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RESUMO 
 

 

D’avila RP. Avaliação longitudinal dos efeitos da fototerapia com laser de baixa 
potência nos movimentos mandibulares, dor e edema após cirurgia ortognática 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Corrigida. 

 

 

A cirurgia ortognática é o procedimento cirúrgico que visa a correção das 

deformidades dentofaciais esqueléticas e pode levar a diminuição dos movimentos 

mandibulares, dor e edema. Uma possibilidade de tratamento para essas 

consequências é a fototerapia com laser de baixa potência. O objetivo deste estudo 

foi realizar uma avaliação longitudinal dos movimentos mandibulares, dor e edema 

em pacientes submetidos à cirurgia ortognática bimaxilar, após fototerapia com laser 

de baixa potência (LLLT). Foram avaliados 30 pacientes, divididos em grupo laser 

(n=15) e grupo controle (n=15) de modo aleatório. O grupo laser recebeu 

laserterapia pós-operatória por 19 sessões. O grupo controle recebeu placebo de 

laserterapia. Os grupos foram comparados quanto aos movimentos mandibulares – 

abertura máxima, lateralidade e protrusão máxima, dor – escala visual analógica, 

edema – medidas entre pontos cefalométricos, em um período de 60 dias após a 

cirurgia. Foram aplicados testes estatísticos para comparação entre os grupos 

(p<0,05). Houve diferença significante para abertura máxima, lateralidade e 

protrusão máxima nos períodos de 14 a 60 dias para a maioria das comparações. 

Foi verificada diferença significante para dor pós-operatória na maioria das 

comparações, nos períodos 24 h a 5 semanas, sendo que grupo laser atingiu o valor 

0, 2 semanas antes. Ocorreu redução do edema, sem diferença estatisticamente 

significante para maioria das mensurações. Com base neste estudo, foi possível 

concluir que após a fototerapia com laser de baixa potência (LLLT) houve um ganho 

nos valores de todos os movimentos mandibulares, não houve diferença significante 

para ocorrência de edema e houve uma diminuição da ocorrência de dor. 

 
Palavras-chave: Cirurgia ortognática. Fototerapia com laser de baixa potência. 

Movimentos mandibulares. Dor. Edema. 

  



	  
	  

  



	  
	  

ABSTRACT 
 

 

D’avila RP. Longitudinal evaluation effects of phototherapy with low power laser in 
mandibular movements, pain and edema after orthognathic surgery [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 
Corrigida. 

 

 

The orthognathic surgery is the surgical procedure that aims to correct skeletal 

dentofacial deformities and can lead to decrease in jaw movements, pain and 

edema. A possible treatment for these consequences is the low-power laser 

phototherapy. The aim of this study was a longitudinal evaluation of jaw movements, 

pain and edema in patients undergoing orthognathic surgery bimaxillary after low-

level laser light therapy (LLLT). We evaluated 30 patients divided into laser group 

(n=15) and control group (n=15) randomly. The laser group received postoperative 

laser therapy for 19 sessions. The control group received laser therapy placebo. The 

groups were compared regarding jaw movements - maximum aperture, laterality and 

maximum protrusion, pain - visual analog scale, edema - measured between 

cephalometric points in a period of 60 days after surgery. Statistical tests were 

applied to compare the groups (p <0.05). There was a significant difference for 

maximum aperture, laterality and maximum protrusion in periods of 14 to 60 days for 

most comparisons. There was a significant difference in postoperative pain in most 

comparisons, in the periods 24 h to 5 weeks, and laser group reached the value 0 a  

2 weeks before. There was a reduction of edema, with no statistically significant 

difference for most measurements. Based on this study, it was concluded that after 

phototherapy with low power laser (LLLT) there was a gain in the amount of all 

mandibular movements, there was no significant difference in the occurrence of 

edema and there was a decrease in the occurrence of pain. 

 
Keywords: Orthognathic surgery. Phototherapy with low level laser. Mandibular 

movement. Pain. Swelling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A cirurgia ortognática é o procedimento cirúrgico que vem sendo utilizado 

frequentemente para a correção das deformidades dentofaciais esqueléticas. Este 

tipo de procedimento permite o reposicionamento ósseo da maxila e mandíbula, 

visando uma melhor proporção entre as estruturas ósseas bem como uma oclusão 

adequada, levando a uma melhora da função mastigatória e da estética facial.  

As osteotomias mais comumente utilizadas são a Osteotomia tipo Le Fort I 

que se tornou popular após estudos de Bell em 1975, a osteotomia sagital bilateral 

da mandíbula (BSSO), primeiramente descrita por Trauner e Obwegeser em 1957 e 

modificada por Dal Pont (1961), Hunsuck (1968) e Epker (1977) e também a 

mentoplastia que é um procedimento complementar às osteotomias maxilares e/ou 

mandibulares no tratamento das mais diversas deformidades faciais, muito versátil e 

de ótimos resultados estéticos. Atualmente tem sido incorporadas uma série de 

inovações tecnológicas, como o planejamento virtual, novos aparelhos para 

osteotomias e evolução dos sistemas de fixação interna, bem como melhores 

recursos na administração da anestesia geral, levando a um melhor resultado no 

pós-operatório. 

Apesar da evolução significativa da cirurgia ortognática nos últimos anos, 

ainda hoje algumas consequências desse tipo de procedimento podem levar os 

pacientes a apresentar diminuição dos movimentos mandibulares, dor, edema e 

distúrbios neurossensoriais. Protocolos convencionais comprovados cientificamente 

na literatura já são realizados para minimizar essas consequências como: terapia 

com gelo, uso de anti-inflamatórios, analgésicos, fisioterapia, prescrição de 

complexo B entre outros (Markorovic; Todorovic, 2007; Yamamoto et al., 2016). 

Outras consequências muito comuns no pós operatório da cirurgias ortognáticas, 

são as náuseas e vômitos que vem sendo controladas adequadamente com terapia 

medicamentosa a base de anti-heméticos, um tamponamento adequado na região 

da orofaringe e também pelo esvaziamento gástrico eficaz antes da extubação do 

paciente (Silva et al., 2006). 
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Um recurso com grande potencial para o controle dessas consequências e a 

fototerapia com laser de baixa potência (LLLT), que é um tratamento não invasivo de 

baixo custo, fácil aplicação e baixa complexidade. Os efeitos terapêuticos da 

fototerapia com laser de baixa potência se devem ao aumento da atividade de 

proliferação celular, bem como a mudanças na atividade fisiológica de células 

excitáveis. Sugere-se que a luz laser produza mudanças fotoquímicas e fotofísicas 

nos fotorreceptores das mitocôndrias e das membranas celulares e que esses sinais 

sejam conduzidos a outras partes da célula, levando ao aumento na produção de 

ATP. Como consequência, os efeitos clínicos obtidos com o uso dos lasers são 

analgesia, modulação da inflamação e biomodulação da atividade celular. O laser 

também promove o aumento da produção de β-endorfina e a diminuição da 

transmissão do impulso nervoso, aliviando a dor, além do aumento do fluxo 

sanguíneo que permite a drenagem de substâncias provenientes da inflamação. 

Entre os efeitos terapêuticos de bioestimulação, é possível citar a aceleração dos 

processos de reparação tecidual, a regeneração óssea e o restabelecimento da 

função neural (Coluzzi, 2004; Marotti et al., 2010; van der Vlis et al., 2014; Freitas; 

Simões, 2015).  

