANDRAN, 2014).
3.6. Nariz
Responsável por cerca de 50% das fraturas
maxilofaciais devido a suas características anatômicas de localização e composição, as fraturas nasais são comumente visualizadas pela técnica radiográfica de Waters e incidências laterais da cabeça (SCHUKNECHT, 2005).
3.7. Maxila
Dentre os tipos de traumas de face, as fraturas de maxila estão entre as mais graves e geralmente estão associadas a outros tipos de fraturas. Além disso, podem ocasionar importantes
alterações oclusais, que, se não forem restauradas de maneira adequada, podem evoluir para
sequelas estéticas e funcionais. Acurado diagnóstico, exposição cirúrgica apropriada e precisa redução são fatores essenciais para o restabelecimento do paciente às suas condições anteriores ao trauma. O tratamento das fraturas de
maxila é realizado através de redução e fixação,
seja por meio de bloqueios maxilomandibulares
ou fixação interna estável com uso de miniplacas e parafusos.
O tratamento cirúrgico das fraturas maxilares permite recuperação mais rápida do paciente, com menos morbidade quando realizado
de maneira adequada. O exame de imagem padrão ouro para as reconstruções maxilares é a
TC de Cone Beam (MELO, et al., 2011).

3.8. Sensibilidade e especificidade dos
exames de imagem no trauma facial
As fraturas na região do complexo maxilo
facial requerem diagnóstico e tratamento adequados. O exame de imagem é um bom adjuvante ao exame clínico e coleta da história do
trauma na construção do diagnóstico
(SCHUKNECHT e GRAETZ, 2005).
Usualmente as suspeitas de lesões isoladas,
isto é, aquelas às quais o exame físico sugere
que o trauma foi localizado, envolvendo poucas
estruturas em uma região restrita, podem ter
como propedêutica de imagem o uso de radiografias planas. Os exames planos mais empregados são as radiografias panorâmica e as incidências de Waters, Hirtz, Towne, perfil de ossos nasais e incidências póstero-anteriores
(SCHUKNECHT e GRAETZ, 2005).
A utilização de múltiplas projeções é essencial para a identificação de fraturas, neste caso
o ideal é sempre utilizar uma combinação de incidências, o que visa evitar sobreposições ou
imagens que dificultam o diagnóstico. Como
exemplo tem-se associação das incidências laterais da cabeça e Waters para o diagnóstico de
fraturas nasais, Waters e Hirtz (submentovértex) para fratura no arco zigomático radiografia
panorâmica e póstero-anteriores de mandíbula
para fraturas mandibulares (ALIMOHAMMADI, 2017; SCHUKNECHT e GRAETZ,
2005).
Apesar de serem amplamente utilizadas no
diagnóstico, o uso desses exames de imagem
desempenha um papel decrescente no diagnóstico de fraturas em função da sobreposição de
importantes estruturas anatômicas. Nesse contexto, vem sendo introduzido o uso de novas
técnicas de imagem (SCHUKNECHT e GRAETZ, 2005).
A TC juntamente com a TC de feixe cônico
fornecem informações mais detalhadas e abrangentes do que as observadas em um filme sim65 | P á g i n a
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ples e possibilitam uma melhor visualização da
linha de fratura, orientação e deslocamento dos
fragmentos bem como a presença de lesão em
tecidos moles. É um exame fundamental nos casos de múltiplos traumas, NOE, panfaciais,
frontais, lesões associadas de partes moles (se
usado contraste), fraturas do terço superior da
face, fraturas da órbita, fraturas do seio maxilar,
da mandíbula e do côndilo. As tomografias helicoidais em cortes frontal, sagital e coronal são
comumente solicitadas para quando se há suspeita de fraturas no crânio e no terço médio da
face. Já a tomografia da face é solicitada
quando se desconfia de fraturas naso-etmo-orbitárias (ALIMOHAMMADI, 2017).
Atualmente, estuda-se a presença de 5 critérios clínicos para que seja indicado a TC ao invés de radiografias panorâmicas, são eles: degrau ósseo ou instabilidade, inchaço ou contusão periorbital, escala de coma Glasgow < 14,
má oclusão e ausência de dentes. Na existência
de pelo menos um tem-se 98,2% de sensibilidade para presença de fratura facial. Dessa
forma, custos significativos são evitados na
avaliação do paciente com trauma, além da exposição à radiação desnecessária (SITZMAN et
al., 2011).
As reconstruções multiplanares possibilitam ao cirurgião a análise de três perspectivas
diferentes, possibilitando assim uma interpretação precisa e comprovando que a TC é mais
sensível e específica do que uma radiografia panorâmica, a qual por vezes pode apresentar um
falso-positivo (ALIMOHAMMADI, 2017).
Além da TC, tem-se a ressonância magnética como exame útil para detecção de alterações nos tecidos moles da ATM que acompanham as fraturas condilares intracapsulares,
sendo assim é um excelente exame para avaliar
a quantidade de danos à ATM e para o planejamento do tratamento (YU et al., 2013).

A ultrassonografia consiste em vibrações
mecânicas de alta frequência não audíveis ao
ouvido humano. Este exame é acessível e pode
ser aplicável para detecção da presença de corpos estranhos nos tecidos moles superficiais e
profundos, enquanto que a TC é mais eficiente
para detecção de corpos estranhos em cavidades
cheias de ar ou interface osso – tecido mole.
Além disso, a ultrassonografia também é de
grande valia para o diagnóstico de fraturas do
osso nasal, fraturas orbitais, fratura da parede
anterior do seio maxilar, fratura do arco zigomático. É válido ressaltar a importância do treinamento dos cirurgiões para o uso do ultrassom
(ADEYEMO e AKADIRI, 2011; SHOKRI et
al, 2017).
Em síntese, a TC é considerada um padrão
de referência para o diagnóstico de fraturas no
complexo maxilofacial e em associação a este
exame podem ser utilizados a ultrassonografia,
radiografias convencionais e ressonância magnéticos como métodos adjuvantes no processo
do diagnóstico e plano de tratamento (ALIMOHAMMADI, 2017).
3.8. Relação custo x benefício do uso de
TC no trauma
A identificação de fraturas é a habilidade de
determinar o número de fraturas presentes em
cada região. A TC na sua forma plana 2D e na
forma de reconstrução 3D é frequentemente utilizada, sendo a última uma forma complementar. Estas possuem maior sensibilidade na detecção de fraturas, sem que haja sobreposição
ou distorções geométricas, garantindo menor
risco de manipulação do politraumatizado. Especialmente a TC-3D, permite uma contribuição significativa na realização e confecção de
próteses baseadas na imagem apresentada.
Através de um estudo realizado por Fox et al.,
1996, ficou comprovado que a TC de face permite imagens mais acuradas das fraturas de zi66 | P á g i n a
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gomático, órbita, maxila e região nasoetmoidal
em comparação aos demais exames de imagem,
apresentando-se superior. Permite plena definição da extensão, da localização e deslocamentos de fragmentos das fraturas do complexo maxilofacial e da mandíbula. Visto que todo paciente vítima de trauma maxilofacial é considerado de risco para lesões de coluna cervical,
sendo de difícil exclusão clínica, a TC de face
foi indicada por vários autores como exame de
escolha ouro no diagnóstico incluído no “protocolo de trauma” (FOX et al., 1996).
Ainda, a TC é de extrema importância para
analisar, principalmente, as fraturas do terço superior da face, fraturas do seio frontal, órbita,
NOE, fraturas Le Fort I, mandíbula e côndilo,
podendo ser utilizada, além dos casos de
trauma, na implantodontia, planejamento de cirurgias ortognáticas, cirurgias dos tumores, detecção de osteomielites pós-traumáticas, compressão de nervos devido à presença de hematomas, transecção de nervos, fístulas liquóricas
entre outras possibilidades (DREIZIN et al.,
2018).
Por outro lado, a TC se apresenta em um
grande número de imagens, o que pode levar a
dificuldade na interpretação dessas imagens e a
impercepção de fraturas. É também, conside-

rada um exame de custo elevado em comparação ao exame de raio X de crânio.

4. CONCLUSÃO
Este estudo objetiva ressaltar a importância
dos exames de imagem, principalmente a Tomografia Computadorizada, quando se diz respeito aos traumas maxilofaciais. Dentro da categoria de exames mais empregados em lesões
faciais, encontramos os Raio X, Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética e
Ultrassonografia. A TC é considerada padrão
para avaliar a presença de fragmentos, grau de
deslocamento e gravidade da lesão, permitindo
que seja feito um diagnóstico preciso e algumas
vezes, serve como guia durante intervenções cirúrgicas. Para que as imagens sejam interpretadas com excelência, é fundamental que os profissionais tenham pleno conhecimento das estruturas anatômicas. Com os avanços tecnológicos, o uso de imagens convencionais isoladas
na avaliação de traumas maxilofaciais tem sido
reduzido, dando preferência para a TC 2D ou
3D. Mesmo que a TC seja um exame de custo
elevado em comparação do exame de Raio X de
crânio, apresenta maior benefício por ter maior
sensibilidade na detecção de fraturas, sem que
haja sobreposição, ou distorções geométricas

.
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1. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan
– China – evidenciou-se uma série de casos de
pneumonia de etiologia incerta. Posteriormente
o agente responsável foi identificado e atualmente é conhecido como Sars-CoV-2 (GRELAT et al., 2020). Haja vista seu alto potencial
de transmissão, houve rápida disseminação a
nível global, sendo declarada, em março de
2020, pandemia pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Ainda existem estudos acerca da
transmissão da doença, entretanto foi percebido
que sua disseminação é de pessoa para pessoa,
sendo essa por gotículas respiratórias, aerossóis
ou contato. O conhecimento sobre as maneiras
de dispersão de aerossóis na sala de operação
(SO) permite a elaboração de estratégias para
reduzi-la (HIROTA et al., 2021).
Perante o exposto, o centro cirúrgico, principalmente a sala de cirurgia, demonstrou
grande potencial de contaminação, sobretudo
cruzada. Dentre os motivos, a grande manipulação de vias aéreas, procedimentos anestésicos
e dificuldades de comunicação entre os membros da equipe (BENÍTEZ et al., 2020; GOMES
et al., 2021). Diante disso, viu-se necessário
adaptar o centro cirúrgico e priorizar cirurgias
de grande porte e urgentes.
A finalidade deste estudo foi identificar os
fatores a serem considerados na preparação da
sala de operação, de modo a evitar a contaminação da equipe cirúrgica e dos pacientes.

gundo a estratégia de busca “COVID-19” AND
(surgicenters OR “operating rooms”). Dessa
busca foram encontrados 397 artigos, posteriormente submetidos aos critérios de seleção.
Os critérios de inclusão foram: artigos nos
idiomas português, inglês e espanhol; publicados no período de 2020 a 2021 e que abordavam
as temáticas propostas para esta pesquisa; e estudos do tipo relatos de experiência, metanálise
e artigo de revisão disponibilizados na íntegra e
gratuitamente. Os critérios de exclusão foram:
artigos duplicados; artigos pagos; artigos disponibilizados na forma de resumo; artigos que não
abordavam diretamente a proposta estudada; e
artigos que não atendiam aos demais critérios
de inclusão.
Após a aplicação dos critérios de seleção
restaram 53 artigos, que foram submetidos a leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados foram apresentados em forma de Tabela
(9.1) organizada em ordem alfabética, sendo
então discutidos segundo a cronologia da cirurgia e de acordo com as categorias: transmissão
do coronavírus na sala de cirurgia; mudanças no
protocolo; paramentação e desparamentação do
EPI; priorização de cirurgias; e lista de verificação de cirurgia segura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da pesquisa bibliográfica realizada,
14 artigos foram selecionados para compor essa
revisão e os resultados relevantes encontrados
estão dispostos na Tabela 9.1 abaixo:

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa realizada de outubro a novembro de 2021, por meio
de pesquisas nas bases de dados MedLine e LILACS. Foram utilizados os descritores: COVID-19, Surgicenters e Operating Room, se-
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Tabela 9.1 Resultados dos estudos incluídos, classificados de acordo com o título do artigo, autoria, ano de publicação, periódico e as principais
contribuições
Título do artigo

Autores

Adaptação a um cenário sem precedente: cirurgia durante o surto de

Benítez, CY; et al.

COVID-19

Adaptação da lista de verificação de
cirurgia segura para o contexto da

Oliveira, TC; et al.

COVID-19

Air contamination with
SARS-CoV-2 in the operating room

Periódico,
ano de publicação

Revista do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões. 2020; 47.

Enfermagem em foco. 2020;
11(2): 114-120.

Journal of Anesthesia. 2021;
Hirota, K.

35(3): 333-336.

Contribuições
- Alocação de tarefas, uso otimizado dos suprimentos limitados de EPI e restrição de visitas a pacientes internados;
- Cancelamento de cirurgias eletivas e consultas externas e abordagem por telefone ou online;
- Questionário padrão de sintomas e PCR para descartar COVID-19;
- Aumento da capacidade da UTI;
- Técnicas de colocação e retirada de EPI;
- Treinamento para evitar auto-contaminação;
- Todas as cirurgias de emergência foram consideradas suspeitas de COVID-19,
com realização de radiografia de tórax;
- Abordagem aberta versus laparoscópica depende do julgamento clínico, optando pelo mais simples e evitando técnicas estendidas e complicadas;
- Sala de suspeita ou COVID-19 confirmada diferente de salas para pacientes
não-COVID-19.
- Suspensão de cirurgias ambulatoriais e priorização de cirurgias de grande
porte e urgências;
- Salas separadas para paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19;
- Recuperação anestésica na SO;
- Se anestesia regional, manter uso da máscara cirúrgica;
- Princípios do Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas: simplicidade, aplicabilidade e possibilidade de mensuração do instrumento;
- A lista pode ajudar a reduzir danos aos pacientes, melhorar a comunicação da
equipe e otimizar recursos materiais e profissionais;
- Dificuldades de implementar recomendações governamentais e da literatura
sobre fluxos assistenciais e uso racional de EPI.
- Fisiopatologia da COVID-19;
- Órgãos com mais cepas e que emitem mais aerossóis ao serem manipulados;
- Aerodinâmica da tosse, respiração e espirro;
- Distribuição do aerossol no hospital;
- Preferível o uso de N95.
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COVID-19: surgical mask and respitors in the operating theatre

Journal of British Surgery.
McGhee, JT; et al.

Frugal solutions for the operating
room during the COVID-19 pandemic

Agrawal, V; Sharma,
D.

2020; 107(10): 438-438.

Journal of British Surgery.
2020; 107(9): 331-332.

Minimally Invasive Surgery is the
Key to the patients and Operating
room team Safety During the Covid19 Pandemic as well in the “new normal" or chronic Pandemic State to
come

Mintz, Y; et al.

Journal of British Surgery.
2020; 107(11): 461-462.

Operating room air delivery design
to protect patient and surgical site
results in particles released at surgical table having greater concentration along walls of the room than at
the instrument tray

Wagner, JA; et al.

American Journal of Infection
Control. 2021; 49(5): 593-596.

Operationalizing the operation room
Ensuring appropriate surgical care
in the era of COVID-19

Wick, EC; et al.

Annals of Suegery. 2020;
272(2): 165.

- Uso de máscaras previnem a transferência de partículas;
- Respiradores devem ser utilizados onde for necessário proteção contra riscos,
como aerossóis;
- FFP3 podem ser utilizados com válvulas ou sem, sendo que aquelas que apresentam válvulas não filtram o ar exalado porem melhoram o conforto
respiratório;
- FFP3 oferecem 20x de fator de proteção.
- Salas de operação deveriam ser filtradas e ventiladas, de preferência com pressão negativa, para pacientes COVID-19, assim como com o uso de evacuador
de fumaça;
- Alternativas para locais com poucos recursos para tentar deixar o centro cirúrgico mais seguro durante a pandemia.
- Destacar a proteção das equipes no centro cirúrgico até que a imunização seja
disponibilizada;
- Em casos de cirurgia oncológica, a decisão de realizar essa por laparoscopia
ou laparotomia, depende do estado do paciente com COVID-19, da
complexidade do procedimento e do estado respiratório;
- Em geral, cirurgias eletivas não são recomendadas para pacientes positivados
para COVID-19, devendo ser adiada até mudança de quadro e resultados de sorologia (IgM) negativo ou RT-PCR não reagente.
- Cirurgiões são os mais expostos;
- Os sistemas de fluxo de ar da sala de cirurgia são eficazes na proteção do
campo cirúrgico e na proteção da equipe contra partículas aéreas emitidas
durante a cirurgia;
- As concentrações de partículas liberadas na mesa de cirurgia são maiores nas
paredes do que no centro da sala;
- O uso de bisturi elétrico aumentou a quantidade de partículas no ar.
- Recomendação de triagem de pacientes cirúrgicos e priorização apenas de procedimentos de emergência e urgência;
- Redução dos números de casos eletivos;
- Classificar casos prioritários em baixo, normal ou alto risco: baixo aqueles que
podem esperar mais de 1 mês, normal que podem esperar até 4 semanas e alto
devendo ser resolvidos em até 1 semana;
- Se necessário, ter a disposição de unidade terapia intensiva após cirurgias.
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Patients with coronavirus 2019 (COVID-19) and surgery: Guidlines and
Checklist Proposal.