Há poucos estudos na literatura sobre a fototerapia com laser de baixa 

potência para recuperação de distúrbios pós-operatórios como dor, edema e 

diminuição dos movimentos mandibulares em cirurgia ortognática. Por este motivo 

torna-se importante avaliar um protocolo de aplicação do laser de baixa potência no 

pós-operatório de cirurgia ortognática, visando a melhoria das complicações 

inerentes a esse procedimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
A cirurgia ortognática é o único procedimento na cirurgia maxilofacial onde 

aparência do paciente e função oclusal pode ser significativamente melhorada, 

impactando assim o bem estar do paciente. Resultados de sucesso em cirurgia 

ortognática moderna dependem de uma estreita colaboração entre o cirurgião, 

ortodontista e o paciente em todas as fases do tratamento, a partir do planejamento 

pré-operatório, do trans-operatório e pós-operatório. Os princípios cirúrgicos gerais 

que estão na base cirurgia ortognática têm a sequência de tratamento: análise pré-

operatória da deformidade dentofacial, execução cirúrgica do plano de tratamento e 

possibilidades de complicações (Silva et al., 2006; Khechoyan, 2013). 

As osteotomias mais comumente utilizadas para a correção das deformidades 

são as Osteotomia Le Fort I, que ficou popularmente conhecida no estudo de Bell 

(1975). Já a osteotomia sagital da mandíbula (BSSO) foi primeiramente descrita por 

Trauner e Obwegeser (1957) e apresentou suas modificações por Dal Pont (1961), 

Hunsuck (1968) e Epker (1977). 

A osteotomia sagital da mandíbula com fixação rígida é indicada como a 

melhor técnica para correção do prognatismo mandibular após os 12 anos (após a 

erupção dos segundos molares inferiores) em casos simétricos ou de assimetrias 

moderadas. Contra indicações para osteotomia sagital da mandíbula inclui: presença 

de segundos molares não erupcionados; limitação severa antero-posterior ou latero-

lateral da dimensão do ramo mandibular sem osso medular entre as corticais 

vestibular e lingual; Assimetria mandibular severa (Wolford, 2000). 

A cirurgia da maxila é um procedimento comum e apresenta muitas variações 

que podem otimizar os resultados das maloclusões esqueletais. Quando combinado 

com tratamento ortodôntico pré-operatório, a cirurgia maxilar pode ser um caminho 

efetivo para maximizar a função e a estética. Estudos de referência tem mostrado 

que a cirurgia da maxila é segura e que com as novas tecnologias são mais efetivas 

alcançando assim um alto nível de eficiência (Bauer; Ochs, 2014).  
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Muitos métodos de fixação rígida tem sido descritos para tratamento da 

osteotomia sagital bilateral da mandíbula. Yamashita et al. (2007) realizaram um 

estudo para comprar a função mastigatória e recuperação do padrão neurosensorial 

após correção mandibular com dois métodos de fixação rígida, parafuso bicortical 

(n=38) e miniplaca com parafuso monocortical (n=32). Os pacientes que foram 

submetidos a osteotomia sagital bilateral para o tratamento de maloclusões classe III 

foram avaliados quanto a função mastigatória e recuperação neurosensorial através 

de indicadores apropriados em 1, 3, 6 e 12 meses pós-operatórios. Diferenças 

mínimas foram avaliadas entre os dois grupos até 1 ano. Embora os pacientes 

tratados com miniplacas tendessem a se recuperar mais rapidamente, nenhuma 

diferença significante foi identificada. Concluíram que os dois métodos parecem 

oferecer o mesmo conforto e confiabilidade, devendo a escolha do método de 

fixação ficar a cargo do cirurgião.  

Kim e Park (2007) realizaram um estudo retrospectivo para avaliar a 

incidência de complicações intra e pós-operatórias em cirurgia ortognática e as suas 

relevâncias. As avaliações clínicas e radiográficas de 301 pacientes submetidos a 

cirurgia no Hospital da Universidade Chousun na Koréia em um período de oito anos, 

entre 1998 a 2005. A complicação mais comum foi o déficit neurosensorial na região 

inervada pelo nervo alveolar inferior. A complicação mais séria foi o sangramento 

intra-operatório. Não houve nenhuma complicação fatal. Concluíram que apesar de 

uma grande variedade de complicações relatadas, a frequência se mostrou 

extremamente baixa. A cirurgia ortognática parece ser um procedimento seguro. 

Robl et al. (2014) descreveu que a cirurgia ortognática é efetiva para a 

correção das desarmonias faciais além de promover também uma oclusão funcional 

aos pacientes. Com qualquer procedimento, independente da experiência do 

cirurgião, complicações podem surgir. Ao analisar essas complicações, um melhor 

entendimento de como evita-las e trata-las quando ocorrerem. A maioria das 

complicações comuns em cirurgia ortognática podem ser discutidas com o paciente 

em detalhes antes do procedimento. Os avanços contínuos no campo da cirurgia 

ortognática, especialmente com a inclusão do planejamento virtual, serviu para 

modernizar o planejamento e trazer o resultado ideal aos pacientes.  
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Proffit et al. (2013) relatou que as características dos pacientes que aceitam 

ser submetidos a cirurgia ortognática vem se alterando ao longo dos anos. Os dados 

dos pacientes que foram submetidos a cirurgia ortognática na Universidade da 

Califórnia entre 1996 a 2000 e de 2006 a 2010 foram revisados para coletar 

informações sobre as mudanças das prevalência dos pacientes classe II, classe III, 

face longa e assimetrias. A porcentagem de classe III aumentou de 35 % para 54 % 

e a porcentagem de classe II diminuiu de 59% para 41% enquanto as porcentagens 

de face longa e assimetria, demonstraram poucas mudanças. Concluíram que há 

mais pacientes classe III que classe II. Devido a uma maior cobertura desse tipo de 

cirurgia pelos planos de saúde o número de cirurgias aumentou. Quanto aos 

pacientes classe II, houve uma diminuição, devido a disponibilidade e opção de 

tratamento ortodôntico não cirúrgico.  

 

 

2.1 Movimentos mandibulares 
 

 

Luz et al. (1995), realizaram medidas lineares e angulares da abertura 

passiva da mandíbula em pacientes com disfunções temporomandibulares. A 

relação entre sinais e sintomas das desordens crânio mandibulares e a capacidade 

anormal dos movimentos foram estudadas. Para as avaliações mandibulares, os 

registros foram realizados durante a abertura passiva, lateralidade direita e esquerda 

passiva e protrusão ativa. Para se obter a abertura máxima, foi realizada a medida 

da distância em milímetros entre as incisais dos incisivos centrais superior e inferior 

esquerdo. A abertura máxima foi obtida incluindo a medida da sobremordida. A 

abertura bucal foi realizada com a ajuda do examinador que com a mão não 

dominante utilizou o dedo polegar e o dedo indicador entre os incisivos da maxila e 

da mandíbula. Para o movimento de lateralidade foi medida a distância entre a linha 

média superior e uma linha vertical marcada no incisivo inferior onde corresponder a 

linha média superior. Foi solicitado ao paciente para movimentar a mandíbula para 

direita e esquerda mantendo os dentes em contato o tempo todo. Para se conseguir 

a lateralidade passiva foi necessário a ajuda do examinador que com o dedo 

indicador e polegar da mão não dominante apoiou nos arco maxilar e mandibular. A 
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protrusão foi mensurada, solicitando ao paciente que protruísse a mandíbula ao 

máximo sempre com contato dentário, a distância horizontal entre a vestibular do 

incisivo central superior esquerdo e a incisal do incisivo central inferior esquerdo foi 

anotada. A protrusão máxima corrigida incluiu a sobrressaliência. 

Yang et al. (2005), apresentaram um estudo para avaliar a função mandibular 

e as mudanças anatômicas consequentes do tratamento ortodôntico combinado com 

a cirurgia de avanço mandibular ou de recuo mandibular. Os resultados revelaram 

que depois da cirurgia a força oclusal, função mastigatória, posição da ATM e as 

medidas dos movimentos mandibulares, apresentaram valores diferentes das 

medidas realizadas previamente a cirurgia. O grupo que realizou a cirurgia de recuo 

mandibular recuperou a função mais rapidamente que o grupo que realizou o avanço 

mandibular.  

Ueki et al. (2008), realizaram um estudo para avaliar as diferenças na 

recuperação da abertura bucal máxima e a sua relação com o bloqueio 

maxilomandibular após a osteotmia sagital do ramo e a osteotomia vertical do ramo 

intra-oral com ou sem a osteotomia Le Fort I. Sessenta e oito pacientes foram 

diagnosticados com prognatismo mandibular com ou sem assimetrias e divididos em 

4 grupos (SSRO, IVRO, SSRO com Le Fort I e IVRO com Le Fort I). Abertura 

máxima foi medida no pré-operatório e no pós-operatório de 1,3,6,12 e 18 meses 

após a cirurgia. As diferenças entre os procedimentos cirúrgicos e as relações entre 

a abertura bucal máxima e o período de bloqueio maxilomandibular foram 

examinados estatisticamente. Esse estudo concluiu que não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre cirurgia monomaxilar e bimaxilar em termos de 

tempo pós-operatório para a recuperação da abertura bucal máxima, entretanto o 

período de bloqueio maxilomandibular foi associado com a recuperação da abertura 

bucal máxima. 

Wen-Ching Ko et al. (2012) apresentaram um trabalho para delinear a 

característica 3D dos movimentos mandibulares em pacientes com maloclusão de 

classe III comparados com indivíduos normais e investigar mudanças longitudinais 

na mandíbula e na movimentação condilar após a cirurgia ortognática. Um grupo 

com 24 pacientes com classe III foram submetidos à cirurgia ortognática e um grupo 

com 25 pacientes foram tratados somente com ortodontia convencional. Foram 
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anotados os dados dos pacientes, radiografias cefalométricas prévias ao tratamento 

e os números dos movimentos mandibulares. Concluíram que pacientes classe III 

esquelética demonstraram uma maior abertura bucal máxima e lateralidade quando 

comparados com o grupo controle que não foi submetido à cirurgia ortognática e que 

todos os movimentos mandibulares podem ter o seu retorno em um período de seis 

meses após a cirurgia. 

Jung et al. (2012), realizaram um estudo para avaliar a efetividade de um 

protocolo de fisioterapia depois da osteotomia vertical do ramo e investigar a 

reabilitação dos padrões dos movimentos mandibulares. O estudo incluiu 187 

pacientes diagnosticados com prognatismo e que foram submetidos à osteotomia 

vertical do ramo intra-oral bilateral que foram avaliados no pré-operatório, 1, 3, 6, 12, 

18 e 24 meses pós-operatórios. A media máxima de abertura bucal no pré-

operatório foi de 50,7 mm, caindo para 33.9 mm com um mês de pós-operatório, 

seguido de um aumento para 46,3 mm com seis meses chegando a 93,9% a 95,7% 

da abertura pré-operatória. Concluíram assim que os benefícios dos protocolos de 

fisioterapia promovem a reabilitação dos músculos mastigatórios e previnem a 

hipomobilidade mandibular.  

Al-Belasy et al. (2013) realizaram uma revisão para responder duas perguntas 

em relação a hipomobilidade mandibular após a cirurgia ortognática: (1) A 

hipomobilidade após a cirurgia ortognática é permanente? (2) Há algum mecanismo 

subjacente? As bases de dados PubMed e Medline foram utilizadas para localizar os 

artigos relevantes. Os artigos selecionados obrigatoriamente não podiam conter 

pacientes disfunção temporomandibular pré-existente. Relatos de caso, estudos 

piloto e revisões foram excluídas. Foram selecionados 23 artigos relevantes e 7 

foram considerados relevantes, sendo 5 retrospectivos e 2 prospectivos. A 

hipomobilidade mandibular, em termos de alcance do movimento avaliado pela 

incisal, foi medido com régua em 5 estudos, com perspex medidor de trismo 

triangular em 1 estudo e com um sistema de avaliação dos movimentos 

mandibulares em 1 estudo. Dois estudos demonstraram permanente diminuição de 

todos os movimentos mandibulares em 2 anos após a cirurgia e 5 estudos não 

atribuem a cirurgia ortognática com diminuição da mobilidade permanente. Nenhum 

mecanismo de hipomobilidade após cirurgia ortognática foi identificado. Concluíram 

que para avaliar a hipomobilidade mandibular após cirurgia ortognática são 



28 
	  

necessários estudos prospectivos longitudinais com paciente homogêneos, com a 

mesma deformidade, as mesmas condições da ATM, tratados pela mesma equipe 

cirúrgica com adequado controle pós-operatório e examinadores cegos. 

Ueki et al. (2014) avaliaram as mudanças nos movimentos mandibulares 

antes e após a osteotomia do ramo mandibular em pacientes com prognatismo. 

Setenta e três pacientes com prognatismo mandibular realizaram a osteotomia 

sagital do ramo com ou sem a osteotomia Le Fort I. Os movimentos mandibulares 

foram mensurados antes e com 6 meses de pós-operatório e dos 73 pacientes 

somente 21 tiveram medidas com 1 ano e meio de pós-operatório. Concluíram que 

não há diferença estatisticamente significante nos movimentos mandibulares entre o 

pré-operatório e o pós-operatório de um ano e meio e que o procedimento adicional 

da osteotomia Le Fort I não afeta o restabelecimento dos movimentos mandibulares 

após a osteotomia sagital do ramo. 

A capacidade e a performance mastigatória foram avaliadas por 

Abrahamsson et al. (2015) em pacientes com deformidades dento faciais, que foram 

submetidos a cirurgia ortognática. De 121 pacientes, avaliados previamente a 

cirurgia, 98 pacientes completaram o exame após 18 meses da cirurgia ortognática. 

A habilidade mastigatória foi avaliada com a escala visual analógica, enquanto a 

performance mastigatória foi avaliada com um teste mastigatório com uso de 

tabletes de silicone. Sinais e sintomas de desordens temporomandibulares foram 

registrados por um questionário clínico. O grupo controle foi composto de 56 

indivíduos pareados por sexo e idade. Concluíram que pacientes com deformidades 

dento faciais tratados com cirurgia ortognática, tem um resultado significante em 

relação a habilidade e performance mastigatória. Além disso a oclusão e sintomas 

de disfunção da ATM tem um impacto na habilidade e performance mastigatória.  