Grelat, M; et al

World Neurosurgery. 2020;
139: 769-773.

Portable negative pressure environment to protect staff during aerosolgenerating procedures in patients
with COVID-19

Nilson, J; et al.

BMJ Open Respiratory Research. 2020; 7(1): 653.

Preparação de um centro cirúrgico
do nordeste do Brasil para cirurgias
durante a pandemia de COVID-19.

Gomes, ET; et al.

Revista SOBECC. 2021;
26(2): 116-121

- Adiar a cirurgia caso ela não seja urgente;
- Usar EPI’s para evitar a transmissão do vírus durante a cirurgia;
- Realizar teste de PCR em todos os pacientes antes das cirurgias;
- Separar salas cirúrgicas para pacientes contaminados ou com suspeita de COVID-19 e mantê-las em pressão negativa;
- Reduzir o número de pessoas dentro do centro cirúrgico;
- Preparar as salas cirúrgicas antes da cirurgia e evitar a entrada e saída de
pessoas durante a cirurgia;
- O paciente deve ser acordado ainda dentro do centro cirúrgico e ao retomar
consciência voltar a usar sua máscara;
- Desinfetar as salas cirúrgicas após as cirurgias.
- Método simples e econômico de criar um ambiente portátil de pressão
negativa utilizando equipamentos encontrados na maioria dos hospitais;
- Objetivo é desenvolver um dispositivo fácil de montar e de baixo custo,
aumentando, assim, a segurança dos profissionais;
- O design Splash Bivy é baseado em um saco de acampamento, o qual é econômico e de fácil montagem, podendo ser utilizado em muitos cenários clínicos;
- Em conjunto com a pressão negativa contínua, o Splash Bivy pode facilitar
procedimentos controversos, como VNI, e complexos, como broncoscopia e traqueostomia;
- A ventilação mecânica tem suma importância no manejo de pacientes em
estado crítico;
- Inserção e remoção de tubos endotraqueal são procedimentos de alta geração
de aerossóis.
- Organização da equipe a fim de minimizar funcionários, diante de afastamento
de grupos de risco e profissionais contaminados pelo vírus;
- Suspensão de cirurgias ambulatoriais e priorização de cirurgias de maior porte
e de urgência;
- Estabelecimento de rotina de paramentação de desparamentação;
- Ciclo PDCA: Plan, Do, Check, Act;
- Designação de duas SO para uma cirurgia: uma de paramentação e desparamentação e a outra para a realização da cirurgia;
- Identificação e isolamento respiratório para pacientes com COVID-19;
- Filtro bacteriano para circuito ventilatório e pinça de pressão para o tubo orotraqueal na estação de trabalho da anestesia;
- Recuperação da anestesia na própria SO.
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Protocolo de activación quirúrgica

Juanz-González, A;

Cirugía y Cirujanos. 2021;

COVID-19 (PAQ COVID)

et al.

89(1): 4-11.

Social distancing: implications for
the operating room in the face of

Sociedade Canadense de
Prin, M; et al.

COVID-19.

Anestesiologia. 2020; 67(7):
789-797

Surgery at the time of COVID-19:

Montrucchio, G;

Minerva Anestesiologica.

let’s go beyond the pandemic

Brazzi, L.

2021; 87(5): 510-513.

- Suspensão de cirurgias eletivas e priorização de cirurgias de emergência, reduzindo a exposição da equipe cirúrgica;
- Área cirúrgica exclusiva para pacientes com COVID-19;
- Uso de equipamentos no translado como a máscara N95 e cápsulas de isolamento;
- É mais recomendável a anestesia local do que a anestesia geral;
- Uso de “caixa de aerossol” durante procedimentos de intubação e extubação,
diminuindo o contato direto com aerossóis;
- É recomendado esperar cerca de 1 hora para fazer uso da sala de operações
após o término da cirurgia, tempo ideal para limpeza e preparação adequadas da
sala;
- Após a cirurgia, o paciente deve permanecer em quarto isolado e com restrições de visitas;
- Após alta do paciente, devem ser realizadas consultas por telefone ou videochamadas.
- Como deve ser a comunicação dentro do centro cirúrgico para evitar a contaminação cruzada: aumentar o distanciamento; reduzir o número do staff; reduzir
as falas durante cirurgia; e comunicação silenciosa e intuitiva;
- Uso de salas com pressão negativa;
- Salas específicas à pacientes com COVID-19;
- Uso de equipamentos específicos para pacientes contaminados/com suspeita.
- Os casos suspeitos devem ser tratados como positivos para o SARS-CoV-2,
até que se prove a negatividade;
- Testagem do paciente para SARS-Cov-2 antes da cirurgia, sempre que possível;
- Cirurgias de urgência, caso o paciente apresente teste positivo, devem ser adiadas quando possível; se não for possível, deve-se tratar o procedimento como de
alto risco.
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A fim de minimizar os riscos de contaminação dentro da sala de operações, os fatores que
devem ser considerados, encontrados a partir da
pesquisa bibliográfica, foram apresentados na
Tabela 9.1.
Algumas recomendações são cruciais durante um procedimento cirúrgico, como aquelas
presentes na lista do Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, cujos princípios são simplicidade, aplicabilidade e possibilidade de mensuração do instrumento. Em um relato de experiência em um Centro Obstétrico no nordeste do
Brasil, onde houve a implementação da lista, foi
relatado dificuldades na implementação de alguns itens sobre fluxo assistencial e uso racional de EPI, indicado no cenário da pandemia de
COVID-19, os quais foram adaptados. Após a
implementação e adaptação da lista foi verificado que a lista pode ajudar a reduzir danos aos
pacientes e otimizar recursos materiais e profissionais, além de melhorar a comunicação da
equipe, já que se busca uma comunicação eficiente e intuitiva para evitar disseminação de partículas (OLIVEIRA et al., 2020).
Certas sugestões foram comuns nesse cenário. Entre elas a alocação de tarefas, o uso otimizado dos suprimentos limitados de EPI e a
restrição de visitas de pacientes internados
(OLIVEIRA et al., 2020). Para melhor analisálas, foram divididas em pré, intra e pós-operatórios, descritos abaixo.
3.1. Pré-operatório
A fim de reduzir a transmissão do COVID19 algumas medidas devem ser tomadas de antemão à cirurgia. Dentre essas, recomenda-se
priorizar cirurgias com caráter urgente e suspensão de cirurgias de caráter eletivo, a fim de
reduzir o número de pessoas nos centros cirúrgicos (BENÍTEZ et al., 2020; JUAN-GONZÁLES et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2020;
WICK et al., 2020). Além disso, deve-se esta-

belecer o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's), como máscara cirúrgica ou
N95, touca, capote, luvas e óculos de proteção
e/ou faceshield, com objetivo de reduzir a dispersão de partículas e aerossóis e a probabilidade de contaminação (HIROTA et al., 2021;
GRELAT et al., 2020). Dentro dos hospitais foram realizados treinamentos de paramentação
para evitar auto contaminação, a partir de protocolos estabelecidos por meio de guidlines organizacionais (BENÍTEZ et al., 2020).
Outrossim, é aconselhável que as equipes
cirúrgicas sejam reorganizadas, reduzindo o número de profissionais dentro de cada sala cirúrgica e evitando funcionários presentes nos grupos de risco e com suspeita de COVID-19 (BENÍTEZ et al., 2020; GOMES et al., 2021).
Conjuntamente, é recomendado a realização de um questionário padrão de sintomas e
teste de proteína C-reativa (PCR) (GRELAT et
al., 2020), com o propósito de afastar a suspeita
de contaminação dos pacientes no pré-operatório. Ademais, deve ser realizada uma radiografia de tórax em todos os pacientes de caráter urgente com o intuito de analisar o pulmão, observando a presença ou não de opacidade em vidro fosco, uma vez que esse exame tem a funcionalidade de complementar o PCR mostrando
a gravidade da doença, caso presente, e ajudando no seu estadiamento e diagnóstico diferencial (BENÍTEZ et al., 2020).
Além disso, durante o transporte dos pacientes entre seus quartos e SO deve ser usada a
máscara cirúrgica (em casos de teste negativo)
ou a máscara N95 (pacientes positivados), com
a finalidade de impossibilitar a dispersão do vírus pelo hospital (JUANZ-GONZÁLEZ et al.,
2021).
3.2. Intraoperatório
Dentro da sala de cirurgia foram feitas mudanças tanto na organização e preparação da
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SO, como na técnica cirúrgica e na anestesia.
Observou-se a preocupação com a contaminação pela disseminação de partículas, visto que
as SO devem ser filtradas e ventiladas, de preferência com pressão negativa, para pacientes
COVID-19 e adaptadas com o uso de evacuador
de fumaça (AGRAWAL et al., 2020). Além
disso, foi recomendado que se a anestesia for
regional, é importante manter uso da máscara
cirúrgica durante todo o tempo da cirurgia,
tanto o médico como o paciente (OLIVEIRA et
al., 2020). Contudo, há divergências a respeito
do tipo de máscara e, de acordo com Kazuyoshi
Hirota (2021), a máscara deve ser preferencialmente N95 para pacientes não contaminados e
obrigatoriamente para pacientes contaminados.
A necessidade de tais medidas confirma a
hipótese de que a sala de cirurgia é um local
com alto potencial para transmissão do vírus,
principalmente no que diz respeito a cirurgias
de emergência, já que nem todas as medidas
preventivas pré-operatórias podem ser tomadas
nesses casos. Uma solução para tal situação foi
considerar todos os pacientes da emergência
suspeitas de COVID-19 (BENÍTEZ et al.,
2020).
Quanto aos pacientes suspeitos ou positivados para o coronavírus, estudos reafirmaram a
necessidade de designar uma sala específica
com isolamento respiratório. Entretanto, os procedimentos e cuidados seguem os mesmo para
todos os pacientes, entre os quais se destacam o
uso de EPI, o aumento do distanciamento, a redução do fluxo de pessoas durante a cirurgia, a
melhora na comunicação para evitar complicações e a redução das falas, de forma que a comunicação se torne silenciosa e intuitiva (JUANZ-GONZÁLEZ et al., 2021; BENÍTEZ et
al., 2020).
Ademais, a técnica cirúrgica também passou por adaptações com o mesmo objetivo de
evitar a transmissão e a contaminação. Entre es-

sas foi recomendado a anestesia local sobre a
anestesia geral e evitar o uso do bisturi elétrico,
uma vez que aumenta a quantidade de partículas no ar (JUANZ-GONZÁLEZ et al., 2021).
Paralelo a isso, outras questões como a abordagem laparoscópica versus aberta ficaram a julgamento clínico, sendo recomendado optar pelo
procedimento mais simples a fim de evitar técnicas estendidas e complicadas (BENÍTEZ et
al., 2020). A utilização de “caixa de aerossol”
durante procedimentos de intubação e extubação tem o propósito de diminuir o contato direto
com aerossóis emitidos. Em um outro estudo,
foi usado o filtro bacteriano para circuito ventilatório e pinça de pressão para o tubo orotraqueal na estação de trabalho da anestesia com o
mesmo fim (GOMES et al., 2021; JUANZGONZÁLEZ et al., 2021).
Além disso, um hospital universitário no
Nordeste do Brasil designou duas SO para uma
cirurgia, uma de paramentação e desparamentação e a outra para a realização da cirurgia. Algumas dessas medidas resultaram em maior
tempo gasto por operação e maior quantidade
de recursos empregados, os quais são necessários diante do momento de pandemia (JUANZGONZÁLEZ et al., 2021).
3.3. Pós-operatório
Após o fim da cirurgia, algumas mudanças
precisam ser seguidas para reduzir o risco de
contaminação. A fase pós-operatória é iniciada
com o fim do procedimento cirúrgico e, por
isso, a recuperação anestésica do paciente deve
ser feita ainda dentro da sala de operações
(OLIVEIRA et al., 2020), pois esse deve estar
acordado ao sair da sala e usando máscara durante sua transferência (GRELAT et al., 2020).
Ao sair da sala cirúrgica, a depender do seu estado, deve ser alojado em um quarto isolado
com restrições a visitas, de forma a permitir
contato mínimo entre o paciente e outras pes76 | P á g i n a
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soas. Decorrido tempo necessário para a sua recuperação, o paciente recebe alta, mas deve ser
acompanhado por consultas através de telefone
ou de videochamadas (JUANZ-GONZÁLEZ et
al., 2021).
Para mais, após a saída do paciente, a sala
deve ser desinfectada e preparada adequadamente, atentando para que essa etapa seja realizada por equipe capacitada e devidamente paramentada. Devido a isso, é recomendado que a
próxima cirurgia ocorra após um tempo mínimo
de 1 hora do término da cirurgia anterior (JUANZ-GONZÁLEZ et al., 2021). Tais ações supracitadas ajudam a reduzir a circulação do vírus SARS-CoV-2, atenuando o seu contágio e
as eventuais complicações da COVID-19.
Se destaca que, ainda que várias dessas recomendações sejam comuns à maioria dos estudos em questão, não se observa um guidline
único, nacional ou internacional.

4. CONCLUSÃO

nação do coronavírus, assim como medidas de
racionalização do uso de equipamentos, salas,
tempo e profissionais. O uso de instrumentos
como listas e guidelines ajudaram os hospitais
e centros cirúrgicos a se orientarem e planejarem o enfrentamento desses cenários, além de
auxiliar na identificação dos fatores que devem
ser considerados.
Os principais fatores encontrados foram a
mudança de paramentação, desparamentação e
componentes do EPI, minimização da equipe,
priorização de cirurgias de grande porte e urgentes, mudanças de protocolo como a realização de teste de reação em cadeia de polimerase
– PCR, utilização de máscara cirúrgica, recuperação pós-anestésica ainda na sala de cirurgia,
uso de pressão negativa para proteger a equipe
durante procedimentos de geração de aerossol e
priorização do uso de materiais descartáveis.
Esses são importantes para reduzir a disseminação e contaminação, além de preparar profissionais e órgãos competentes para um eventual
futuro cenário desafiador.

A pandemia da COVID-19 exigiu ações rápidas e eficazes quanto ao controle da dissemi-
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1. INTRODUÇÃO
A apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma
condição que pode ser caracterizada pela “presença de episódios repetidos de apneia e hipopneia que ocorrem em um número mínimo de vezes durante o sono, associada a presença de
efeitos clínicos mentais ou físicos (ou ambos)
resultantes do distúrbio respiratório” (SHER et
al., 1996; BALBANI et al., 1999).
Apneia é um termo que designa a cessação
da respiração por no mínimo 10 segundos. Dentro dessa condição, é possível citar diferentes tipos de apneia, como as obstrutivas, centrais e as
mistas. Nas apneias centrais não há presença esforço respiratório associado, a ventilação cessa
porque o sistema nervoso central é incapaz de
ativar o diafragma e outros músculos respiratórios. Quanto as apneias mistas observam-se que
começam com uma pausa do centro respiratório, seguida por aumento sucessivo do esforço
respiratório contra uma via aérea obstruída. Por
fim, nas apneias obstrutivas observa-se que o
fluxo respiratório é inibido mesmo diante de esforço respiratório contínuo. Além das apneias,
evidenciam-se as hipopneias (centrais ou obstrutivas), que são eventos caracterizados pela
redução transitória e incompleta do fluxo de ar
em ao menos 50% do fluxo aéreo basal. Esses
processos podem ocorrer em todos os estágios
do sono, mas destaca-se o estágio 2 do sono
não-REM e o sono REM nos quais observamse apneias mais longas e maior dessaturação arterial (DRAGER et al., 2002).
Para diagnosticar o paciente com SAOS ele
deve apresentar as seguintes características: sonolência diurna excessiva não explicada por outros fatores ou no mínimo dois dos seguintes
sintomas, também não explicados por outros fatores - engasgos durante o sono, despertares recorrentes, sono não reparador, fadiga diurna ou
dificuldade de concentração; monitorização po-