 

 

2.2 Dor e Edema 
 

 

As osteotomias bimaxilares, sagital da mandíbula e osteotomia Le Fort I são 

as cirurgias mais comuns na área maxilofacial, sendo reportado pelos pacientes um 

alto grau de dor no pós-operatório. Öncül et al. (2011) compararam o efeito 
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analgésico do paracetamol e anti-inflamatório não esteroidal o diclofenaco de sódio 

para alívio da dor no pós-operatório de cirurgia ortognática bimaxilar. Trinta 

pacientes divididos em dois grupos de quinze pacientes, o primeiro foi realizado 

paracetamol 1G intravenoso e o segundo diclofenaco de sódio 75 MG intramuscular. 

A intensidade da dor no pós-operatório foi avaliada através da Escala visual 

analógica (EVA). Os grupos foram comparados e concluiu-se que uma dose única 

de paracetamol 1G intravenoso e o diclofenaco de sódio 75 mg intramuscular, 

ambos são efetivos nos manejo da dor pós-operatória dos pacientes submetidos a 

cirurgia ortognática bimaxilar. Entretanto estudos com diferentes analgésicos devem 

ser realizados. 

A analgesia multimodal com uso de diclofenaco, butorfanol e lidocaína foi 

estudada por Nagatsuka et al. (2000), durante a osteotomia sagital do ramo 

mandibular. Oitenta e dois pacientes foram aleatoriamente alocados em 2 grupos de 

41 pacientes cada. Este estudo foi realizado de forma duplo-cego, o grupo de estudo 

recebeu 50 mg de diclofenaco de sódio, 10 mg/Kg de butorfanol e solução e 

lidocaína a 1% para anestesia regional dos nervos alveolares inferiores antes do 

início da cirurgia. A intensidade da dor pós-operatória foi avaliada na recuperação 

pós-anestésica, 24,48 e 72 h após a extubação e com utilização da escala visual 

analógica. A terapia empregada apresentou resultados positivos para analgesia, 

porém não houve diferença significante no pós-operatório imediato, 24,48,72 h após 

a extubação. Concluíram que a analgesia multimodal preemptiva não foi observada 

nesse estudo. 

Tuzuner et al. (2007) realizaram um estudo para comparar os efeitos 

analgésicos no pós-operatório de pacientes submetidos a osteotomia bimaxilar, com 

uso de opióide do tipo tramadol e anti-inflamatório não esteroidal do tipo diclofenaco 

de sódio administrado no pré-operatório. Trinta e seis pacientes foram alocados em 

3 grupos aleatoriamente. O grupo T (n=12) recebeu 50 mg de tramadol 

intramuscular no pré-operatório, grupo D (n=12) recebeu diclofenaco de sódio 

intramuscular no pré-operatório e o grupo P (n=12) recebeu solução salina no pré-

operatório. A intensidade de dor pós-operatória (escala visual analógica), consumo 

de opióide intravenoso no controle da analgesia, variáveis hemodinâmicas e 

complicações pós-operatórias forma comparadas entre os 3 grupos. O consumo 

total de opióide intravenoso foi alto no grupo P (330 mg) comparado com grupo D 
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(260 mg) e o grupo T (270 mg). A curva de escala visual analógica e pontuação 

verbal de dor foram menores no grupo D e T em comparação ao grupo P, no entanto 

não houve diferença significativa entre os grupos T e D. Concluíram que o tramadol 

e o diclofenaco pré-operatório diminuem efetivamente o consumo de opióide 

intravenoso no controle da analgesia pós-operatória de cirurgia ortognática. 

O efeito de uma única dose preemptiva de pregabalina ainda é desconhecido, 

embora seja usada com um coadjuvante no controle da dor aguda pós-operatória. 

Ahiskalioglu et al. (2016) realizaram um estudo prospectivo, randomizado e duplo 

cego para avaliar os efeitos de uma única dose preemptiva de pregabalina no 

controle da dor aguda e no consumo de opióide em 24 h em pacientes submetidos a 

cirurgia ortognática bimaxilar. Quarenta pacientes entre 18 e 45 anos foram divididos 

em 2 grupos: grupo pregabalina (n=20) que receberam 150 mg de pregabalina via 

oral 1 h antes da cirurgia e grupo placebo (n=20) que receberam uma cápsula 

placebo. A analgesia pós-operatória foi realizada com cetoprofeno 50 mg 

intravenoso, 2 vezes ao dia em ambos os grupos. A analgesia foi avaliada utilizando 

a escala visual analógica. Quando comparado com o grupo placebo, o índice da 

escala visual analógica foi estatisticamente baixo no grupo da pregabalina, durante o 

período pós-operatório inicial. O consumo de opióide nas primeiras 24 h foi 

significativamente alto no grupo placebo quando comparado ao grupo pregabalina. 

Náuseas e vômito foram observados com mais frequência no grupo placebo. 

Concluíram que uma única dose preemptiva de pregabalina 150 mg diminui o 

consumo pós-operatório de opióide nas primeiras 24 h após cirurgia bimaxilar, sendo 

assim, a técnica de analgesia multimodal pode ser utilizada na prevenção de dor 

pós-operatória em cirurgia ortognática. 

Os ainti-inflamatórios esteroidais são utilizados rotineiramente na cirurgia 

ortognática para redução do edema. Esse artigo examina as evidencias para o uso 

de esteróides na redução do edema, náuseas, vômitos, dor. A terapia pré-operatória 

com corticoide é efetiva na redução do edema pós-operatório, mas a dose e a 

duração do tratamento permanecem controversa como também as doses adicionais 

para o tratamentos pós-operatório. Os corticoides se mostram clinicamente eficazes 

na redução da utilização dos analgésicos e anti-heméticos no pós-operatório. Até o 

momento não há evidencia para a dose terapêutica ideal de corticoide na cirurgia 

ortognática (Chegini; Dhariwal, 2012). 
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O edema pós-operatório atinge um pico de 12 a 48 horas pós cirúrgica, 

diminuindo nos dias subsequentes, desaparecendo por volta do quinto ao sétimo dia 

dependendo de cada indivíduo, fatores metabólicos, tipo de fratura, quantidade de 

perda óssea, quantidade de tecido mole divulsionado, tipo de incisão, tempo 

cirúrgico, habilidade profissional, hábitos e vícios entre outros. Para mensurar este 

desfecho, a maioria dos autores mede a distância entre dois ou três pontos 

anatômicos pré-determinados na face como as distâncias entre o canto do olho e o 

ângulo da mandíbula, entre o tragus e a comissura labial e entre o tragus e o 

pogônio (López-Ramírez et al., 2012). 

UStün et al. (2003) realizaram um estudo para comparar os efeitos da 

administração de 2 doses de metilprednisolona, de 1.5mg/Kg e 3mg/Kg no controle 

da dor, edema e trismo após cirurgia do terceiro molar. Vinte e seis pacientes com 

terceiros molares impactados simétricos, foram incluídos nesse estudo duplo cego, 

cruzado. Um lado foi administrado 1.5 mg/Kg ou 3 mg/Kg de modo intravenoso 1 

hora antes da cirurgia, o outro lado recebeu a dose diferente do primeiro lado. O 

trismo foi determinado pela medida da abertura máxima interincisal e o edema facial 

foi avaliado utilizando uma fita métrica. A dor foi determinada com o uso da escala 

visual analógica. Não houve diferença estatisticamente significante em trismo, 

edema facial e dor entre os dois grupos. Concluíram que não houve benefício clínico 

com uma dose mais alta de metilprednisolona. 

Shetty e Mohan (2013) realizaram um estudo para avaliar a efetividade de 

uma terapia com enzima sistêmica para controle do edema em paciente que 

sofreram cirurgia ortognática bimaxilar. Trinta e dois pacientes foram incluídos 

estudo clínico duplo cego randomizado. As medidas dos tecidos moles foram 

realizadas em pontos se utilizando um aparelho de ultrassom. As medidas foram 

realizadas antes da cirurgia, 1, 5 e 15 dias após a cirurgia. O grupo de estudo 

recebeu duas doses dia da terapia com enzima sistêmica desde o primeiro dia pós 

cirúrgico até 5 dias, já o grupo controle recebeu placebo. O teste estatístico de 

Mann-Whitney foi utilizado e evidenciou uma diferença significante nos tecidos 

moles entre os 2 grupos, especialmente no 5 e 15 dias. Concluíram que os 

resultados sugerem que a terapia com enzima sistêmica diminui significativamente o 

edema pós-operatório em cirurgia ortognática, indo contra o uso prolongado de 
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corticosteroide. 

Van der Vlis et al. (2014) realizaram um estudo prospectivo para quantificar 

as mudanças no edema pós-operatório após a cirurgia ortognática utilizando uma 

série de fotografias 3D. Fotos 3D foram realizadas em 49 pacientes de cirurgia 

ortognática (Le Fort I e ou sagital da mandíbula) foram capturadas imagens no pré-

operatório (T0), uma semana (T1), duas semanas (T2), três semanas (T3), quatro 

semanas (T4), seis semanas (T5), três meses (T6), seis meses (T7), um ano (T8) 

pós-operatório. Na média 50% do edema inicial resolveu-se após a terceira semana 

do pós-operatório (T3) e após 3 meses (T6), somente 20% do edema inicial ainda 

permanecia. Pacientes com alto índice de massa corpórea tem uma maior 

quantidade de edema com uma resolução rápida nas primeiras semanas após a 

cirurgia, já o pacientes com massa corpórea baixa tem menos edema, porém uma 

regressão mais lenta. O edema inicial e a regressão não variam significativamente 

com o gênero e o tipo da maloclusão. A sua resolução acontece rapidamente nas 

três primeiras semanas pós-operatórias e uma diminuição significante do edema nos 

tecidos moles pode ocorrer ainda entre 6 – 12 meses pós-operatórios. 

Um estudo clínico randomizado e prospectivo foi realizado para determinar a 

eficácia de uma única dose ou repetidas doses de betametasona no edema facial, 

dor e distúrbios neurossensoriais após a osteotomia sagital bilateral. Trinta e sete 

pacientes com idade média de 23 anos com prognatismo ou retrognatismo foram 

avaliados consecutivamente nesse estudo divididos em três grupos: grupo controle 

(12 indivíduos), doses repetidas de betametasona 4 + 8 + 4 mg (14 indivíduos) e 

dose única de betametasona 16 mg (11 indivíduos). Medidas do edema facial, dor e 

sensibilidade do lábio inferior e mento foram obtidas com 1 dia, 7 dias, 2 meses e 6 

meses pós-operatórios. Além disso, foi investigado a possibilidade de influencias do 

gênero, idade, tempo cirúrgico, perda sanguínea, tempo de hospitalização pós-

operatória e avanço versus recuo de mandíbula. Concluíram que o uso da 

betametasona resulta na redução significante do edema facial em um curto período 

de tempo e portanto, acreditam que os esteróides deveriam ser utilizados como 

parte de um protocolo multimodal de analgesia para facilitar a recuperação pós-

operatória. (Widar et al., 2015). 
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A terapia com gelo é uma modalidade convencional largamente utilizada na 

redução da dor, trismo e edema pós cirurgias dento alveolares. No entanto, 

informações relatadas na literatura sobre a sua eficácia não são suficientes e há 

controversas. Zandi et al. (2016) realizaram um estudo para avaliar o efeito da 

aplicação local da terapia com gelo na redução da dor, trismo e edema após a 

cirurgia de terceiro molar inferior impactado. Trinta pacientes (7 gênero masculino e 

23 gênero feminino) com terceiro molar inferior bilateral impactado simétricos foram 

selecionados e incluídos nesse estudo clínico randomizado. Os pacientes tinham 

entre 18 e 30 anos. Após a cirurgia para remoção do dente de um dos lados os 

pacientes recebiam um compressa de gelo por 24 h após a cirurgia; no lado controle 

a terapia com gelo não era realizada. O tempo entre as duas cirurgias eram de 

quatro semanas. A quantidade de dor, edema facial era mensurada no segundo e 

sétimo dia pós-operatório, a satisfação do paciente com a terapia com gelo versus a 

sem a terapia com gelo também era anotada. A quantidade de dor, trismo, edema 

facial e satisfação do paciente com a terapia com gelo não foi estatisticamente 

significante entre o lado com a intervenção com gelo e o lado controle. Concluíram 

que a terapia com gelo não apresenta efeito benéfico nas sequelas pós-operatórias 

de cirurgias de terceiros molares inclusos.  

Oh et al. (2013) realizaram um estudo para avaliar as alterações de tecidos 

moles de forma tridimensional após cirurgia ortognática bimaxilar para prognatismo 

mandibular, utilizando para isso sobreposição de imagem de tomografias 

computadorizadas cone beam. As tomografias foram realizadas em 25 pacientes 

nos tempos (T0) antes da cirurgia, (T1) 2 meses após a cirurgia e (T3) 6 meses após 

a cirurgia. A quantidade de deslocamento dos tecidos moles do terço médio e do 

terço inferior foi avaliado com as superimposições das tomografias 3D em T0 com 

T1 e T0 com T2. O tecido mole do terço médio se moveu para frente em T1 e 

significativamente para trás de T1 para T2. A maioria das alterações de tecidos 

moles de T1 para T2 não correlacionam com as alterações ósseas. Concluíram que 

as alterações pós-operatórias de tecidos moles que ocorrem no terço médio da face 

são consideradas mais complexas do que as alterações do terço inferior da face.  

O edema facial pós-operatório em cirurgia ortognática pode ser prolongado, 

por isso, é motivo de muita preocupação para alguns pacientes. Recentemente vem 

sendo publicado vários trabalhos de análises volumétricas de edema facial pós-
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operatório, entretanto essas avaliações não podem excluir a possibilidade de erro 

nos pontos medidos, pois não existem pontos anatômicos sobre as bochechas por 

exemplo. Yamamoto et al. (2016) propôs um estudo para avaliar a quantidade de 

edema pós-operatório em cirurgia ortognática através da fusão de imagens 

digitalizadas com imagens da face reconstruídas através de uma tomografia 

computadorizada 3D além de um conjunto de referências ósseas. O estudo envolveu 

30 pacientes submetidos a osteotomia sagital bilateral, os escaneamentos faciais 

foram realizados em 9 momentos, sendo antes da cirurgia até 6 meses pós-

operatórios. As imagens obtidas então foram comparadas. Em média o 66% do 

edema inicial pós-operatório diminuiu em 1 mês, após 3 meses, somente 5 % do 

edema permaneceu. Houve correlação estatisticamente significante entre a 

espessura do tecido subcutâneo e o edema (P<0,0001). Concluíram que com esse 

método descrito de avaliação, há uma precisão muito elevada na mensuração do 

edema pós-operatório em cirurgia ortognática e que a espessura do tecido 

subcutâneo pode ser um fator determinante para ocorrência de maior edema. 