lissonográfica durante a noite mostrando cinco
ou mais eventos respiratórios obstrutivos por
hora de sono (MARTINS et al., 2007).
De acordo com uma publicação em 2019
pela revista The Lancet, mais de 936 pessoas
possuem essa condição clínica. A pesquisa foi
feita com base em 17 estudos realizados em 16
países diferentes, a partir dos critérios diagnósticos da American Academy of Sleep Medicine
(AASM) de 2012 e o Alpha Hypopnea Index
identificando cinco ou mais eventos por hora, e
15 ou mais eventos por hora. Estimando que
936 milhões de adultos, entre 30-69 anos possuem considerável apneia obstrutiva do sono e
425 milhões de adultos com idades entre 30–69
anos possuem SAOS moderada ou severa. Os
dados apontaram que o maior número desses indivíduos foi encontrado na China, nos Estados
Unidos, Brasil e Índia respectivamente (The
Lancet, 2019).
Considerando a prevalência considerável da
Síndrome na população global e seu impacto na
qualidade de vida dos indivíduos, o objetivo
desse estudo diz respeito a relevância do tratamento, em especial da cirurgia ortognática
como solução eficaz para a SAOS e suas consequências na vida dos pacientes.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa realizada no período de setembro a novembro, por
meio de pesquisas nas bases de dados: PubMed,
SciELO, Medline e BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde). Foram utilizados os descritores: Cirurgia ortognática, Apneia obstrutiva do sono, Cirurgia Bucal. Desta busca foram encontrados 32
artigos, posteriormente submetidos aos critérios
de seleção.
Os critérios de inclusão foram: artigos nos
idiomas português e inglês; publicados no período de 1996 a 2021 e que abordavam as temá80 | P á g i n a
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ticas propostas para esta pesquisa, estudos do
tipo revisões de literatura e estudos observacionais, disponibilizados na íntegra. Os critérios de
exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, que apresentavam
metodologia controversa e que não atendiam
aos demais critérios de inclusão.
Após os critérios de seleção restaram 15 artigos que foram submetidos à leitura minuciosa
para a coleta de dados. Os resultados foram
apresentados de forma descritiva, divididos em
categorias temáticas abordando: diagnóstico,
impactos da apneia obstrutiva do sono; tratamentos para a SAOS; cirurgia ortognática na
melhoria da SAOS; benefícios da cirurgia ortognática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Diagnóstico
Para diagnosticar um paciente com SAOS é
necessário que ele seja portador das seguintes
características: “sonolência diurna excessiva
não explicada por outros fatores ou no mínimo
dois dos seguintes sintomas, também não explicados por outros fatores - engasgos durante o
sono, despertares recorrentes, sono não reparador, fadiga diurna ou dificuldade de concentração; monitorização polissonográfica durante a
noite mostrando cinco ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora de sono” (MARTINS et al., 2007).
3.2. Impactos da Apneia Obstrutiva do
Sono
Diante dessa condição que causa asfixia
progressiva, será possível observar no paciente
efeitos clínicos que estão relacionados aos estados de hipóxia que esse tipo de respiração
causa. Os pacientes com quadros de apneia
breve e hipopneia, mas que possuem função
pulmonar satisfatória poderão apresentar sono-

lência diurna em excesso devido a interrupção
do sono provocada pela apneia e hipopneia.
Com a progressão da doença a sonolência se
torna irresistível e perigosa. Além disso os pacientes podem desenvolver alterações cognitivas, ausência de concentração, de memória e de
senso crítico, irritabilidade e depressão (WIEGAND & ZWILLICH, 1994).
É válido ressaltar que a associação da
SAOS com inúmeras doenças crônicas também
merece atenção, considerando que ela contribui
para acelerar as consequências trazidas pela
progressão dessas doenças. A relação da SAOS
com hipertensão arterial sistêmica (HAS) é reconhecida por guidelines internacionais, na
qual observa-se que a prevalência da HAS aumenta com a elevação da severidade da SAOS.
Além disso, a SAOS severa eleva o risco de arritmias cardíacas, de acidentes vasculares encefálicos e é muito encontrada em pacientes com
DM tipo 2. Essa condição respiratória também
está associada a falência cardíaca e doença arterial coronariana (FARREL & RICHARDS,
2017).
Quanto a relação da SAOS com a falência
da bomba cardíaca é possível evidenciar que
pacientes com ambas condições possuem pior
prognóstico e maior mortalidade, sendo recomendado, portanto que os pacientes com SAOS
tratem essa condição para melhorar o nível de
falência cardíaca. No caso de pacientes com doença arterial coronariana (DAC) associada a
SAOS possuem pior prognóstico do que aqueles que possuem apenas a DAC. A síndrome
também é associada a intolerância a glicose e
DM tipo 2 e é um importante fator de risco para
acidentes vasculares de recorrência. Por fim, a
SAOS apresenta relação até mesmo com câncer, por resultados diretos dos processos repetidos de hipóxia que o paciente é exposto (FARREL & RICHARDS, 2017).
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3.3. Tratamentos para Apneia Obstrutiva do Sono
Tendo em vista as complicações e morbidades potencialmente desencadeadas pela Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS),
o tratamento deve ser iniciado de maneira precoce. A escolha terapêutica leva em consideração índice de gravidade da Síndrome, avaliação
anatômica do indivíduo, grau de comorbidade,
capacidade de autocuidado, necessidade de seguimento periódico e adesão, sendo necessária,
portanto, a individualização da abordagem do
paciente e da escolha de tratamento especifica
para cada caso a ser tratado fornecidas (ZANCANELLA et al., 2014).
Atualmente, o método terapêutico considerado padrão ouro é a utilização de Aparelhos de
Pressão Positiva Contínua nas vias aéreas superiores (CPAP). O CPAP consiste em um suporte
ventilatório não invasivo, compressor de ar formado por uma máscara nasofacial acoplada a
um sistema de tubulação. Esse dispositivo é capaz de promover fluxo aéreo contínuo às vias
aéreas superiores garantindo sua manutenção e
evitando o seu colapso durante o período de
sono. Existem ainda aparelhos derivados que
também fornecem Pressão Positiva das vias aéreas: o CPAP com redução da pressão na fase
expiratória da respiração e o APAP, que controla a pressão de forma automática, variando-a
de acordo com fatores como fluxo aéreo, ronco
e saturação de oxigênio. Apesar de terem sido
desenvolvidos para ampliação do conforto e
consequente aumento da adesão ao tratamento
em relação ao CPAP convencional, estudos evidenciam que não existe diferença significativa
entre métodos em relação à melhora clínica e à
maior adesão (RIBEIRO et al., 2020; ZANCANELLA et al., 2014).
Dessa maneira, os dispositivos PAP (pressão positiva à via aérea) tem a capacidade de
recuperar o descenso noturno da pressão arte-

rial, reduzir a pressão arterial em aproximadamente 1,5 mmHg aferida por meio da Medida
Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de
24 horas, e com isso, reduzir o risco cardiovascular. Além disso é capaz de diminuir a sonolência diurna e promover melhor qualidade de
vida. São mais indicados para casos de SAOS
moderada a grave sintomáticas, uma vez que a
condição assintomática está relacionada à menor adesão, pela visão de que o desconforto
pode ser superior às melhorias fornecidas
(ZANCANELLA et al., 2014).
O CPAP e suas variações, apesar de serem
tratamento de escolha na maioria dos casos, tem
aceitabilidade bastante variável, que depende
da adaptação do paciente, principalmente, por
ser um tratamento de caráter vitalício. Dessa
forma a baixa adesão se correlaciona com a falha terapêutica e, assim, casos assintomáticos,
refratários ou não aderidos ao tratamento devem ser manejados de outra forma (RIBEIRO
et al., 2020; ZANCANELLA et al., 2014).
Outro tratamento recomendado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial é o Aparelho Intraoral,
que pode ser de avanço mandibular ou de retenção lingual. São dispositivos que também visam
a permeabilidade e abertura das vias aéreas, podendo promover também a redução da pressão
arterial média e melhora da sonolência diurna.
São indicados aos pacientes com SAOS leve a
moderada com ronco primário, mas que não
apresentaram boa aceitabilidade à primeira linha de tratamento, o CPAP. As taxas de adesão
e efetividade para casos menos complicados são
altas, entretanto o nível de abandono é significativo. Além disso o tratamento pode trazer
efeitos adversos como sialorreia, sensibilidade
dental e desconforto mandibular, especialmente
associada aqueles de avanço mandibular (ZANCANELLA et al., 2014).
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Além disso, outros meios de tratamento alternativo ainda podem ser recomendados. Dentre esses têm-se a perda ponderal, a higienização do sono, as orientações posicionais, a fonoterapia e os fármacos. A perda ponderal é mais
importante em indivíduos obesos e pode ser realizada por meio de dietas hipocalóricas ou cirurgia bariátrica. A higiene do sono se relaciona
a cessação de hábitos que podem interferir na
qualidade de sono do paciente e induzir a eventos de apneia. Isso inclui medidas como: evitar
consumo de bebidas alcoólicas, cafeína e estimulantes antes de dormir, determinar horários
para dormir e despertar, evitar cochilos ao
longo do dia, não realizar atividade física durante a noite, entre outras. Já as orientações posicionais se referem à adoção da posição diferente da supina ao deitar-se. Ademais, podem
ser realizados exercícios orofaríngeos a fim de
fortalecer a língua, palato mole e parede lateral
da faringe. Por fim, os medicamentos podem
ser utilizados com o objetivo de tratar os acometimentos primários que podem desencadear
ou intensificar os sintomas da SAOS, como a
rinite alérgica (ZANCANELLA et al., 2014).
Já os tratamentos cirúrgicos são diversos e
incluem desde os procedimentos faríngeos às
cirurgias ortognáticas de avanço maxilomandibular. Os primeiros se referem à uvulopalatofaringoplastia, uvulopalatoplastia e a faringoplastia lateral, indicados para pacientes com hipertrofia das tonsilas palatinas e que não apresentaram adesão adequada à utilização de CPAP e
AIO. Esses procedimentos apresentam efetividade controversa e maiores taxas de complicações no pós-operatório (ZANCANELLA et al.,
2014). Por outro lado, a cirurgia ortognática,
que visa corrigir alterações anatômicas, tem o
potencial de 82% de sucesso, sendo um dos únicos procedimentos com possibilidade reversão
total da síndrome, principalmente nos quadros
moderados e graves.

3.4. Cirurgia ortognática
A cirurgia ortognática no tratamento da apneia obstrutiva do sono emergiu na década de
70 como uma das intervenções mais efetivas
para a melhora e até mesmo recidiva dos sintomas dessa síndrome (CARNEIRO JUNIOR et
al., 2008). A técnica de avanço maxilomandibular é indicada para o tratamento da SAOS
moderada a grave, em casos de pacientes com
deformidades dentofaciais e em casos de não
adesão ao tratamento com o uso do CPAP e dispositivos intra-orais (FERRAZ et al., 2011).
As deformidades dentofaciais são corrigidas por meio de diversas osteotomias que podem ser realizadas, individualizando cada caso.
Dentro delas, as mais utilizadas consistem em
Lê Fort I de maxila, osteotomia sagital de mandíbula e osteotomia basilar do mento (CARNEIRO JUNIOR et al., 2008; NARAN et al.,
2018).
Anatomicamente, as vias aéreas superiores
se caracterizam por ausência de tecido ósseo e
predomínio de tecido mole, facilitando seu colabamento e consequente obstrução. Tal obstrução pode ocorrer de maneira única ou em vários
pontos anatômicos, sendo este último bastante
comum em indivíduos que possuem a maxila e
mandíbula posicionadas mais posteriormente
(RIBEIRO et al., 2020). Nesse sentido, a maioria dos pacientes com SAOS apresentam obstrução em vários sítios das vias aéreas superiores, e o avanço bi-maxilar apresenta-se como
uma boa alternativa nesses casos, visto que se
obtém um aumento satisfatório nos dois pontos
onde são mais comuns de ocorrer obstrução: a
área retropalatal e a área retroglossal (CARNEIRO JUNIOR et al., 2008).
A funcionalidade da cirurgia se dá em virtude do aumento espacial das vias aéreas faríngeas pelo avanço simultâneo da maxila e da
mandíbula. Quando é feito o avanço maxilar, o
tecido mole do palato é puxado para frente e
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para cima, além de tracionar o músculo palatoglosso, fornecendo aumento do suporte lingual.
Já com o avanço mandibular, os músculos do
ventre anterior do digástrico, milohióideo, geniohióideo e genioglosso puxam a língua para
frente, aumentando sua distância da faringe.
Dessa maneira, ambos os movimentos contribuem de forma significativa para a expansão/abertura das vias aéreas superiores (CARNEIRO JUNIOR et al., 2008). A cirurgia amplia a vias como evidenciado na Figura 10.1,
uma vez que posiciona anteriormente o palato
mole, a língua e a musculatura suprahioide. O
avanço realizado pode ser maxilar, mandibular
ou uma combinação de ambos, sendo que pode
ou não estar associado à mentoplastia (RIBEIRO et al., 2020).
Figura 10.1 Telerradiografia de perfil evidenciando o estreitamento da orofaringe antes do
avanço bi-maxilar (imagem à esquerda) e após
a cirurgia ortognática, com importante aumento
do espaço aéreo (imagem à direita)

cácia do tratamento cirúrgico em relação aos
demais. De forma majoritária, o uso do CPAP
após a operação é dispensável (CARNEIRO
JUNIOR et al., 2008).
Ademais, a cirurgia ortognática envolve
múltiplas etapas, secção de diversos planos, tecidos e uso de instrumentação complexa. Nesse
sentido, existe um risco de complicações múltiplas ocorrerem, que inclui hemorragia, má cicatrização, infecções, má divisão da osteotomia
sagital bilateral, lesão neurológica, dor neuropática, necrose de segmentos ósseos, disfunção
de articulação temporomandibular e até mesmo
cegueira, dentro diversos outros complicadores
(NARAN et al., 2018).
Nessa perspectiva, deve-se considerar a importância do cirurgião buco-maxilo-facial no
planejamento do perioperatório, sendo relevante por sua parte realizar uma anamnese e
exame físico direcionados, além dos exames de
polissonografia e análise cefalométrica, utilizados, respectivamente, para determinar o grau de
severidade da apneia e o grau de colabamento
das vias aéreas superiores.
O planejamento cefalométrico estabelece as
medidas de comprimento do avanço maxilar e
mandibular. Durante a cirurgia, após a fixação
dos segmentos ósseos em suas posições pré-estabelecidas, as regiões de gap são preenchidas
com biomateriais, sendo o fosfato de cálcio um
material amplamente utilizado. O enxerto promove estabilidade das estruturais locais e dos
parafusos, além de gerar adequado vedamento
aos seios maxilomandibulares (PANISSA et
al., 2017).

Fonte: Carneiro Junior et al., 2008.

4. CONCLUSÃO
É importante levar em consideração que, diferentemente do CPAP e de aparelhos orais, a
obediência ao tratamento não é um fator de
risco para o sucesso da cirurgia ortognática,
sendo esse, portanto, um dos motivos para a efi-

Diante desse estudo evidencia-se, portanto,
que o tratamento da SAOS por meio da cirurgia
ortognática mostra-se de extrema relevância no
sentido de que ele irá trazer uma melhora respiratória e na qualidade do sono que possibilita84 | P á g i n a
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rão uma redução das consequências negativas
que a condição traz para o paciente, principalmente aquelas que interferem na sua qualidade
de vida. Nesse âmbito observa-se que a cirurgia
é eficaz em longo prazo no tratamento da

SAOS, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida, redução dos riscos associados a doenças crônicas e suas progressões,
diminuição do ronco e da sonolência diurna e
melhora considerável das funções cognitivas.
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1. INTRODUÇÃO
A comunicação buco sinusal é a descontinuidade de tecido na região que separa o meio
oral e o seio maxilar, fazendo com que a flora
bacteriana seja alterada, sendo considerada uma
comunicação patológica. Portanto, em casos
crônicos, o orifício criado entre a boca e seio
pode sofrer epitelização, configurando a fístula
buco sinusal. Essa desconexão oral ocorre com
mais frequência durante extrações dentárias
(NOGUEIRA et al., 2018). Tem como os principais fatores etiológicos, traumas físicos, defeitos do desenvolvimento, lesões patológicas,
iatrogenias, infecções odontogênicas e exodontias (PAIVA et al., 2018). A comunicação buco
sinusal por extração dentária é a mais comum
dentre as complicações cirúrgicas na odontologia, quando o ápice do dente apresenta uma íntima relação com a cavidade do seio maxilar. A
proximidade das raízes dos molares superiores
com o seio maxilar é uma das principais causas
dessa comunicação (CUNHA et al., 2017).
As comunicações buco sinusais apresentam
alta prevalência no sexo masculino, com a faixa
etária entre 40 a 60 anos. Após a comunicação
buco sinusal, se não houver regressão, poderá
tornar-se crônica e formar uma fístula buco sinusal, que por sua vez, causará escoamento dos
líquidos da boca para a cavidade nasal, distúrbios de fala, respiração, dor, epistaxe e sinusite.
Sánchez e colaboradores relataram que 50%
dos pacientes desenvolvem sinusite após 48 horas, enquanto 90% o fazem após duas semanas
(SANCHEZ et al., 2018).
Além disso, o diagnóstico pode ser realizado através do exame clínico, radiográfico e
manobra de Valsalva. Com isso, a comunicação
buco sinusal deve ser diagnosticada e tratada de
forma imediata a fim de se obter melhor prognóstico. Porém, a maioria das comunicações
datadas como menores, que medem um diâme-