 

 

2.3 Laser 
 

 

O laser de baixa intensidade (LBI), também conhecido como soft laser ou 

laser terapêutico, surgiu com Mester, na Hungria, em 1969. A utilização do raio laser 

é um fato relativamente recente e a partir da década de oitenta, estudos sobre sua 

aplicação nas mais variadas áreas da estomatologia tem procurado investigar a 

viabilização do seu emprego como modalidade de tratamento de diferentes afecções 

do complexo maxilofacial (Mester, 1969). 

A palavra LASER é um acrônimo em inglês de Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation que em português é Luz amplificada por emissão 

de radiação estimulada (Coluzzi, 2004). 

Quando o laser é selecionado para um procedimento específico, o dentista 

deve considerar à interação entre o comprimento de onda, o tipo de tecido escolhido 

e o tecido circunjacente. Para vários procedimentos odontológicos, principalmente 

tecidos moles, os lasers produzem excelentes resultados. Para procedimentos 
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específicos, a seleção do comprimento de onda e dos parâmetros (Joules, Hertz, 

duração e pulsação), são cruciais para o sucesso do tratamento. Os fundamentos 

biológicos para utilização de comprimentos de onda específicos para cada 

procedimento foram delineados (Convissar, 2004). 

A laserterapia de baixa potência é feita por aparelhos que produzem energia 

menor que um Watt de potência, e os comprimentos de onda mais utilizados estão 

entre 600 e 800 nanômetros, consequentemente apresentam uma boa transmissão 

na pele e mucosas. Entre estes comprimentos de onda no espectro vermelho e 

infravermelho estão as radiações que produzem efeitos terapêuticos, como: 

bioestimulação, proliferação, diferenciação e síntese de proteínas (Reddy, 2004). 

O laser de baixa intensidade, estimula a proliferação de fibroblastos, quando 

em baixas doses. Com isso melhora a atividade fagocitária dos macrófagos e a 

quimiotaxia dos leucócitos. O laser de baixa intensidade também acelerar a 

formação epitelial e o fechamento de feridas. No tecido ósseo o laser exerce efeitos 

pronunciados na proliferação, diferenciação e calcificação de osteoblastos, 

observados in vitro. Em sítios de extração, acelera a formação de tecido de 

granulação. Há também um amento da microcirculação local em paciente irradiado, 

aumentando o processo de reparação da musculatura agredida (Vantansever et al. 

2012). 

A terapia com laser de baixa intensidade (LBI) também é usado para acelerar 

o processo de cicatrização do músculo e melhorar significativamente a regeneração 

do músculo pela indução da formação de novas fibras musculares. LBI modula uma 

série de processos bioquímicos, tais como: aumento no sistema antioxidante, 

redução na lesão muscular, reparação de tecidos,  ativação de metaloproteases, 

aumento na respiração mitocondrial e a síntese de ATP (Sierra Oliveira et al., 2013).  

Bjordal et al. (2006) realizaram uma revisão sistemática em estudos clínicos 

randomizados, sobre os possíveis mecanismos de ação e efeitos clínicos da terapia 

com laser de baixa potência na redução da dor aguda em lesões de tecidos moles. 

Concluíram a partir de 18 estudos de 19 selecionados que os lasers nos 

comprimentos de onda vermelho e infravermelho podem agir localmente e 

rapidamente para modular os processos inflamatórios nos tecidos lesionados a 

depender da dose aplicada. Os efeitos anti-inflamatórios incluem alterações nos 
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marcadores bioquímicos, distribuição alterada das células inflamatórias e redução na 

formação de edema, hemorragia e necrose. 

Miloro et al. (2000), realizaram um estudo prospectivo para avaliar os 

benefícios da terapia com laser de baixa potência após a cirurgia de osteotomia 

sagital da mandíbula. Seis pacientes submetidos ao procedimento de osteotomia 

sagital realizaram um teste neurossensorial completo antes da cirurgia. O protocolo 

de laserterapia foi realizado ao longo do nervo alveolar inferior em quatro pontos 

com um total de sete sessões, uma imediatamente antes da cirurgia, 6 e 24 hr. após 

a cirurgia e nos dias pós-operatórios de 2,3,4 e 7 dias. O teste neurossensorial e 

EVA foram realizados sempre antes das aplicações e nos dias 14 e 28 sempre pelo 

mesmo examinador. Esse estudo demonstrou que a recuperação neurossensorial 

após os procedimentos de osteotomia sagital do ramo pode melhorar 

significativamente, em relação ao tempo e a magnitude do retorno funcional quando 

utilizada a terapia com laser de baixa potência. 

O edema pós-operatório é comum após a remoção dos terceiros molares 

impactados. Muitas terapias com medicamentos são instituídas para minimizar 

esses efeitos. Markovic e Todorovic (2007), realizaram um estudo para comparar a 

efetividade do laser de baixa potência e a dexametasona após a remoção do terceiro 

molar sob anestesia local. Um grupo de 120 pacientes saudáveis foram divididos em 

4 grupos de 30 pacientes cada. O primeiro grupo recebeu irradiação de laser 

imediatamente após a cirurgia, o segundo grupo recebeu além do laser um injeção 

IM de dexametasona 4 mg no músculo pterigoideo, o terceiro grupo recebeu laser 

mais 4mg dexametasona IM na região do deltoide seguido de 4 mg de 

dexametasona via oral após 6 horas do pós-operatório, o quarto grupo (controle) 

recebeu somente as recomendações pós-operatórias usuais (compressas frias, dieta 

leve, etc). A irradiação com laser e injeção local de dexametasona obteve um 

resultado estatisticamente significante na redução do edema quando comparado 

com os outros grupos. Concluíram que a irradiação com laser de baixa potência 

pode ser recomendada para minimizar o edema pós-operatório e quando utilizado 

simultaneamente com dexametasona intramuscular apresentará uma melhor 

efetividade.  

A lesão ao nervo alveolar inferior e do nervo lingual após a exodontia dos 
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terceiros molares é uma das complicações mais severas. Essas complicações são 

pouco frequentes (0,4% até 8,4%) e quando ocorrem na maioria das vezes são 

transitórias. Um estudo de Ozen et al. (2006) avaliaram 4 pacientes com 

comprometimento sensorial do nervo alveolar inferior após cirurgia de exodontia do 

terceiro molar inferior. Esses pacientes foram tratados com laserterapia de baixa 

potência GaAlAs diodo com um diâmetro de 0,5 cm. O sistema estava programado a 

70 mW com comprimento de onda entre 820-830 (infravermelho). Foi utilizado 6J por 

sitio de tratamento em onda contínua aproximadamente 90 segundos. Cada 

paciente recebeu aproximadamente 20 sessões de laserterapia 3 vezes por semana. 

Concluíram que a terapia com laser de baixa potência tem se mostrado efetiva na 

recuperação sensorial do nervo seguida da cirurgia de extração do terceiro molar 

inferior.  

A síndrome da dor miofascial é a maior razão de dor e limitação do sistema 

mastigatório. Os efeitos dos laser de baixa potência para o controle do desconforto 

nesses pacientes são investigados com frequência. O estudo de Shirani et al. (2009), 

foi realizado para verificar a eficácia de uma fonte particular do comprimento de 

onda 660 nm e 890 nm que são recomendados para diminuir a dor dos músculos 

mastigatórios. Foram avaliados dezesseis pacientes, em 2 grupos randomizados. 

Para o grupo de laser, dois laser de diodo foram utilizados: 660 nm, 6.2 J/ cm2, 6 min, 

contínuo; e 890 nm, 1 J/ cm2, 10 min, 1,5 Hz. Para o grupo controle o tratamento foi 

similar, mas os pacientes não foram irradiados. O tratamento foi realizado 

2x/semana, durante 3 semanas. A EVA foi o método selecionado para mensurar a 

dor. Em cada grupo a redução da dor antes e após o tratamento foi significativo, mas 

entre os dois grupos, o que sofreu a aplicação do laser, foi mais efetivo (p=0.031). 

Concluíram que a leserterapia é um tratamento eficaz na redução da dor em 

pacientes com síndrome da dor miofascial.  

Os efeitos da laserterapia de baixa potência intra e extra oral para trismo e 

edema no pós operatório de cirurgias de exodontia dos terceiros molares inferiores 

foram estudados por Aras e Güngörmüs em 2010. Os pacientes foram 

randomizados e alocados em 3 grupos: laser de baixa potência extra-oral, laser de 

baixa potência intra-oral e placebo. Nesse estudo foi utilizado um aparelho de laser 

de diodo Ga-Al-As com comprimento de onda 808nm contínuo. A energia aplicada 

foi de 100 mW (0,1W) com um total de 120 segundos (0,1Wx120s=12J). A avaliação 
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da abertura bucal e edema ocorreram no segundo e no sétimo dia pós-operatório. O 

estudo demonstrou que o laser de baixa potência é mais efetivo extra-oral do que 

intra-oral para a redução do trismo pós-operatório e edema após a extração do 

terceiro molar inferior.  

Amarrillas-Escobar et al. (2010) realizaram um estudo para avaliar a 

efetividade do laser terapêutico no controle da dor pós-operatória, edema e trismo 

associados com a remoção de terceiros molares inferiores impactados. Um estudo 

clínico, duplo cego randomizado foi realizado com 2 grupos de 15 pacientes cada 

um. O grupo experimental recebeu 4J/cm de energia intra e extra oral, com laser 

diodo com comprimento de onda de 810 nm e 100 mW de potência em onda 

contínua. O grupo controle não recebeu energia. Os dados para dor, edema e trismo, 

foram anotados para ambos os grupos. O grupo experimental demonstrou uma 

baixa intensidade de dor pós-operatória, edema e trismo do que o grupo controle, 

sem diferenças estatísticas significantes. Os dois grupos recorreram a medicação, 

entretanto, o tempo entre o final da cirurgia e a administração da medicação foi 

menor no grupo controle. Concluíram que o uso do laser terapêutico no manejo pós-

operatório dos pacientes submetidos a cirurgia de exodontia dos terceiros molares 

inferiores inclusos, utilizando o protocolo desse estudo, diminui dor, edema e trismo 

pós-operatório sem diferenças estatisticamente significantes. 

Carvalho et al. (2011) realizaram um estudo para avaliar os efeitos da 

fototerapia com laser de 780 nm ou uma combinação de 660 e 790 nm, no processo 

inflamatório da ATM de ratos induzidas por carragena. Concluíram que a 

laserterapia de baixa potência, apresentou efeitos positivos sobre a redução da 

infiltração inflamatória acelerando o processo de inflamação, principalmente com a 

irradiação do laser de na faixa de infravermelho. Houve uma diminuição do número 

de camadas de células sinoviais no grupo irradiado. 

Maia et al. (2014) realizaram um estudo para investigar a efetividade da 

terapia do laser de baixa potência na performance mastigatória, dor limite por 

pressão e intensidade da dor em pacientes com dor miofascial. Vinte e um 

indivíduos com dor miofascial e disfunção temporomandibular, foram divididos em 

grupo laser (n=12) e grupo placebo (n=9) que receberam laser terapia (ativo ou 

placebo) duas vezes por semana por quatro semanas. As avaliações da 
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performance mastigatória e dor limite por pressão foram realizadas três vezes: início, 

no final do tratamento do laser de baixa potência e 30 dias após (controle). Escala 

visual analógica foi avaliada nos mesmos tempos como anteriormente e 

semanalmente durante a laser terapia. O teste de Friedman foi aplicado com a 

significância de 5% para os resultados analisados. Os dois grupos demonstraram 

redução da intensidade da dor no final do tratamento. O laser de baixa potência 

promoveu uma melhora da função mastigatória e da dor limite por pressão dos 

músculos mastigatórios. 

A cirurgia ortognática é um procedimento realizado para a correção das 

deformidades ósseas da maxila e mandíbula. Entretanto, este tipo de cirurgia 

geralmente leva a uma parestesia no período pós-operatório. Prazeres et al. (2013) 

realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o efeito do laser infra-vermelho 

(830nm) na prevenção e tratamento da parestesia após cirurgia ortognática. Seis 

pacientes submetidos a cirurgia ortognática: o grupo experimental composto por 4 

pacientes e grupo controle que não recebeu a laserterapia composto por 2 pacientes. 

O grupo experimental recebeu aplicações de laser durante o trans-operatório e 12 

sessões pós-operatórias. Os testes mecânicos (superficial e profundo) e de 

sensibilidade térmica (frio) foram realizados no pré-operatório e pós-operatório (12 

sessões) na áreas de lábio e queixo pelo mesmo avaliador. A parestesia foi 

classificada em 1 forte, 2 moderado, 3 leve e 4 ausente, por meio da resposta do 

paciente aos estímulos. Os resultados mostraram que todos os pacientes não 

apresentavam distúrbios de sensibilidade no pré-operatório, mas a parestesia estava 

presente em vários níveis no período pós-operatório. Ambos os grupos 

apresentaram recuperação da sensibilidade mecânica profunda dentro de um 

intervalo de tempo mais curto em comparação com a sensibilidade mecânica e 

térmica superficial. No entanto na 12 avaliação, os pacientes que se submeteram a 

laserterapia apresentaram redução do nível de parestesia ou mesmo regressão 

completa. Concluíram que o laser trouxe benefícios para o tratamento da parestesia, 

acelerando o retorno neuossensorial. 

Barreto et al. (2013) realizaram um estudo para investigar a atividade 

analgésica e anti-inflamatória do laser de baixa potência sobre o comportamento 

nociceptivo, bem como os aspectos histomorfológicos, induzido pela injeção de 

formalina 2,5% e carregeano na articulação temporomandibular de ratos. Foi 
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realizado um tratamento com administração sistêmica de diclofenaco de sódio 

(10mg/Kg), bem como a irradiação com laser de baixa potência infravermelho 780 

nm, 70 mW, 30 s, 2,1 J, 52,5 J/cm2 GaAlAs) que reduziram significativamente as 

respostas nociceptivas induzidas pela formalina. Eles concluíram que o laser de 

baixa potência apresenta uma resposta anti-nociceptiva e anti-inflamatória sobre a 

inflamação induzida na articulação temporomandibular de roedores. 

Um estudo experimental (de Oliveira Martins et al, 2013) foi realizado para 

avaliar os efeitos da lasertarapia no comportamento nociceptivo após a lesão do 

nervo alveolar inferior e o possível envolvimento das neurotrofinas e observaram que 

os animais tratados com laser apresentaram um comportamento niciceptivo 

melhorado. Nos amais irradiados, houve uma expressão aumentada de NGF (53%) 

e uma expressão de BDNF diminuída (40%) após a terapia com laser. 