tro de 1-2 mm curam espontaneamente na ausência de infecção (CAMARINI et al., 2018).
Caso ao contrário, quando os defeitos crônicos
da fístula buco sinusal são mais largos do que
5 mm e persistem por mais de 3 semanas, uma
intervenção cirúrgica secundária é necessária.
Ademais, um dos sinais importantes para o diagnóstico da perfuração oro-antral é a passagem
de alimentos e líquidos da cavidade oral para o
seio maxilar e consequente refluxo para a cavidade nasal (GARCIA et al., 2014). Assim, as
comunicações podem ser diagnosticadas com o
auxílio de radiografias periapicais onde se observa a descontinuidade da linha radiopaca que
delimita o assoalho do seio maxilar. As radiografias extrabucais (Panorâmica e Incidência de
Waters), possuem uma grande importância na
observação do seio maxilar envolvido com a
comunicação, que poderá apresentar uma radiopacidade difusa (velamento do seio), quando
comparada com o seio do lado oposto (FREITAS et al., 2013). Atualmente, outra boa opção
de diagnóstico se destaca a tomografia computadorizada que fornece informações como tamanho da comunicação, características do osso
e da lesão, além de não sofrer sobreposição,
suas vantagens no planejamento das intervenções cirúrgicas se dão tanto pela fidelidade de
informações quanto pelo custo benefício (COELHO et al., 2018).
Simultaneamente, no exame físico, a importância da manobra de Valsalva é indiscutível, e
deve ser realizada em todas as exodontias em
região posterior da maxila, sendo extremamente valorosa no diagnóstico da comunicação
buco sinusal. A manobra consiste em pressionar
as asas nasais bilateralmente, obstruindo as narinas do paciente e solicita que ele que expire o
ar pelo nariz, mantendo a boca aberta. Se houver comunicação, o ar expirado sairá através do
alvéolo, para o interior da cavidade bucal, provocando ruído característico de borbulhamento
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do sangue, acumulado no alvéolo dentário (PARISE et al., 2016).
Após o diagnóstico da comunicação, o profissional deve analisar o tamanho aproximado
dela, visto que o tratamento está diretamente relacionado à extensão da abertura (PETERSON,
et al., 2014). Conclui-se que o tratamento preconizado consiste no exame clínico que identifica a localização, extensão e grau de acometimento do seio maxilar bem como o tratamento
adjuvante com analgésicos, anti-inflamatórios,
antibioticoterapia adequada e descongestionantes nasais. Sob o aspecto cirúrgico, o fechamento pode ser feito por retalho vestibular com
ou sem rotação do tecido adiposo da bochecha,
retalho palatino ou sutura oclusiva em casos de
menor extensão (CUNHA et al., 2017).
O objetivo deste estudo foi demonstrar na
literatura a importância de alternativas
cirúrgicas de fechamento da fístula buco sinusal
para se obter um melhor prognóstico. Ademais,
evidenciar que quanto mais precocemente for o
tratamento da comunicação buco sinusal, evitase a infecção do seio maxilar e instalação de
uma sinusite maxilar.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão de literatura, onde
foram selecionados artigos científicos a partir
da base de dados PubMed, Medline e SciELO,
em português e inglês, separados e em combinação, sendo obtidos 850 artigos datados entre
2000 a 2019. Para tanto foram utilizados descritores como, “Fístula Bucal”, “Seio Maxilar”,
“Cirurgia Oral” e “Fístula Buco Antral”. Para
serem incluídos, os artigos deveriam tratar do
modo direto acerca de alternativas de tratamentos cirúrgicos para comunicação buco sinusal
e/ou fístula buco sinusal, com enfoque nos sinais da infecção ou no tratamento precoce.
Além disso foram selecionados estudos do tipo

(revisão, meta-análise), disponibilizados na íntegra. Os critérios de exclusão foram: artigos
duplicados, disponibilizados na forma de resumo, que não abordavam diretamente a proposta estudada e que não atendiam aos demais
critérios de inclusão. Do total das pesquisas, foram eleitos 6 artigos, que após uma leitura minuciosa foram submetidos para a coleta de dados. Os resultados foram apresentados em tabelas, e de forma descritiva, com enfoque nos
pontos mencionados pelos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a busca na base de dados PubMed,
Medline e SciELO, utilizando-se as palavras
chaves eleitas encontraram-se 850 artigos. Porém, após a análise de inclusão e exclusão, foram selecionados somente 6 artigos, os quais
foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados foram apresentados
em forma de tabela separadas em resultados e
principais achados por parte dos autores e de
forma descritiva, além disso, com apresentações de imagens e suas devidas fontes.
A comunicação buco sinusal (CB) é uma
comunicação patológica anormal que ocorre
entre a cavidade oral e o seio maxilar (MADEIRA et al., 2012). Decorre, principalmente,
após exodontia de dentes posteriores da maxila,
devido a estreita relação das raízes com o assoalho do seio maxilar. De acordo com BORGONOVO et al., 2012, a comunicação buco sinusal é mais comum nos homens. Os estudos de
VISSCHER et al., 2011, comprovam que,
quando há presença de sinusite maxilar, existe
maior risco para recorrência da CB após intervenção cirúrgica. Deve ser analisado, após o diagnóstico, o tamanho da comunicação, visando
que o seu tratamento está diretamente relacionado (PETERSON et al., 2014). Vale ressaltar
que, a fístula buco sinusal se diferencia da CB,
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pois é caracterizada pela presença de epitélio
proveniente da mucosa bucal e/ou da mucosa
do seio, portanto, se esta não for removida, a
cura espontânea poderá́ ser inibida (KP BITTENCOURT et al., 2017).
Segundo o estudo de Kamilla Passos Bittencourt, avaliaram que para o fechamento de fístulas buco sinusais deve ser baseada na proporção de tamanho desta comunicação. Com isso,
vale relembrar que fístula buco sinusal é a deficiência de se obter uma superfície cicatricial na
área receptora do retalho. Portanto, os profissionais devem estar cientes disso durante o procedimento cirúrgico, com seus devidos planejamentos elaborados. Ademais, a localização
mais comum para o aparecimento de comunicações buco sinusais é a região de primeiro molar
superior, ocorrendo mais frequentemente após
as exodontias (BITTENCOURT et al., 2017). O
profissional deve realizar o fechamento da comunicação buco sinusal o mais cedo possível,
caso contrário pode ocasionar infecção do seio,
transformando-se em uma sinusite maxilar. A
manobra de Valsalva é um exame físico importante utilizado no diagnóstico de comunicações
buco sinusais (PARISE et al., 2016) e deve ser
usada com a indicação de cirurgiões-dentistas.
Segundo a Tabela 11.1, teve seu objetivo
com enfoque de melhor compreender parâmetros de extrema relevância ao estudo, relatando
diversas alternativas cirúrgicas, vantagens das
técnicas de fechamento de fístula buco sinusal
e suas principais complicações, com seus devidos resultados e achados por parte dos autores
selecionados para compor esta revisão de literatura.
Dando continuidade aos estudos dos
autores, segundo o autor Borgonovo, na escolha
da abordagem cirúrgica para tratar uma fístula
oroantral, devem ser considerados diferentes

parâmetros, como a localização e tamanho do
defeito, a relação com os dentes adjacentes,
altura do rebordo alveolar, persistência,
inflamação dos seios da face e saúde geral do
paciente. Afirmam que o fechamento de uma
CB, sendo ela de qualquer origem, pode ser
alcançado por várias técnicas, as mais utilizadas
são: retalho bucal, retalho palatal e uso do corpo
adiposo da bochecha (BORGONOVO et al.,
2012). Os reparos imediatos do defeito
oroantral agudo têm uma taxa de sucesso
uniformemente alta, aproximando-se de 95%,
que diminui para 67% nos casos de fechamento
tardio. Um papel importante no processo de
cicatrização é desempenhado pela presença de
doenças sinusais. Estes procedimentos
cirúrgicos, podem apresentar desconforto para
o paciente e não existe possibilidade em repetir
a mesma técnica depois de um insucesso
cirúrgico (SCATARELLA, et al., 2010).
Em concordância com o estudo de Pereira,
uma vez que uma comunicação crônica entre a
cavidade oral e o seio maxilar pode representar
uma via de acesso para a penetração do fungo
no seio, um tratamento antifúngico sistêmico
deve ser utilizado associado a lavagens
abundantes com solução salina e antifúngico
tópico.
Independentemente
da
técnica
escolhida, duas regras devem ser observadas,
em primeiro lugar, qualquer infecção sinusal
deve ser tratada com drenagem nasal adequada.
Esse tipo de terapia pode exigir um
procedimento
de
Caldwell-Luc
com
antrostomia nasal ou cirurgia endoscópica dos
seios da face, esse procedimento consiste em
expor a parede ântero-lateral do seio maxilar,
um orifício é então aberto no osso através do
qual a remoção da mucosa infectada pode ser
realizada.
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Tabela 11.1 Resultados de avaliação por parte dos autores sobre alternativas cirúrgicas de fechamento de fístulas buco sinusal, referente a complicação
de uma comunicação buco sinusal
Autores

Resultados

Principais Achados

ARAÚJO et al., 2019

O autor considera que a utilização dessa técnica do deslizamento
da bola de Bichat, é útil e seguro para o fechamento de tais comunicações.

BORGONOVO et al., 2012

Afirmam que o fechamento de uma CB pode ser alcançado por
várias técnicas, as mais utilizadas são: retalho bucal, retalho palatal e uso do corpo adiposo da bochecha.

Para definir o tratamento, é necessário avaliar alguns aspectos como o
tamanho da comunicação, tempo do defeito e se há algum processo
infeccioso presente.
Os reparos imediatos do defeito oroantral agudo têm uma taxa de sucesso
uniformemente alta, aproximando-se de 95%, que diminui para 67% nos
casos de fechamento tardio.

BITTENCOURT et al., 2017

Avaliaram que para o fechamento de fístulas buco sinusais deve
ser baseada na proporção de tamanho desta comunicação, os profissionais devem estar cientes disso durante o procedimento cirúrgico, com seus devidos planejamentos elaborados.

O profissional deve realizar o fechamento da comunicação buco sinusal o
mais cedo possível, caso contrário pode ocasionar infecção do seio,
transformando-se em uma sinusite maxila.

PARISE et al., 2016

O autor cita a utilização do corpo adiposo bucal, utilização de
retalhos deslizantes vestibulares, de retalhos palatinos rodados,
enxertos ósseos e técnica de Caldwell-Luc, se fazendo necessário
um conhecimento vasto para indicação do melhor tratamento.

As comunicações buco-sinusais são complicações que podem ser evitadas
pelo cirurgião-dentista através de um planejamento e avaliação detalhados
do paciente e do procedimento a ser realizado.

PETERSON et al., 2014

Constatou-se que o uso de retalhos bucais vestibulares é a técnica
mais utilizada para fechamento de fístulas e comunicações pela
facilidade de realização, a pouca morbidade, e a possibilidade de
ser feita sob anestesia local.

Os retalhos bucais vestibulares são preferíveis para o fechamento de
comunicações buco-sinusais imediatas e pequenas (<5mm) e deve-se ter
cuidado com pacientes desdentados, pois esta técnica leva a um
estreitamento do sulco vestibular.

SILVEIRA et al., 2016

O autor relatou que a técnica do Retalho Palatino Rodado é recomendada usar para fechamentos tardios das comunicações bucosinusais, após o insucesso do fechamento usando o retalho vestibular.

A falha dessa técnica pode ocorrer pela necrose do tecido, difícil rotação
do retalho palatino, hemorragia da artéria palatina maior ou até mesmo o
desconforto causado no paciente
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Essa drenagem permitirá que sejam realizadas lavagens com soro fisiológico ou enxágue
com solução de cefalosporina nos dias seguintes à cirurgia (PEREIRA et al., 2017). O antibiótico ajuda a reduzir a infecção em tal situação de alto risco. Após a remoção da drenagem,
a abertura da comunicação nasossinusal deve
ser preservada para permitir a drenagem espontânea dos fluidos. O uso de antibióticos adequados, além de descongestionantes tópicos e/ou
sistêmicos, é necessário no pré-operatório, juntamente com os cuidados nasais (sem assoar o
nariz e sem espirros). Por fim, a segunda regra
a ser observada requer um fechamento sem tensão de um retalho de tecido mole com boa vascularização e base ampla sobre osso intacto, a
abertura da comunicação nasossinusal deve ser
preservada para permitir a drenagem espontânea de fluidos (PEREIRA et al., 2017).
De acordo com o estudo de Freitas, uma das
principais complicações das comunicações
buco-sinusais é a sinusite maxilar aguda ou crônica, oriunda da contaminação do seio pela
flora bucal. As comunicações podem ser evidenciadas através de radiografias periapicais
onde se observa a descontinuidade da linha radiopaca que delimita o assoalho do seio maxilar. Orifícios pequenos, em particular os localizados na parede anterior do seio, poderão ser de
difícil evidência através destas radiografias. As
radiografias extrabucais (Panorâmica e Incidência de Waters), também são limitadas com
relação às comunicações pequenas, tendo sua
grande importância na observação do seio maxilar envolvido que poderá apresentar uma radiopacidade difusa (velamento do seio), quando
comparada com o seio do lado oposto. Pode ser
de grande ajuda na identificação de corpos estranhos no seio, as radiografias oclusal superior, póstero-anterior, fronto naso placa e perfil
da face (FREITAS et al., 2013). Existem vários
tratamentos para o procedimento de fecha-

mento das comunicações e fístulas buco sinusais, de acordo com Araújo Júnior. Para definir
o tratamento, é necessário avaliar alguns aspectos como o tamanho da comunicação, tempo do
defeito e se há algum processo infeccioso presente. Assim sendo, um desses tratamentos, relatado, é a possibilidade do uso da bola de Bichat (ARAÚJO et al., 2019). O uso da técnica
da bola de Bichat apresenta vantagens e desvantagens. Portanto, de acordo com as vantagens,
cabe citar a sua grande aplicabilidade, devido a
fácil obtenção e fácil manipulação, e ainda, a
mesma, não causar interferência sobre a profundidade do sulco vestibular. Além disso, algumas desvantagens, relatadas na literatura, mas
que não foram confirmadas no estudo, estão relacionadas ao fato de por ser um enxerto, essa
técnica está sujeita a falhas de integração por
necrose, ou ainda, infecção, havendo a possibilidade de ser usada uma única vez, ocorrer retração ou deiscência do enxerto, dentre outras
(ARAÚJO et al., 2019). O autor considera que
a utilização dessa técnica do deslizamento da
bola de Bichat, é útil e seguro para o fechamento de tais comunicações. Reforçado ainda,
que a técnica é de simples execução, gerando
mínimo desconforto ao paciente e com poucas
limitações e poucas complicações.
Conforme estudo de Guilherme Klein Parise, os relatos mais frequentes de comunicações buco-sinusais são após exodontias na região posterior das arcadas superiores. Sabendo
que existem diferentes formas para tratamento,
o autor cita a utilização do corpo adiposo bucal,
utilização de retalhos deslizantes vestibulares,
de retalhos palatinos rodados, enxertos ósseos e
técnica de Caldwell-Luc, se fazendo necessário
um conhecimento vasto para indicação do melhor tratamento. As comunicações buco-sinusais são complicações que podem ser evitadas
pelo cirurgião-dentista através de um planejamento e avaliação detalhados do paciente e do
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procedimento a ser realizado (PARISE et al.,
2016). Contudo, o estudo da lesão se torna importante por estar ocorrendo no consultório
odontológico de forma mais comumente, sendo
assim necessário entender as prevenções e possíveis tratamentos.
Segundo o autor Veras Filho, no método do
corpo adiposo bucal, a Bola de Bichat pode ser
colocada no local, fechando a comunicação
buco-sinusal. É considerada uma técnica de sucesso segundo a literatura por não interferir na
profundidade do sulco vestibular. Esta técnica é
também recomendada como uma medida primária no fechamento das comunicações bucosinusais, especialmente em grandes defeitos.
Uma possível desvantagem é o ligeiro inchaço
quando comparado apenas a um retalho deslizante vestibular (FILHO et al., 2010). O maior
índice de falhas nessa técnica é devido a uma
possível necrose do tecido adiposo, causada
pela tensão ou manipulação excessiva.
Conforme o estudo do autor Silveira, a técnica do Retalho Palatino Rodado é recomendada usar para fechamentos tardios das comunicações buco-sinusais, após o insucesso do fechamento usando o retalho vestibular. A falha
dessa técnica pode ocorrer pela necrose do tecido, difícil rotação do retalho palatino, hemorragia da artéria palatina maior ou até mesmo o
desconforto causado no paciente (SILVEIRA et
al., 2016).
Segundo Peterson, o uso de retalhos bucais
vestibulares é a técnica mais utilizada para fechamento de fístulas e comunicações pela facilidade de realização, a pouca morbidade, e a
possibilidade de ser feita sob anestesia local. A
técnica possibilita uma boa vascularização local
diminuindo as chances de necrose tecidual (PETERSON et al., 2014). Os retalhos bucais vestibulares são preferíveis para o fechamento de
comunicações buco-sinusais imediatas e pequenas (<5 mm) e deve-se ter cuidado com pacien-

tes desdentados, pois esta técnica leva a um estreitamento do sulco vestibular (YALCIN et al.,
2011).
No último estudo, foi demonstrado por Coelho que complicações transoperatórias oriundas de exodontias dos terceiros molares que
proporcionem o deslocamento do elemento
dentário para o seio maxilar, podem promover
alterações locais e sistêmicas, tais como, a presença de dor, edema e sinusite no seio maxilar.
Diante desta intercorrência, faz-se necessário
um planejamento adequado, baseado no estudo
de imagens e execução técnica correta, sendo a
técnica de Caldwell-Luc uma alternativa de intervenção cirúrgica efetiva para o acesso a cavidade do seio maxilar (COELHO et al., 2018).

4. CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou que tanto a comunicação buco-sinusal e a sua complicação, no
caso a fístula bucosinusal são relativamente frequentes na área odontológica. Para o seu tratamento devem ser levados em consideração alguns parâmetros, incluindo localização, tamanho da comunicação com seio maxilar, relação
com os demais dentes, altura da crista alveolar,
existência de fistula e infecção sinusal, visando
sempre o correto diagnóstico e tratamento a fim
de evitar recidivas e obter o melhor prognóstico
para o paciente Além disso, foi constatado que
o profissional deve tentar realizar o fechamento
da comunicação buco sinusal o mais cedo possível, pois o não fechamento de uma comunicação recente pode levar à infecção do seio, instalando-se uma sinusite maxilar. Através desta revisão de literatura, também é possível concluir
que todas as técnicas existentes são resolutivas,
mas que cada uma possui suas indicações específicas, tornando-as mais eficientes para os diferentes tamanhos de comunicação que possa
ocorrer entre o seio maxilar e a cavidade oral.
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CAPÍTULO 12
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Palavras-chave: Cirurgia robótica; Telecirurgia; Cirurgia minimamente invasiva.
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1. INTRODUÇÃO
As últimas décadas testemunharam crescimento exponencial da tecnologia médica, um
dos eventos mais marcantes sendo a plataforma
robótica aplicada à cirurgia. Robôs têm sido
usados no mundo cirúrgico por mais de 30 anos,
e tornaram-se novo padrão de atendimento, gerando resultados interessantes (MORRELL et
al., 2021). Com o advento dos softwares e o desenvolvimento de máquinas tecnológicas extremamente eficientes na área cirúrgica, a robótica
ganhou espaço nas salas de operação por meio
de braços robóticos comandados por um cirurgião sentado a certa distância que através de
seus treinados dedos dirige todo o arsenal tecnológico. A atual era robótica já mostrou
enorme impacto sobre o campo cirúrgico, e é
parte de evolução natural e lógica da cirurgia
minimamente invasiva. A cirurgia robótico-assistida está se espalhando rapidamente e tem superado limitações de cirurgias convencionais.
Alta definição, visão estereoscópica tridimensional e ampliação, câmera estável e guiada pelo
cirurgião, ergonomia aprimorada, amplitude
superior de movimento e de escala são vantagens notáveis (MORRELL et al., 2021).
Atualmente, é importante entender quais as
vantagens da cirurgia minimamente invasiva,
robótica, sendo necessárias para que haja uma
maior disseminação de informações sobre tal
método cirúrgico com intuito de melhorias na
qualidade assistencial aos pacientes. Assim,
com a expansão da realização de procedimentos
cirúrgicos robóticos, a aquisição de conhecimentos e habilidades específicas para que o cirurgião alcance proficiência antes de realizar
procedimentos cirúrgicos em humanos torna-se
fundamental (NACUL, 2020).
A cirurgia robótica é um procedimento menos invasivo, com alta precisão, eficiente, com
baixos índices de mortalidade quando compa-

rada a cirurgias convencionais, já bastante utilizada nos mais diversos campos das áreas cirúrgicas, como ginecologia, do aparelho digestivo,
cardíaca, entre outros campos. Utilizando-se de
braços que realizam movimentos semelhantes
ao da mão humana. Porém, sem tremor ou cansaço por parte do robô. Tais fatores são importantes na análise das vantagens que a cirurgia à
distância trouxe para a Medicina. A evidente
alavancagem da utilização da realidade aumentada na área da saúde nos últimos anos dá-se
pela popularização dos métodos tecnológicos
no aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas a fim
de otimizar o tempo gasto nos procedimentos e
ampliar o campo de visão do cirurgião, minimizando os riscos aos pacientes (SANTANA et
al., 2020).
É importante discutir, também, a evolução
dos protótipos robóticos com a finalidade de almejar melhorias no futuro, tornando a cirurgia
robótica mais acessível, já que sua principal
desvantagem ainda é o alto custo e a necessidade de cirurgiões qualificados e treinados para
dirigir tal máquina. Um currículo mínimo de
treinamento para a realização de procedimentos
cirúrgicos robóticos visa a aquisição de conhecimentos e habilidades específicas para que o
cirurgião alcance nível determinado de proficiência antes de realizar procedimentos cirúrgicos em humanos (SANTANA et al., 2020).
Mas, apesar das vantagens da técnica, encontrou-se uma problemática, por ser uma técnica mais elaborada por necessitar de aprimoramento e treinamento específico, em alguns hospitais sua aceitação ainda é limitada (ARAÚJO
et al., 2020).
O objetivo deste estudo foi descrever a importância dos novos protótipos e destas tecnologias no campo da cirurgia, demonstrando as
vantagens clínicas da cirurgia minimamente invasiva, robótica para os pacientes submetidos a
tais métodos cirúrgicos. Assim, fomentar e a
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aguçar nos futuros cirurgiões, informações sobre a cirurgia robótica que já é realidade nas residências de cirurgia geral no Brasil e no
Mundo. Neste sentido, é importante a disseminação do que há de mais relevante no mundo
em relação as cirurgias à distância.

2. MÉTODO
Trata-se de uma revisão de literatura, que se
caracteriza por reunir, analisar e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado
tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, a fim de apresentar, discutir e aprofundar
conhecimentos acerca da proposta. Os dados da
pesquisa foram levantados em janeiro de 2020
e 2021, por meio do ambiente virtual, utilizando
bases de dados como SciELO, PubMed, Google
acadêmico. Os descritores utilizados foram: Telecirurgia; Cirurgia Robótica; Cirurgia Minimamente Invasiva.
Dentre os critérios de inclusão estão textos
disponíveis na língua portuguesa e inglesa, entre os anos de 2020 e 2021, publicados na íntegra de forma gratuita. Sendo selecionados 10
artigos para compor a referência do estudo após
leitura minuciosa. O critério de exclusão foram
artigos que, após a leitura, não se enquadraram
no escopo do trabalho. Os resultados foram
abordados de forma descritiva, descrevendo
pontos relevantes que foram citados na discussão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 1985 iniciou o processo de utilização da tecnologia no âmbito da cirurgia por
meio de um modelo de robô PUMA. Com o extraordinário avanço tecnológico, os modelos Da
Vinci que já é frequente nos mais diversos centros cirúrgicos do mundo, revolucionou a tele-

cirurgia. A primeira plataforma robô empregada em humanos foi utilizada em 1985 para realizar biópsias neurocirúrgicas, denominada
Programmable Universal Machine for Assembly (PUMA). Em 1992, um sistema guiado por
imagem chamado Robodoc da Surgical System
foi desenvolvido para o uso em cirurgia de prótese total do quadril (MORREL et al., 2021).
Desde o surgimento do Surgical, que impulsionou o avanço e a modernidade nas salas cirúrgicas, o avanço tecnológico, de softwares, fomentou o surgimento de máquinas mais eficientes, mais modernas, com melhorias dos sistemas, fornecendo uma visão ampliada e real do
interior do corpo humano. Devido ao grande
avanço tecnológico e a busca constante de
melhores resultados na assistência aos
pacientes assistidos, a cirurgia, avançou para
métodos
minimamente
invasivos, como
cirurgia endovascular, implante de válvulas
percutâneas, cirurgia por vídeo, cirurgia
robótica, entre outros (ARAUJO et al., 2020).
A evolução dos protótipos deu-se com a utilização da primeira plataforma robótica utilizada em seres humanos, o Programmable Universal Machine for Assembly 200 (PUMA
200); posteriormente, surgiram os robôs Surgeon-Assistant Robot for Prosta- tectomy
(SARP) e o Prostate Robot (PROBOT) na urologia. Sucedendo tais modelos, a empresa Computer Motion Inc. desenvolveu o System for
Optimal Positioning e o sistema cirúrgico robótico ZEUS, constituído por braços que objetivavam reproduzir movimentos dos cirurgiões. A
“Era da Vinci”, sendo criado no estado da Califórnia, Estados Unidos e aprovado pelo Food
and Drug administration para o uso na ginecologia (PARDINI et al., 2020).
A cirurgia à distância permite operações
"virtuais" em pacientes, onde os cirurgiões podem projetar sua destreza e habilidade manual
em parte já adquirida durante sua atividade la97 | P á g i n a
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boral, psicomotoras e capacidade de resolução
de problemas mesmo em locais remotos. Nesse
contexto, a telecirurgia contribuirá para uma
distribuição mais igualitária do conhecimento
médico e promoverá a excelência no atendimento aos pacientes, mesmo nos ambientes
mais desfavorecidos. Dessa maneira, o conhecimento médico promoverá uma maior excelência no atendimento aos pacientes, com cirurgias
menos traumáticas, menor estresse orgânico,
recuperação pós operatória mais precoce. Dessa
forma, a cirurgia minimamente invasiva, por
exemplo, tem como finalidade reduzir o impacto cirúrgico, o período de internação e os
custos hospitalares, além de apresentar um bom
efeito estético. Isso expressa menor morbidade
pós-operatória e tem reação direta no custo individual da técnica (ARAÚJO et al., 2020).
A cirurgia robótica ainda exige dos profissionais conhecimento prático de técnicas, experiência em campo cirúrgico com os modelos robóticos o que requer tempo e interesse dos cirurgiões. Além disso, o alto custo de uma máquina como a do modelo Da Vinci ainda torna
o processo não acessível a todos os indivíduos
e as diversas realidades de países subdesenvolvidos. Não há dúvidas do valor da plataforma
robótica para a evolução da cirurgia. Porém,
sabe-se que cirurgiões não habilitados, mal treinados ou ainda mal orientados podem colocar
seus pacientes em risco por conta de acidentes.
A habilitação regulamentada de treinamento é
fundamental, assim como nomear os responsáveis técnicos pelo procedimento robótico
(BARROS et al., 2021). Devido ao advento e
ascensão nos robôs nos centros cirúrgicos,
mesmo que altíssimo gasto de implementação
de tais plataformas, contratação de profissionais especializados e aptos para manusear os
mais modernos modelos, sendo o Da Vinci mais
difundido atualmente no mercado, o custo-benefício da cirurgia robótica é bastante relevante.

Em poucos anos, a videolaparoscopia conseguiu comprovar o custo-efetividade baseado na
diminuição significativa do valor dos equipamentos e instrumentais associados à diminuição
do tempo de internação hospitalar e rápido retorno às atividades profissionais pelos pacientes. É muito provável que a cirurgia robótica
siga este mesmo caminho, mesmo que o custo
seja bem maior do que o da videolaparoscopia
(NACUL, 2020).
Devido a isso, ao comparar resultados entre
cirurgia minimamente invasiva e uma toracotomia mediana convencional, por exemplo, destaca-se como os resultados obtidos são semelhantes e obteve os mesmos benéficos pós-cirúrgicos, incluindo diversas vantagens. Assim,
avaliando tempo de internação, permanência na
UTI (Unidade de terapia intensiva), retorno a
vida diária, por exemplo, objetivaram os mesmos resultados, inclusive a baixa mortalidade.
De acordo com a pesquisa realizada, a técnica
minimamente invasiva comparada com a técnica cirúrgica convencional (esternotomia ou
toracotomia mediana) possui o mesmo resultado, as duas técnicas são procedimentos seguros, com a mesma eficiência e de baixa
mortalidade. Porém, a técnica minimamente
invasiva se destaca pelo resultado estético,
curta permanência na UTI, com a alta precoce e
rápido retorno as atividades (ARAÚJO et al.,
2020).
Diversas áreas já utilizam a técnica minimamente invasiva nos procedimentos. A técnica vem sendo utilizada, por exemplo, na cirurgia torácica. No artigo de Gross et al., 2020,
foi feito uma revisão de literatura relatando justamente sobre aspectos técnicos e resultados
obtidos a fim de apresentar as perspectivas da
técnica nas doenças torácicas. Os autores reportaram aspectos técnicos e resultados, tais como
tempo cirúrgico, radicalidade oncológica,
tempo de internação e complicações pós-opera98 | P á g i n a
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tórias. Nos casos documentados não houve nenhum acidente intraoperatório relatado, e nenhum caso foi convertido para cirurgia videoassistida ou aberta. Em relação ao tempo de drenagem e de internação, por exemplo, os resultados mais relevantes mostraram medianas de
tempo de drenagem e de internação de apenas 1
e 2 dias, respectivamente. Não houve nenhum
caso de mortalidade pós-operatória, e somente
3 casos apresentaram complicações. Ou seja, a
técnica mantém bons resultados e reduzidos índices de morbimortalidade (GROSS et al.,
2020).
Porém, a telecirurgia, em constante difusão
pelo mundo, não é de fácil instalação nos sistemas públicos de saúde, de países emergentes ou
em desenvolvimento. Dessa forma, mesmo a cirurgia robótica utilizando de métodos menos invasivos e obtendo diversos resultados positivos
nos estudos, gera resistência na sua instalação
em hospitais de países com economias em declínio ou em vagarosa ascensão. No estudo de
OLIVEIRA 2021, discorre sobre os altos custos
da técnica, sendo sua principal desvantagem,
em relação a cirurgia laparoscópica utilizada no
tratamento do câncer retal. Os custos médios da
sala de operação e equipamento cirúrgico são
maiores, mas não foi encontrada diferença em
relação aos custos de internação hospitalar entre
a cirurgia robótica e a laparoscópica (OLIVEIRA, S. e LAURA, E.R, 2021).
A técnica minimamente invasiva alcançada
por meio da cirurgia robótica deve-se a alta resolução ampliada em três dimensões; a precisão
milimetra devido aos braços robóticos através
de cada movimento realizado, corrigindo possíveis tremores da mão humana; punho do braço
robótico grande trezentos e sessenta graus e melhor ergonomia para a cirurgia ao realizar procedimentos extensos com máximo conforto
para o cirurgião que comanda o robô. Assim,
além de utilizar pequenas incisões, tem outras

vantagens, por exemplo, melhora a destreza do
cirurgião operador, permitindo maior destreza e
ambidestria do cirurgião operador, cirurgião
utilizando-se da técnica robótica consegue incisões ainda menores com cerca de 1-3 cm, sem
necessidade de afastamento de costelas como
na cirurgia cardíaca (FERREIRA et al., 2020).
As vantagens e desvantagens oriundas da prática cirúrgica, retroalimentam o avanço das técnicas, métodos, equipamentos e invenções voltadas para o seu aprimoramento, gerando inovações potenciais de alta relevância e de assimilação para o mercado e para a sociedade
(SANTOS et al., 2020).

4. CONCLUSÃO
A telecirurgia por meio da técnica minimamente invasiva, através de robôs, permite que
procedimentos complexos anteriormente realizados por técnicas convencionais passam a ser
executadas com total segurança e mantendo a
alta eficiência, segurança e baixa mortalidade.
Este estudo relatou sobre as principais vantagens, revisadas através de referências bibliográficas atualizadas, da técnica minimamente
invasiva, destacando o menor índice de dor pós
operatória; menor trauma orgânico para o organismo; recuperação operatória mais rápida; menor taxa de internação; melhor estética para o
paciente. Assim, fica claro sobre os benefícios
que a ascensão da tecnologia nas salas cirúrgicas trouxe para o já presente e futuro da Medicina.
O estudo produzido trouxe evidências suficientes de que os procedimentos que utilizam a
tecnologia robótica como complemento ao saber e habilidade do cirurgião proporcionam resultados substanciais dos benefícios aos pacientes. Além disso, é expressiva a melhoria dos
protótipos robóticos a fim de fornecer aos pacientes o melhor que há no mercado. Porém, é im99 | P á g i n a
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portante ressaltar, ainda, os altos custo de obtenção de sistemas robóticos, treinamento específico da equipe para o manuseio são questões
que retardam a disseminação de tal modernidade aos diversos sistemas de saúde. Por conseguinte, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento a telecirurgia ainda não abarcou
os pacientes dos setores públicos de saúde da
mesma forma que hospitais de alta excelência,
devido ao alto custo de cada operação.
Mesmo diante de sua principal desvantagem, a cirurgia robótica deve ser discutida devido as suas inúmeras vantagens já listadas e
discutidas. Devido a isso, o presente estudo teve

como objetivo explanar tais pontos, revelando
que a cirurgia robótica possui um lugar importante e reservado no futuro.
Com base no estudo, o protótipo Da Vinci,
bastante difundido em todo o mundo, possui
uma grande aceitação pela classe cirúrgica já
que consta de um sistema moderno, com
enorme precisão cirúrgica, altíssimo habilidoso, contribuindo para os resultados obtidos
após o ato cirúrgico. A grandiosa expectativa é
que tal sistema seja acessível a todas as classes,
sofrendo aperfeiçoamentos a fim atender a todas demandas.
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1. INTRODUÇÃO
A atrofia mandibular é resultado da
ausência do estímulo de cargas oclusais,
responsável pela manutenção do volume ósseo
alveolar, após a perda dentária por condições
como cárie ou doença periodontal. Por
consequência, a estrutura óssea alveolar tornase menos resistente a traumas, devido a menor
quantidade de matriz óssea esponjosa, o que
transforma o osso em um estrutura menos
elástica e, portanto, mais suscetível a fraturas
devido à redução de seu volume (DE FEUDIS
et al., 2014; VAJGEL et al., 2013). Diversas
foram as tentativas de se estudar e classificar o
grau de impacto da atrofia na estrutura óssea
mandibular e a descrita por Luhr baseando-se
na altura mandíbula, de modo que: classe I, de
16 a 20 milímetros; classe II, de 11 a 15
milímetros; classe III, de altura igual ou inferior
a 10 milímetros (LUHR, REIDICK &
MERTEN, 1996). As fraturas de mandíbulas
atróficas, por sua vez, acometem um perfil
populacional majoritariamente idoso, sendo
muitas vezes portadores de comorbidades como
doenças coronárias, diabetes e hipertensão,
além de limitada capacidade de regeneração
óssea e estado esclerótico da mandíbula
atrófica, todos diretamente relacionados à
senilidade (AZIZ & NAJJAR, 2009).
As condições locais da fratura, como
deslocamento e perfil do trauma, e as condições
sistêmicas da maioria dos pacientes faz com
que seja considerada a morbidade das opções de
tratamento, além de caracterizar a complexidade significativa na cirurgia reconstrutiva. Já a
sua etiologia, abrange quedas da própria altura,
fortemente relacionada à condição de pacientes
idosos, acidentes domésticos, automobilísticos,
ou mesmo traumas menores.
O objetivo deste estudo foi, por meio de
criteriosa busca pela literatura especializada,

avaliar as discussões presentes que considerem
o manejo das fraturas de mandíbula atrófica.

2. MÉTODO
O presente trabalho desenvolve-se por meio
da pesquisa na plataforma PubMed, realizada
da seguinte maneira: ((("atrophy"[MeSH
Terms] OR "atrophy"[All Fields] OR "atrophic"[All Fields]) AND ("mandible"[MeSH
Terms] OR "mandible"[All Fields] OR "mandibular"[All Fields] OR "mandibulars"[All
Fields])) OR (("atrophy"[MeSH Terms] OR
"atrophy"[All Fields] OR "atrophic"[All
Fields]) AND ("mandible"[MeSH Terms] OR
"mandible"[All Fields] OR "mandibles"[All
Fields] OR "mandible s"[All Fields])) OR
(("edentulate"[All Fields] OR "edentulation"[All Fields] OR "edentulism"[All Fields]
OR "edentulousness"[All Fields] OR "mouth,
edentulous"[MeSH Terms] OR ("mouth"[All
Fields] AND "edentulous"[All Fields]) OR
"edentulous mouth"[All Fields] OR "edentulous"[All Fields]) AND ("mandible"[MeSH
Terms] OR "mandible"[All Fields] OR "mandibular"[All Fields] OR "mandibulars"[All
Fields])) OR (("edentulate"[All Fields] OR
"edentulation"[All Fields] OR "edentulism
"[All Fields] OR "edentulousness"[All Fields]
OR "mouth, edentulous"[MeSH Terms] OR
("mouth"[All Fields] AND "edentulous"[All
Fields]) OR "edentulous mouth"[All Fields]
OR "edentulous"[All Fields]) AND ("mandible"[MeSH Terms] OR "mandible"[All Fields]
OR "mandibles"[All Fields] OR "mandible
s"[All Fields]))) AND ("fractur"[All Fields] OR
"fractural"[All Fields] OR "fracture s"[All
Fields] OR "fractures, bone"[MeSH Terms] OR
("fractures"[All Fields] AND "bone"[All
Fields]) OR "bone fractures"[All Fields] OR
"fracture"[All Fields] OR "fractured"[All
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Fields] OR "fractures"[All Fields] OR "fracturing"[All Fields] OR ("injuries"[MeSH Subheading] OR "injuries"[All Fields] OR "trauma"[All Fields] OR "wounds and injuries"[MeSH Terms] OR ("wounds"[All Fields]
AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds and
injuries"[All Fields] OR "trauma s"[All Fields]
OR "traumas"[All Fields])).
Os critérios de inclusão basearam-se na
utilização de artigos de todos os idiomas; sem
que houvesse delimitação temporal para
escolha das publicações, tendo sido encontrados trabalhos do ano de 1918 até 2021;
próximos em abordagem das considerações
objetivadas para este trabalho; meta-análises,
revisões sistemáticas, revisões, séries de casos
e relatos de caso foram incluídos.
Para os critérios de exclusão, definiu-se
pelos autores a desconsideração de trabalhos
encontrados como publicações de opiniões, de
cartas ao editor, estudos que estivessem
duplicados, que não estivessem disponíveis
para análise crítica e que não se aproximasse
das temáticas discutidas.
Após análise extensa, 21 artigos finais
foram considerados para revisão criteriosa que
embasasse as discussões deste capítulo. O seu
conteúdo norteia-se de maneira progressiva
pela temática do manejo de fraturas de
mandíbulas atróficas, aprofundando-se em seus
pormenores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A condição da fratura de mandíbula atrófica
acomete um perfil populacional bem descrito
pela literatura: os pacientes, na média populacional, são idosos e portadores de comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças
coronárias, regeneração óssea reduzida ou
mesmo mandíbula atrófica esclerótica, o que
acresce a morbidade do tratamento condi-

cionada por fatores locais e gerais e consolida o
procedimento como um dos mais complexos da
cirurgia reconstrutiva (ELLIS & PRICE, 2008;
LIBERSA, ROZE, DUMOUSSSEAU, 2003;
MADSEN et al., 2009; OBWEGESER &
SAILER, 1973; FLORES-HIDALGO et al.,
2015; BENECH et al., 2013; OLIVEIRA et al.,
2015; IATROU, SAMARAS, THEOLOGIELYGIDAKIS 1998; DE FEUDIS et al., 2014;
VAJGEL et al., 2013; CASTRO-NÚNEZ J,
CUNNINGHAM, VAN SICKELS, 2017).
A atrofia, como resultado do edentulismo
(DE FEUDIS et al., 2014), é um facilitador da
fratura da mandíbula, frente a traumas menores,
uma vez que esta se encontra fragilizada pelo
menor volume ósseo (VAJGEL et al., 2013).
Sobre o uso de anestesia geral, há autores que
defendem sua não utilização baseada nas
condições sistêmicas dos pacientes, em sua
maioria idosos, e advogam pelo emprego de
técnicas mais conservadoras possíveis
(ALLARD & LEKAS, 1993; AZIZ & NAJAR,
2009; DE FEUDIS et al., 2014). Contudo,
muitos outros estudos descrevem sua utilização
como positiva e segura na população idosa,
alegando que idade cronológica não deve ser
pura contraindicação (ELLIS & PRICE, 2008;
FLORES-HIDALGO et al., 2015; BARBER,
2001). Portanto, as discussões relacionadas a
operar ou não um paciente, em muito se
aprofundam: defensores de abordagens mais
conservadoras relatam uso desde técnicas
passivas, com nenhuma intervenção mecânica e
união óssea após três meses (ELLIS & PRICE,
2008; AZIZ & NAJAR, 2009), até reduções
fechadas das fraturas com imobilizações
intermaxilares e esplintagem, muito comuns
antes dos anos de 1960 (MADSEN et al., 2009;
BENECH et al., 2013).
Autores sugerem que manipulações
fechadas das fraturas são possíveis, com maior
efeito naquelas não deslocadas, lineares, com
104 | P á g i n a

Capítulo 13

complicações raras (BENECH et al., 2013;
IIZUKA et al., 1991; ALMASRI & ELHAKIM, 2012; BARBER, 2001). Porém, há
fragilidades relatadas, como a lentificação no
reparo ósseo (ALLARD & LEKAS, 1983;
IIZUKA et al., 1991), a incapacidade de
conferir resistência contra a força dos músculos
elevadores da mastigação, a limitação em
atrofias severas (MADSEN et al., 2009), e,
inclusive, o desalinhamento, má-união ou nãounião dos cotos (DE FEUDIS et al., 2014). Em
contraponto, figura a abordagem da redução
aberta/cruenta considerada como padrão-ouro
em associação ao sistema de fixação interna
rígida, muito indicada em caso de deslocamento
ósseo e instabilidade da fratura, caracterizando
um consenso nos últimos 10 anos pelos seus
resultados estéticos e funcionais em menos
tempo quando comparada à técnica de redução
fechada (ELLIS & PRICE, 2008; FLORESHIDALGO et al., 2015; IIZUKA et al., 1991;
OLIVEIRA et al., 2015; IATROU, SAMARAS
&
THEOLOGIE-LYGIDAKIS,
1998;
ALMASRI & EL-HAKIM, 2012; DE FEUDIS
et al., 2014; BARBER, 2001; AMARATUNGA, 1988; SUGIURA et al, 2009).
Com relação ao tipo de acesso, a abordagem
intraoral apresenta alguns aspectos negativos,
como dificuldades na visualização de áreas
como borda inferior, ângulo e ramo mandibulares, presença de contaminação salivar, chance
de inadequada posição labial e de dano ao feixe
neurovascular mentual em mandíbulas severamente atróficas, além da maior relação aos
quadros de não-união (AZIZ & NAJJAR, 2009;
MADSEN et al., 2009). Já a abordagem
extraoral, confere excelente visualização,
manipulação da fratura, facilidade de instalação
de sistema, otimização do tempo operatório, e
viabilização de fixação adequada. No entanto,
existe a possibilidade de deixar cicatriz
indesejável, podendo ser disfarçada num sulco

facial, e de causar fístulas salivares e dano ao
ramo mandibular do nervo facial (AZIZ &
NAJJAR, 2009; BENECH et al., 2013). É
considerado, dentre os métodos supracitados, o
acesso extraoral do tipo transcervical
submandibular estendido, descrito na literatura
como eleição favorável ao tratamento, sendo o
padrão-ouro de acesso nestes casos (MADSEN
et al., 2009; BENECH et al., 2013).
No que diz respeito ao tratamento, a
literatura versa sobre a fixação interna rígida
como capaz de excelentes resultados na
viabilização de osteossíntese segura por
primeira intenção (ELLIS & PRICE, 2008;
OLIVEIRA et al., 2015; AMARATUNGA,
1988; MADSEN et al., 2009; IIZUKA et al.,
1991), sendo responsável pela estabilização que
reduz a micromovimentação, reduzindo
também o risco de complicações, como
pseudoartrose e infecção – estas relacionadas
não com o emprego dos materiais para fixação,
mas com a instabilidade da fratura (IIZUKA et
al., 1991). As complicações sugeridas pelo uso
da fixação interna rígida são baseadas na
escolha da técnica e experiência do cirurgião
(IIZUKA et al., 1991). Há estudos que
defendem a permanência das placas após sua
instalação em mandíbulas com atrofia severa
(OLIVEIRA et al., 2015), enquanto o volume
ósseo é determinante na eleição do sistema a ser
instalado (VAJGEL et al., 2013).
Sobre os materiais, o emprego de placas
com carga compartilhada demonstrou falhas no
tratamento (FERREIRA et al., 2016), sendo a
abordagem de placa com carga suportada o
padrão-ouro, instalada de maneira rígida na
borda inferior da mandíbula com a maior
extensão possível desde que permita
posicionamento em osso adequado (AZIZ &
NAJJAR, 2009; BENECH et al., 2013;
FERREIRA et al., 2016; FLORES-HIDALGO
et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015; ELLIS &
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PRICE, 2008). Em casos de fratura bilateral, a
placa de reconstrução deve cobrir a extensão
vestibular de ângulo a ângulo, com sua posição
no corpo conferindo propriedade biomecânica
contra as cargas mastigatórias (BENECH et al.,
2013).
Em relação ao tempo transcorrido do
trauma até o emprego do tratamento, a literatura
descreve possibilidade de maiores edemas em
fraturas antigas, como de duas semanas
(SCHUG et al., 2000), porém não houve
correlação entre atraso de intervenção cirúrgica
e infecção (IIZUKA et al., 1991). Outro estudo
aponta, no entanto, que o tempo entre injúria e
tratamento influi sobre o tempo de reparo e que
pacientes idosos e portadores de comorbidades
podem demandar maiores períodos para
estabilização pré-cirúrgica (IATROU, SAMARAS & THEOLOGIE-LYGIDAKIS, 1998).
Portanto, sendo a fratura atrófica uma
condição de indivíduos edêntulos, é possível
compreender que a diversidade de técnicas se
dá pela complexidade do manejo de forma geral
(CASTRO-NUÑEZ, CUNNINGHAM &
SICKELS, 2017). Há trabalhos que sugerem a
possibilidade da enxertia simultânea imediata
como positiva, ainda que não relatem evidência
de sua necessidade como um fator determinante
para o sucesso do tratamento (ELLIS & PRICE,
2008). Demais autores defendem que não seja
indicado ou que seu uso seja limitado aos
quadros de necessidade de reconstrução de
defeito, possibilidade de reabilitação protética e
morbidade mínima da área doadora em
pacientes idosos, fratura cominutiva, baixa
qualidade óssea, falha em tratamento anterior, e
atrofia severa (AZIZ & NAJJAR, 2009;
FLORES-HIDALGO et al., 2015; DE FEUDIS
et al., 2014; CASTRO-NUÑEZ, CUNNINGHAM & SICKELS, 2017). A morbidade da
área doadora é um fator considerável na
enxertia de pacientes idosos, não sendo

indicada em pacientes com mandíbula com
atrofia leve Classe I de Luhr (FLORESHIDALGO et al., 2015). Em casos de
necessidade, o enxerto pode fornecer suporte e
estrutura, mantendo o tecido na forma e posição
desejadas (FLORES-HIDALGO et al., 2015),
mas muitas de suas abordagens levam a casos
de reabsorção (OLIVEIRA et al., 2015).
Alguns autores, inclusive, relatam o
emprego e desenvolvimento de materiais
osteocondutores e osteoindutores como
proteínas osteoindutoras, células osteogênicas
ou mesmo ambas com a combinação de
compostos como proteína morfogenética óssea;
contudo, ainda não há evidências que sustentem
tal prática (ALLARD & LEKAS, 1983).
Segundo alguns estudos, a proteína humana
recombinante morfogenética óssea (rh-BMP2)
poderia ser indicada em caso de necessidade
osteogênica adicional e significativa morbidade
da área doadora, visto que não demanda
enxertia autógena e reduz o tempo cirúrgico;
porém, exige maior investigação, além de ser
bastante dispendiosa e não superar o emprego
de osso autógeno (FLORES-HIDALGO et al.,
2015; CASTRO-NUÑEZ, CUNNINGHAM &
SICKELS, 2017). Além disso, o uso de placas
reabsorvíveis empregadas para reparo ósseo
não demonstraram oferecer suporte à região
fraturada, não sendo, portanto, recomendadas
(MADSEN et al., 2009). A associação de
enxertia e biomateriais é apontada como uma
opção para o aumento do volume ósseo
(OLIVEIRA et al., 2015), mas há ainda
controvérsia no mérito de sua utilização
(CASTRO-NUÑEZ, CUNNINGHAM &
SICKELS, 2017). A instalação do enxerto
simultâneo com o emprego de tela de titânio,
para sua estabilização e aumento do volume
ósseo, facilitaria, além da morbidade da área
doadora, a infecção do enxerto, reabsorção e
não-união (MADSEN et al., 2009). Em
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sistemas de fixação interna rígida, 2.3, 2.4, 2.5
ou 2.7 mm, a enxertia é uma opção (OLIVEIRA
et al., 2015).
No geral, a intervenção cirúrgica busca
primordialmente restabelecer a função
mandibular (IIZUKA et al., 1991). Em
contrapartida, intercorrências, como infecções,
podem acontecer, sendo laboriosas por
exigirem drenagem, remoção da placa e
reconstrução secundária (IIZUKA et al., 1991).
Sinais de inflamação são perceptíveis em
algumas semanas pós-operação e a infecção é
confirmada
por
exames
físicos
e
complementares, como exames de imagem, que
demonstram a reabsorção óssea e perda da
viabilidade do material, por isso, a importância
do acompanhamento clínico e imagiológico
(IIZUKA et al., 1991).
Em termos de infecções, extrações
dentárias na linha da fratura são facilitadoras da
intercorrência, além de gerar instabilidade
óssea no remanescente, devendo ser
postergadas até após o reparo ósseo (IIZUKA
et al., 1991).
Em última análise, fatores como suporte
sanguíneo reduzido e remanescente ósseo
muito diminuto com baixo potencial de reparo
são consideráveis e agravantes no tratamento da
condição, desta forma, considera-se o
tratamento individualizado em razão das
características da mandíbula e das condições
sistêmicas do paciente (OLIVEIRA et al.,
2015; LIBERSA, ROZE & DUMOUSSEAU,
2003; FLORES-HIDALGO et al., 2015;
BENECH et al., 2013). Um estudo aponta a
baixa ocorrência das fraturas de mandíbula
atrófica, mas sublinha sua tendência crescente
pela melhora dos padrões de vida, resultando
em progressão da expectativa de vida e
aumento da população idosa, acometida, em

média populacional, pela atrofia mandibular
(VAJGEL et al., 2013).
Para fixação, o sistema 2.4 mm é descrito
como resistente contra as cargas funcionais e
mastigatórias, ainda que o processo de
posicionamento no sítio possa causar novas
fraturas (MADSEN et al., 2009), com maior
efeito em mandíbulas com atrofia severa, o que
é reforçado por um segundo estudo (VAJGEL
et al., 2013).
As propriedades da parafusagem também
são avaliadas pela literatura, com a abordagem
monocortical sendo indicada como menos
propensa a causar desordem oclusal (SCHUG
et al., 2000) e dano ao nervo alveolar inferior
(IATROU, SAMARAS & THEOLOGIELYGIDAKIS, 1998).

4. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a complexidade na
intervenção de fraturas de mandíbula atrófica
demanda a individualização do tratamento
pelas limitações que sejam apresentadas por
cada caso, apesar da indicação positiva da
abordagem cirúrgica, de redução aberta e
fixação interna pela literatura. As equipes de
intervenção devem sempre embasar sua
abordagem na avaliação criteriosa do paciente,
com ênfase em suas condições gerais para que
o tratamento possa ser planejado e executado de
maneira específica. Afinal, o desconhecimento
de características sensíveis como histórico
médico ou mesmo do perfil do paciente em
questão pode, em algumas situações,
comprometer severamente o resultado do
tratamento. Por fim, ressalta-se que para o
manejo de fraturas de mandíbula atrófica, a
abordagem cirúrgica, acesso cutâneo e emprego
de placas de reconstrução são efetivas.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, mais de 16 milhões de
brasileiros vivem sem os dentes. Destes, 41,5%
das pessoas com 60 anos ou mais já perderam
todas unidades dentárias. Mais de 1 milhão de
implantes dentários são realizados a cada ano e,
frente a concorrência e o grande desenvolvimento da Odontologia no Brasil, a reabilitação
bucal com implantes dentários osseointegrados
ocupa a segunda colocação em vendas de implantes no mundo (MELO, 2019).
Desde que foi corroborado o fenômeno da
osseointegração pelo médico ortopedista Branemark em 1956, o qual verificou a microcirculação sanguínea na interface osso-titânio, a humanidade experimenta a possibilidade de implantar raízes artificiais com material de titânio
como suporte para próteses em edêntulos.
Esse processo foi se modificando ao passar
do tempo e, nos últimos anos, é possível observar o planejamento de apenas um período cirúrgico para a instalação do implante e sua carga
imediata dentro de até 72 horas após sua fixação. Tal técnica vem sendo aplicada e aceita por
apresentar uma redução e simplificação do período de tratamento, além de conservar a arquitetura gengival, contribuindo com a retomada
da estética e função mastigatória do paciente
(PARAGUASSU, 2019).
O prognóstico cirúrgico de implantes, contudo, assim como qualquer técnica, está sujeito
a falhas. O principal motivo para o insucesso
destes está diretamente ligado às condições sistêmicas do paciente. Uma das doenças sistêmicas que mais acometem a população, 347 milhões de pessoas, e tem taxa de incidência aumentada em 61,8% nos últimos 10 anos é a Diabetes Mellitus tipo II, tal situação reforça a necessidade urgente de melhor compreensão da
doença e maior atenção aos pacientes acometi-

dos, bem como de explorar alternativas viáveis
para um melhor prognóstico em portadores
dessa comorbidade, tendo em vista o crescente
mercado global de implantes (OATES, 2014).
Os pacientes portadores de Diabetes Mellitus apresentam um intricado transtorno metabólico que envolve desde modificações na função
leucocitária e de processos inflamatórios, até
mesmo um alto comprometimento do processo
de cicatrização e remodelação óssea. A hiperglicemia crônica, sobretudo, é amplamente difundida na literatura, em função de uma produção reduzida da insulina, uma ineficácia da ação
desta, ou mesmo, de uma combinação de ambos
fatores que, por conseguinte, inibem o transporte de glicose para o meio intracelular, ocasionando, com isso, o acúmulo de glicose no sangue e sua posterior excreção na urina (OATES,
2014).
Por muito tempo o tratamento com implantes dentários em pacientes diabéticos foi recusado devido à maior suscetibilidade ao desenvolvimento de infecções, processo de cicatrização retardado, além de complicações microvasculares e na neoformação óssea, configurando
um tratamento de risco e insucesso. Complicações microvasculares, sobretudo causadas por
níveis glicêmicos elevados em pacientes diabéticos não compensados, podem afetar significativamente a sobrevida dos implantes osseointegrados (PARK, 2007; TURKYILMAZ, 2010).
No entanto, o número de pesquisas sobre o
assunto vem aumentando e revelando uma
maior segurança no tratamento com implantes,
particularmente para pacientes com diabetes
tipo II compensados. Não obstante, os autores
convergem que é imprescindível que o paciente
a ser submetido à cirurgia de implantes dentários nesta condição mantenha a diabetes controlada, em especial durante o período de osseointegração, faça o uso profilático de antibióticos
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e no pós operatório, além de bochechos de clorexidina a 0,12% (MELO, 2019).
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo buscar evidências científicas na literatura,
de dispositivos que possam ser utilizados como
instrumento de melhoria ao prognóstico em cirurgia de implantes dentários em carga imediata, em pacientes com diabetes mellitus tipo II.

2. MÉTODO
O capítulo em questão trata-se de uma revisão narrativa realizada no período de dezembro
de 2019 e término em novembro de 2021, por
meio de pesquisas nas bases de dados: Google
Acadêmico, PubMed e Biblioteca Virtual em
Saúde. Foram utilizados os descritores: Implante dentário de Carga Imediata; Implantes
dentários; Diabetes Mellitus Tipo II. Desta
busca foram encontrados 116 artigos, posteriormente submetidos aos critérios de seleção.
Os critérios de inclusão foram: artigos nos
idiomas inglês, espanhol e português; publicados nos últimos 15 anos, no período de 2006 a
2021 e que abordavam as temáticas propostas
para esta pesquisa, estudos do tipo revisão, disponibilizados na íntegra. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados
na forma de resumo, que não abordavam diretamente a proposta estudada e que não atendiam
aos demais critérios de inclusão.
Após os critérios de seleção restaram 23 artigos que foram submetidos à leitura minuciosa
para a coleta de dados. Os resultados foram
apresentados de forma descritiva, divididos em
categorias temáticas abordando: Diabetes e Osseointegração; Carga Imediata; Implantes e Diabetes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Diabetes e osseointegração
Na Antiguidade Clássica, médicos gregos já
haviam constatado que as formigas eram atraídas pela urina de diabéticos. Não obstante, em
função da Revolução Industrial, com comidas
industrializadas e estilos de vida cada vez mais
sedentários, só em meados do século XX a diabetes mellitus passou a ser uma patologia considerada, pela ONU, um problema de Saúde Pública.
Por ser uma patologia crônica progressiva
de difícil controle glicêmico e multifatorial,
além de apresentar hiperglicemia, o paciente
portador de diabetes mellitus tipo 2, convive
com um impacto significativo na qualidade de
vida. A prevalência com maior morbidade está
na terceira idade, contudo estima-se que há, em
todo o mundo, 150 milhões de diabéticos, sendo
7,6% entre indivíduos adultos na faixa etária de
entre 30 e 68 anos, sem distinção entre mulheres e homens.
Grande parte dos pacientes com diabetes
mellitus tipo II adquiriram a doença na fase
adulta, após uma dieta cariogênica, rica em carboidratos que, em linhas gerais, associada à
uma deficiente higiene oral, pode ocasionar cáries, necrose pulpar e, por conseguinte, edentulismo parcial ou total. Tendo isso em vista e diante de um mercado global de implantes em alta
e um crescente desenvolvimento de técnicas da
odontologia brasileira, muitos pacientes com
diabetes procuram o cirurgião dentista para se
submeter a tratamentos reabilitadores com implantes osseointegrados.
A osseointegração, objeto de interesse do
tratamento com implantes osseointegrados, se
estabelece como união funcional e estável na
interface osso-titânio, com neoformação óssea
em volta do implante e sem a presença de tecido

111 | P á g i n a

Capítulo 14

fibroso entre o osso e o implante (MELO,
2019).
A osseointegração também está sujeita a falhas, desencadeando uma menor qualidade óssea e aposição de tecido fibroso cicatricial na
superfície entre o osso e o implante, o que interfere diretamente na saúde peri-implantar, gerando mobilidade, diminuição da sobrevida do
implante, ou mesmo, a perda deste. Em face
disso, alguns estudos clínicos constataram fatores de risco para insucesso dos implantes, como
tabagismo, qualidade e volume ósseo, além de
fatores sistêmicos, como condições genéticas,
desordens metabólicas, fatores locais e, principalmente, fatores sistêmicos. O diabetes mellitus, fator sistêmico importante a ser considerado, tem associação com um risco maior de
peri-implantite, além de interferir negativamente na formação e remodelação óssea
(SCHIMITI, 2010).
O insucesso dos implantes pode ser precoce
ou mesmo tardio, quando não se verifica a
osseointegração (FAVERANI et al., 2011). Os
autores desta revisão são unânimes ao corroborar que complicações microvasculares oriundas de elevados níveis de glicose em pacientes diabéticos não compensados podem afetar
substancialmente o sucesso do implante dentário (PARK, 2007; TURKYILMAZ, 2010).
3.2. Carga imediata
No protocolo convencional de dois estágios
cirúrgicos, inicialmente é feito um acesso mucoperiosteal, em seguida o manejo cirúrgico
para instalação dos implantes no osso e, por
conseguinte, os implantes osseointegrados se
estabelecem a nível submucoso, sem carga,
onde ocorre a cicatrização e uma regeneração
óssea na interface osso-implante sem as interferências de forças oclusais ou advindas dos músculos do sistema estomatognático as quais venham a prejudicar a estabilidade primária do

implante. Após o período mínimo supracitado,
na fase seguinte, há uma exposição dos implantes a nível submucoso e o carregamento dos implantes com os elementos protéticos.
Segundo Amato (2018), a técnica que sugere inserir implantes imediatamente após a extração, foi introduzida no final da década de
1970 e apresentou várias vantagens quando
comparado com o protocolo padrão. Simplificando os estágios propostos por Branemark, obtemos o protocolo de carga imediata, objetivando um estabelecimento mais rápido dos pacientes, cujo método consiste em instalar próteses sobre os implantes em até 72h após a instalação dos implantes.
Esta técnica cirúrgica ocorre previamente à
osteointegração e, segundo Zani (2011) é benéfica por dispensar outra intervenção, amenizando assim o tempo de tratamento, promovendo um menor custo benefício, menor risco
biológico e menor desconforto para o paciente.
Dessa maneira, a carga imediata, tem como característica elementar um tempo cirúrgico menor, proporcionando a recuperação de imediato
da função mastigatória do paciente, possibilitando que o mesmo adquira a possibilidade de
usufruir de um dente fixo no mesmo dia.
Em vista disto, no decorrer do tempo esse
manejo cirúrgico foi para apenas um estágio cirúrgico com carga imediata, visando um menor
período de tratamento. Amato (2018) corrobora
que o carregamento imediato dos implantes
preconiza proporcionar próteses mais adequadas, bem como minimizar a reabsorção óssea e
isso, consequentemente, pode conservar a arquitetura gengival. Para Zani (2011) esta técnica é considerada como um procedimento viável que proporciona, além de outros benefícios,
uma redução no tempo total do tratamento,
sendo uma vantagem em relação ao protocolo
convencional.
Como alternativas funcionais, apresentam
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grandes avanços tecnológicos, permitindo
maior viabilidade e previsibilidade na reabilitação bucal por meio da osseointegração, assim
como qualquer técnica, estão sujeitos à complicações e frustração na expectativa do paciente e
do profissional. Nesse sentido, os fatores de
risco também devem ser ponderados para um
bom prognóstico também em relação ao protocolo de carga imediata. Dentre estes, alguns
pontos como estabilidade primária satisfatória,
distribuição adequada dos implantes, retenção
micro e macro mecânica dos implantes, manutenção da restauração provisória durante o período recomendado de cicatrização dos implantes, qualidade do osso, quantidade óssea adequada e, principalmente, a influência de fatores
sistêmicos deve ser considerada (MARTINS et
al., 2011).
3.3. Implantes e diabetes
Encontram-se na literatura diversas associações entre a diabetes mellitus tipo II e outras
intervenções cirúrgicas. O mecanismo de influência desta com a reabilitação com implantes
osseointegrados de carga imediata, contudo,
apresentou resultados conflitantes.
Experimentos clínicos e estudos prospectivos acerca da influência dessa patologia no processo de osseointegração são válidos a serem
explorados. Ainda assim, a maior parte dos artigos selecionados corroboram que sua relação
com a estabilidade primária dos implantes não
apresentam uma diferença significativa (ORMINIANER, 2018).
Um dos exames que o cirurgião dentista
pode lançar mão na prática clínica odontológica, além do exame da glicemia em jejum, é o
da hemoglobina glicada, ou HbA1c, exame
mais específico, o qual reflete os níveis glicêmicos no período de 3 meses. Um controle glicêmico pelo monitoramento dos níveis de
HbA1c se faz necessário e sua necessidade foi

constatada em uma avaliação peri-implantar
com intuito de obter uma maior perspectiva no
tratamento reabilitador com implantes osseointegrados (GÓMEZ-MORENO et al, 2015).
Em pacientes diabéticos submetidos à cirurgia de implantes dentários, com níveis elevados
de HbA1c, foram identificados, em um estudo,
hiperglicemia associada a modificações na cicatrização óssea e na estabilidade primária do
implante. Os resultados de 12 meses de acompanhamento, contudo, revelam que altos níveis
de HbA1c em pacientes com diabetes tipo II
não indicaram redução da taxa de sobrevida do
implante (OATES et al., 2014).
Alguns autores convergem ao corroborar
que não há discrepância significativa na taxa de
sobrevida dos implantes em pacientes diabéticos quando comparados com pacientes saudáveis (HURST, 2014; ORMIANER et al., 2018;
CHRCANOVIC 2014).
Dois estudos corroboram que, contanto que
apresentem níveis controlados de HbA1c, os
pacientes diabéticos podem fazer um tratamento reabilitador com implantes osseointegrados, sobretudo porque quanto aos parâmetros
clínicos ou biomarcadores tanto no fluído crevicular do sulco peri-implantar e fluido crevicular gengival, não apresentarem distinções
significativas entre pacientes controles e diabéticos (AGUILAR‐SALVATIERRA et al.,
2016; BOZKURT et al., 2015).
Estudos constataram uma porcentagem
mais alta de falha precoce de implantes em diabéticos, quando comparados com a falha tardia
(SCHIMITI, E.; JUNIOR, A. J. Z, 2010).
Um estudo ratificou que, após a instalação
do implante, a sobrevida deste e os níveis de
perda óssea foram comparáveis aos resultados
relatados em pacientes com e sem diabetes
(SCHIMITI, E.; JUNIOR, A. J. Z, 2010).
ABDULJABBAR et al. (2017) sustentaram
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mento à sondagem e perda da crista óssea ao redor de implantes instalados nas mandíbulas não
apresentaram diferenças significativas em indivíduos diabéticos e controle.
De acordo com HASEGAWA et al. (2008),
num estudo que avalia a cicatrização óssea adjacente aos implantes de titânio em diabéticos
tipo II, o volume ósseo na área cortical em volta
de implantes osseointegrados é menor, em consistência, para o grupo diabético, enquanto que
o volume ósseo medular não foi afetado pela diabetes, inferindo-se, portanto, uma capacidade
de osseointegração prejudicada nesses indivíduos.
JAVED, ROMANOS (2009) foram fatídicos ao afirmarem que a utilização de enxaguatórios bucais antissépticos e preservação da higiene oral contribuem para uma osseointegração favorável dos implantes osseointegrados
em pacientes com diabetes.
Os indivíduos nesta revisão foram considerados como diabéticos compensados. Assim
sendo, se faz necessário experimentos clínicos
estudos prospectivos e metanálise em pacientes
diabéticos não compensados (PARAGUASSU,
2019).

4. CONCLUSÃO
O efeito do nível glicêmico na interface
osso-implante em pessoas com diabetes não
compensada pode ser válido explorar. Do
mesmo modo, a literatura carece de estudos que
associam a reabilitação em regime de carga
imediata em pacientes diabéticos. Ademais, a
maior parte dos estudos afirmaram que as taxas
de sucesso da reabilitação com implantes são
semelhantes em pacientes com e sem Diabetes
Mellitus tipo II, sendo o tratamento nestes pacientes viável, seguro e previsível, contanto que
os níveis glicêmicos na corrente sanguínea permaneçam controlados no trans e pós operatório,
durante o processo de osseointegração. Portanto, baseado na revisão de literatura em questão, conclui-se que há uma contraindicação relativa para o tratamento em pacientes que possuem esse fator de risco, devendo-se, com isso,
enfatizar a importância dos exames pré-operatórios e proservação da reabilitação oral ao
longo dos meses.
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1. INTRODUÇÃO
Alterações na erupção dentária podem interferir não só nas funções do sistema estomatognático como também no surgimento de lesões como cistos e tumores odontogênicos.
Dentre os cistos odontogênicos, o cisto dentígero (CD) ou folicular é caracterizado por ser
uma lesão benigna proveniente do epitélio
odontogênico da coroa de um dente não erupcionado (EL-NAGGAR, et al., 2017).
Geralmente detectado no final da primeira
e na segunda década de vida, em pacientes do
sexo masculino e leucodermas, o seu desenvolvimento está associado à atividade concentrada
de fluido ou semifluido entre a coroa do germe
dentário e o epitélio reduzido do órgão do esmalte, além do acúmulo de restos epiteliais provindos de processos infecciosos (SANTOS et
al., 2018). Frequentemente envolve os terceiros
molares inferiores com uma prevalência em
torno de 24%, seguidos dos caninos superiores,
molares superiores e pré-molares inferiores
(DINIZ et al., 2021; MATOS et al., 2021). Predomina a ocorrência unilateral, visto que os bilaterais têm sido associados à síndrome do nevo
basocelular, displasia cleidocraniana, síndrome
de Maroteaux-Lamy e a síndrome de Gardner
(KHANDEPARKER et al., 2018).
Devido a associação do cisto dentígero a um
dente não irrompido ou impactado e por não
apresentar, na maioria dos casos, sintomatologia dolorosa sua descoberta acontece pelo
atraso na erupção dentária ou nos exames imaginológicos de rotina, pela visualização de uma
imagem unilocular com radiotransparência bem
delimitada por uma borda esclerótica na junção
amelocementária da coroa do dente. Pode localizar-se central, lateral ou circunferencialmente
em relação ao dente envolvido (EL-NAGGAR,
et al., 2017; SILVA et al., 2021; SOUZA, 2020;
SOARES et al., 2018). É importante ressaltar

que o CD refere-se a um cisto de desenvolvimento que possui grande capacidade de apresentar-se de maneira severa pela extensão silenciosa da lesão associado a um quadro de proeminência da cortical óssea e consequente comprometimento de estruturas vizinhas, reabsorção de raízes e desarmonia facial (SANTOS et
al., 2018; MATOS et al., 2021; SOUZA, 2020).
Exames de imagens mais detalhados, como a
tomografia computadorizada, auxiliam o diagnóstico pela excelente qualidade de imagens da
patologia e sua relação com estruturas adjacentes, bem como no planejamento cirúrgico
(BERGAMINI et al., 2021; PINTO et al.,
2016).
A enucleação, marsupialização e descompressão são as formas clássicas de tratamento
cirúrgico do cisto dentígero, sendo a enucleação
com extração do elemento dental o mais comum. Entretanto, se existir a possibilidade de
erupção dentária, o mesmo deve ser mantido em
sua posição após a remoção parcial da cápsula
cística. O cisto dentígero de grande proporção
pode ser submetido a tratamento conservador
como a marsupialização e a descompressão
com o objetivo de diminuição gradual da lesão
intra-óssea. A diferença é que na descompressão é utilizado um dreno, possibilitando o
acesso entre a cavidade oral e o interior da cavidade cística (SOARES et al., 2018). O exame
anatomopatológico é de extrema importância
para elucidar o diagnóstico diferencial com outras lesões associadas a dentes não erupcionados como queratocisto odontogênico e ameloblastoma unicístico (SILVA et al., 2021; SANTOSH, 2020). Neste contexto, o propósito deste
estudo foi relatar um caso clínico de cisto dentígero na região de pré-molar superior esquerdo
de uma criança.
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2. RELATO DE CASO
2.1. Apresentação clínica e radiográfica
Paciente do sexo masculino, 09 anos e 06
meses de idade, leucoderma, compareceu ao
serviço do Centro de Especialidade Odontológica de Vitória da Conquista, Bahia, com a
queixa de aumento de volume no lado esquerdo
da face após um acidente desportivo, sem história médica. Na análise facial observou-se discreta assimetria facial com aumento de volume
em região paranasal esquerda com asa do nariz
elevada (Figura 15.1 A-B) sem relato de sintomatologia dolorosa. O exame clínico intraoral
demonstrou que o paciente estava no segundo
período transitório da dentição mista. Observou-se tumefação com pontos de flutuação e
coloração avermelhada da mucosa oral na região maxilar esquerda (Figura 15.1 C-E).
Ainda neste quadrante, notou-se a ausência
clínica do segundo pré-molar com a manutenção do segundo molar decíduo pulpotomizado
no rebordo alveolar, bem como a retenção pro-

longada do canino decíduo associado a irrupção
ectópica por vestibuloversão do canino permanente (Figura 15.1 C-E).
Diante dos achados clínicos, foi indicada
inicialmente a realização de uma radiografia panorâmica, que revelou uma imagem unilocular
com radiotransparência e margem bem definida, envolvendo a coroa dentária do segundo
pré-molar superior esquerdo não irrompido
com expansão da cortical óssea vestibular.
Pode-se observar também a dilaceração no
terço apical do primeiro pré-molar superior esquerdo (Figura 15.3). Posteriormente optou-se
por uma tomografia computadorizada para uma
localização exata da lesão e magnitude da expansão óssea. No exame tomográfico, observou-se uma extensa área hipodensa medindo
43,4 mm X 29,1 mm no corte axial (Figura
15.2 AB), 38,0 mm X 27,1 mm no corte coronal
(Figura 15.2 C) e 41,4 mm X 42 mm no corte
sagital (Figura 15.2 D) circunscrita por halo
hiperdenso e deslocamento da unidade 25. Não
foram observadas reabsorções dentárias.

Figura 15.1 Fotografias faciais e intraorais do paciente aos 9a 6m de idade (A-E). Observa-se
aumento de volume na região paranasal esquerda (A-B). Na dentição mista nota-se boa relação
intermaxilares. A mucosa oral na região maxilar esquerda apresenta pontos de flutuação e coloração
avermelhada. O canino permanente superior irrompeu por vestíbulo versão pela retenção
prolongada do decíduo (C-E)
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Figura 15.2 A radiografia panorâmica do paciente da Figura 15.1 revelou imagem radiotransparente unilocular com margem bem definida (setas amarelas) na região da maxila esquerda
envolvendo a coroa do segundo pré-molar não irrompido (seta vermelha) e retenção do segundo
molar decíduo com imagem sugestiva de material restaurador na câmara pulpar (seta azul) (A). As
imagens tomográficas evidenciaram área hipodensa medindo 43,4 mm X 29,1 mm no corte axial
(B), 38,0 mm X 27,1 mm no corte coronal (C) e 41,4 mm X 42 mm no corte sagital (D) com
deslocamento do segundo pré molar superior (E-F)

2.2. Diagnóstico e tratamento cirúrgico
Baseado nos achados clínicos e imagiológicos, a fim de elucidar a suspeita de diagnóstico
entre cisto dentígero e ameloblastoma unicístico, foi realizada uma punção aspirativa com
agulha fina positiva para conteúdo líquido amarelo claro, revelando uma lesão de natureza cística (Figura 15.5 A-B). Neste contexto, foram
solicitados exames pré-operatórios que se apresentaram dentro da normalidade para realização
da enucleação da lesão e remoção do segundo
pré-molar e do segundo molar decíduo. Não
houve relato de dor ou complicações pós-operatórias. No intuito de reduzir e impedir a expansão da lesão intra-óssea, um dreno foi instalado para descompressão cirúrgica (Figura
15.5 C-E). A análise anatomopatológica do
material biopsiado evidenciou, microscopicamente, uma patologia benigna caracterizada por
um revestimento epitelial escamoso estratificado atrófico sem atipias, com exocitose leucocitária e infiltrado inflamatório discreto em permeio a um tecido conjuntivo ora fibroso ora

frouxo, confirmando o diagnóstico de cisto dentígero.
Figura 15.3 Imagens pré e trans operatória (AE). A punção aspirativa evidencia presença de
substância líquida de coloração amarelada no
interior da cavidade patológica (A-B). A intervenção cirúrgica demonstra a janela óssea criada na parede anterior do seio maxilar com posterior colocação de dreno (C-E)
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2.3. Acompanhamento
O paciente foi acompanhado durante 02
anos após a remoção cirúrgica da lesão cística.
O pós-operatório clínico foi sem intercorrências. O controle radiográfico da região intraóssea consistiu na avaliação longitudinal das imagens das panorâmicas e TCFC. No período correspondente a 02 e 09 meses após o tratamento,
observou-se uma redução gradativa da imagem
radiotransparente pela evidenciação de radiopacidade sugestiva de processo de neoformação

óssea nas radiografias panorâmicas de controle
(Figura 15.4 A-B). A análise tomográfica após
seis meses da cirurgia revelou imagem hiperdensa, sugestiva de neoformação óssea em largura, altura e profundidade. Nota-se também o
canino e o primeiro pré-molar superior esquerdo no processo final da rizogênese com dilaceração radicular em seus ápices (Figura 15.4
C-F). Não há evidência de recidiva da lesão intraóssea.

Figura 15.4 Acompanhamento pelas radiografias panorâmicas 02 e 09 meses após a remoção
cirúrgica da lesão cística evidenciando radiopacidade compatível com morfologia óssea no padrão
da normalidade na área biopsiada (A-B). Nos cortes tomográficos nota-se uma integração óssea
uniforme

O acompanhamento radiográfico comprovou que após 09 meses houve a formação óssea
na área biopsiada. Numa segunda fase, 02 anos
após a enucleação do cisto, o paciente iniciou o
tratamento ortodôntico corretivo com aparelho
fixo no arco superior, com a finalidade de nivelamento, alinhamento dentário e fechamento de
espaços do quadrante superior esquerdo. Na documentação ortodôntica inicial, foi revelado
pela radiografia panorâmica uma radioluscência no terço médio da raiz do primeiro pré-molar superior esquerdo. A análise tomográfica

evidenciou uma imagem hipodensa com um
comprometimento volumétrico expressivo do
terço médio radicular dessa unidade dentária
compatível com reabsorção radicular interna,
sugerindo estar em íntimo contato com o ligamento periodontal (Figura 15.5 A-E). A formação óssea nesta área apresentava-se dentro
do padrão de normalidade, sem imagens sugestivas de recidiva do cisto dentígero. O paciente
foi encaminhado para tratamento endodôntico
da unidade dentária comprometida pela reabsorção.
120 | P á g i n a

Capítulo 15

Figura 15.5 Após 02 anos da remoção cirúrgica
do cisto dentígero, a radiografia panorâmica do
paciente evidencia imagem radiolúcida no terço
médio radicular do primeiro pré-molar superior
esquerdo. Os cortes tomográficos revelam a
extensão e profundidade da imagem hipodensa
compatível com reabsorção radicular interna

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Amplamente referenciado na literatura científica, o cisto dentígero representa uma lesão
benigna proveniente de uma degeneração cística do epitélio reduzido do órgão do esmalte
associado a coroa de um dente não erupcionado
(KHANDEPARKER, et al., 2018; DINIZ et al.,
2021). O presente relato de caso apresenta as
características clínicas em consenso com os
autores pela predileção por homens
leucodermas, sem sintomatologia dolorosa e
pela ocorrência de aumento de volume facial

unilateral devido a seu caráter expansivo. Em
relação ao sítio anatômico, o cisto estava
envolvendo a coroa do segundo pré-molar superior, numa condição de localização atípica
(NAHAJOWSKI et al., 2021) e estava relacionado ao segundo molar decíduo com tratamento
endodôntico. Marques et al. (2017), estabelece
válida a correlação entre o aparecimento de CD
proveniente de eventos inflamatórios decorridos de unidade dentária decídua com comprometimento pulpar, o que sugere maior vulnerabilidade ao processo carioso, sendo mais frequente na região de pré-molares inferiores.
Tendo em vista esse contexto, o caso em questão reforça os dados que relacionam a etiologia
de CD a eventos inflamatórios.
O atraso na erupção dentária é um indicador
clínico para a realização de exames de imagens
radiográficas. Frequentemente, o cisto dentígero é revelado nas radiografias panorâmicas
devido a investigação de dentes não irrompidos,
apesar do presente caso ter sido em decorrência
do aumento de volume facial na região da maxila esquerda. A radiografia panorâmica do paciente, revelou uma imagem radiotransparente
comumente encontrada na literatura de aspecto
unilocular e margem bem definida envolvendo
totalmente a coroa dentária (KHANDEPARKER et al., 2018; SANTOSH, 2020; TERAUCHI et al., 2019; MARTINELLI-KLÄY et al.,
2019) que se projeta pelo interior da cavidade,
expressando a variante central da lesão na região posterior da maxila esquerda. A TCFC por
sua vez, é largamente conhecida por fornece
imagens volumétricas de dimensões reais em
alta resolução e por ser um recurso capaz de
nortear o plano de tratamento (ALLISON E
GARLINGTON, 2017; DEANA E ALVES,
2017). Assim como em outros estudos (ÖNAY
et al., 2019; ALLISON E GARLINGTON,
2017), a imagem tomográfica deste caso clínico, evidenciou uma extensa área hipodensa
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circunscrita por halo hiperdenso e de acordo
com estas características radiográficas pode-se
suspeitar de diagnósticos de cisto dentígero,
queratocisto ou ameloblastoma. Santosh (2020)
aponta que essa lesão intra-óssea destrutiva
pode exercer pressão sobre as estruturas adjacentes e promover reabsorções radiculares ou
deslocamento dos dentes associados a esta patologia. Apesar do caráter expansivo do presente caso, não foram observadas reabsorções
dentárias, mas houve movimentação do segundo pré-molar superior, corroborando com
os estudos de Allison e Garlington (2017) e
Khandeparker et al. (2018). No acompanhamento radiográfico após 02 anos, as imagens da
panorâmica e da tomografia evidenciaram imagens compatíveis a reabsorção interna no terço
médio radicular do primeiro pré-molar esquerdo.
Apesar dos exames radiográficos serem ferramentas essenciais para obtenção de detalhes
ósseos referentes ao tamanho, expansão das tábuas ósseas, relação da lesão com as estruturas
adjacentes, dentre outros, o diagnóstico definitivo é estabelecido pelos achados anatomopatológicos. Em conformidade com a literatura,
dentre as variações histopatológicas do cisto
dentígero, as características microscópicas do
presente caso incluem uma cápsula de tecido
conjuntivo ora frouxo ora denso revestido por
epitélio delgado escamoso não queratinizado
(KHANDEPARKER et al., 2018; SANTOSH,
2020).
No que diz respeito ao tratamento do cisto
dentígero, existem algumas formas de serem
tratados, como a enucleação, descompressão e
marsupialização (ZHAO et al., 2019). De
acordo com a literatura, a punção aspirativa da
lesão faz parte do protocolo de tratamento com
finalidade de diagnóstico diferencial (KHANDEPARKER, et al., 2018). No caso em questão, houve a detecção de uma substância fluida

amarelada no interior da lesão, sugestiva de lesão cística. Em função da idade do paciente, posicionamento do dente envolvido, dimensão da
patologia e da sua relação com as estruturas
anatômicas adjacentes, foi realizada a enucleação com remoção da unidade dentária. A conduta adotada neste caso diverge de estudos recentes que evidenciam a marsupialização e descompressão do cisto, como o tratamento indicado para indivíduos na primeira década de
vida, principalmente quando o dente envolvido
está em processo inicial de rizogênese (NAHAJOWSKI et al., 2021). Segundo Santana et al.
(2012), crianças com 10 e 11 anos de idade tiveram maior percentual de erupção espontânea
do dente não irrompido após a marsupialização,
quando comparadas com as de idade superior.
A remoção dentária junto ao cisto, especialmente na infância, acarreta consequências importantes do ponto de vista funcional, estético e
psicológico. Além disso, a depender da unidade
dentária envolvida, deve-se considerar a reabilitação protética em uma criança em crescimento (VAZ et al., 2010). No presente caso, o
paciente foi indicado para tratamento ortodôntico corretivo fixo a fim de se obter o fechamento dos espaços para uma melhor relação entre os arcos dentários.
Quanto à recidiva, estudos evidenciam um
prognóstico favorável quando a técnica cirúrgica contempla a remoção total da lesão sem
deixar fragmentos do revestimento epitelial, excluindo também a possibilidade de potencial de
malignização (KHANDEPARKER, et al.,
2018), o que pôde ser observado neste relato de
caso clínico após 02 anos de acompanhamento.
Apesar de ser um achado incomum na literatura, Diniz et al. (2021) relata um caso clínico
de cisto dentígero recorrente na maxila após 03
anos e salienta que além da escolha da intervenção cirúrgica, se torna imprescindível o acompanhamento radiográfico a longo prazo.
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4. CONCLUSÃO
O presente trabalho vislumbrou os benefícios do uso da tomografia computadorizada de
feixe cônico como exame complementar cada
vez mais utilizado na odontopediatria pelo escopo de corroborar com o diagnóstico de patologias de comportamento expansivo ósseo-destrutivo, bem como possibilitar ao cirurgiãodentista o planejamento cirúrgico e escolha da
abordagem mais adequada para melhor margem

de sucesso. Estudos nessa linha devem ser direcionados com vistas a TCFC por ser uma ferramenta essencial no acompanhamento pós-operatório longitudinal na busca de se avaliar a neoformação óssea e as estruturas mineralizadas
do segmento biopsiado, na tentativa de detectar
o surgimento de novos processos patológicos
associados e consequentemente fundamental
para orientação de novas intervenções cirúrgicas reabilitadoras ou tratamento interdisciplinar.
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