A técnica da osteotomia sagital é muito utilizada para correção das 

desproporções mandibulares, porém muitos pacientes apresentam uma hipoestesia 

do nervo alveolar inferior. Gasperini et al. (2014b) realizaram um estudo para 

verificar a eficácia da utilização do protocolo de laserterapia de baixa potência após 

a osteotomia sagital do ramo. Dez pacientes que foram submetidos à osteotomia 

sagital do ramo e osteotomia Le Fort I, receberam a laserterapia em um dos lados 

da mandíbula e foram avaliados por um período de 60 dias. Concluíram que o lado 

tratado com laserterapia teve uma recuperação mais rápida em relação ao lado não 

tratado, sugerindo assim que o protocolo do laser de baixa potência pode melhorar a 

resposta tecidual e acelerar a recuperação neurossensorial causada pela osteotomia 

sagital da mandíbula. 

Gasperini et al. (2014a) avaliaram a eficácia do protocolo de laserterapia de 

baixa potencia para redução do edema e dor após a cirurgia ortognática. Um estudo 

randomizado foi realizado em dez pacientes saudáveis que foram submetidos à 

osteotomia sagital da mandíbula e osteotomia Le Fort I. O protocolo de laserterapia 

foi realizado intra e extra oral somente de um dos lados da face após a cirurgia, do 

outro lado foi realizado uma simulação da aplicação do laser. Os lado irradiado e o 

não irradiado foram comparados quanto ao coeficiente de edema e para dor foram 

avaliados através da escala analógica da dor EVA. Não houve diferença significante 

entre o lado irradiado e não irradiado quanto à regressão do edema e dor no pós-
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operatório imediato. O edema regrediu significativamente no lado irradiado no pós-

operatório de 3,7, 15 e 30 dias. Os pacientes também reportaram menor dor no lado 

irradiado com 24 horas e 3 dias, mas após 7 dias após a cirurgia nenhum lado 

mostrou dor alguma. Esse protocolo de laserterapia pode melhorar a resposta 

tecidual e reduzir a dor e edema resultante da cirurgia ortognática. 

A distração osteogênica é um procedimento muito utilizado na cirurgia 

maxilofacial, principalmente nas discrepâncias transversas severas da maxila. Miloro 

et al. (2007), propôs um estudo experimental em ratos para determinar se aplicação 

do laser de baixa intensidade durante a distração osteogênica pode acelerar a 

regeneração óssea, diminuindo o tempo da fase de consolidação óssea, reduzindo 

assim o potencial de morbidade ao paciente. Após a aplicações e análises dos 

resultados, concluíram que o laser de baixa intensidade, acelera o processo de 

regeneração óssea durante a fase de consolidação além de permitir uma remoção 

do aparelho de disjunção mais precoce, diminuindo a morbidade ao paciente. 

Oliveira et al. (2015) realizaram um estudo retrospectivo para avaliar a 

efetividade da laser terapia para aceleração e recuperação sensitiva neural após 

cirurgia ortognática e cirurgias orais menor. Os dados foram coletados dos 

prontuários dos pacientes atendidos pelo LELO (Special Laboratoy of lasers in 

Dentistry no período de 2007 – 2013. Um total de 125 pacientes foram incluídos.  

Gênero, idade, origem da lesão, nervo, intervalo entre cirurgia e início da 

laserterapia, frequência da irradiação com laser (uma ou duas vezes por semana), 

evolução final e se havia necessidade de alteração do protocolo de irradiação foram 

anotados. Esses dados foram relacionados com a recuperação da sensibilidade na 

área do nervo afetado. Os resultados de ambas análises demostraram que a 

recuperação da sensibilidade esta correlacionada com a idade do paciente e 

intervalo entre a cirurgia e o início da laser terapia. Concluíram que dentro dos 

limites desse estudo retrospectivo, verificou-se que a terapia a laser de baixa 

potência com banda de emissão do feixe no espectro infravermelho (808nm), pode 

afetar positivamente a recuperação da sensibilidade após cirurgias ortognáticas e 

orais menor. 

Landucci et al. (2016) realizaram um estudo para verificar a eficiência clínica 

da terapia com laser de baixa potência na redução da dor, edema e trismo após a 
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cirurgia para exodontia de terceiros molares inclusos. Vinte e dois pacientes com 

dentes inclusos, em posições semelhantes foram selecionados através de exames 

radiográficos. Imediatamente após a extração de forma randomizada o lado de 

aplicação foi escolhido, se direito ou esquerdo e a leserterapia foi aplicada no grupo 

de estudo. A mesma cirurgia para extração do outro terceiro molar foi realizada após 

21 dias sem a aplicação de laser. O laser no comprimento de onda infravermelho, foi 

aplicado em 10 pontos, 4 intra-oral na região do alvéolo e 6 extra oral na região do 

músculo masséter. A mensuração da dor foi realizada com a escala visual analógica, 

edema com as medidas das distâncias do tragus ao ponto médio do mento e o 

trismo com a medida de abertura da boca. Os dados foram coletados quatro vezes, 

antes da cirurgia, imediatamente após a cirurgia, 48 horas após a cirurgia e 7 dias 

após a cirurgia. Comparado com o grupo controle, o grupo do estudo demonstrou 

significante redução da dor, edema e trismo em 48 horas e 7 dias pós-operatório. 

Concluíram que um dose única de laserterapia é efetiva na redução dos 

desconfortos pós-operatórios (dor, edema e trismo) causados pela extração dos 

terceiros molares. 

O efeito da terapia com laser de baixa potência para dor, abertura bucal e 

edema em pacientes submetidos a extração de terceiros molares inclusos associado 

a mensuração volumétrica do edema com 3dMD face system foi estudado por Alan 

et al. (2016). Foram selecionados 15 pacientes com terceiros molares inclusos 

simétricos. Os lados foram separados em dois grupos, de estudo e controle por 

randomização. Foi aplicado laserterapia extra-oral (0.3W, 40 s, 4 J/cm) no grupo de 

estudo (n=15) após a cirurgia e no segundo dia. No grupo controle, somente 

cuidados locais de rotina (n=15). A abertura máxima bucal, nível de dor e edema 

facial foram avaliados. Não houve diferença estatisticamente significante para o 

edema e abertura bucal entre os grupos já o nível de dor no grupo laser foi 

significativamente baixo em relação ao grupo controle no 7º dia pós-operatório. 

Concluíram que embora tenha havido uma diminuição do trismo, edema e nível de 

dor com a laserterapia, houve uma diferença significante somente no 7º dia para o 

nível de dor no grupo de laser quando comparado ao grupo controle. 

Edema e trismo são complicações experimentadas por quase todos os 

indivíduos que passam por uma cirurgia oral de remoção de dentes inclusos Sierra 

et al. (2016) realizaram um estudo com o principal objetivo de comparar os efeitos 
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da terapia de fotobiomodulação em dois comprimentos de onda diferentes, aplicados 

intra-oral e extra-oral para controle do edema e trismo no pós-operatório de extração 

de terceiros molares inferiores impactados. Sessenta pacientes foram divididos 

aleatoriamente em cinco grupos tendo em conta o tipo de laserterapia aplicado após 

a cirurgia (irradiação intra-oral ou extra-oral com laser de 660 nm; irradiação intra-

oral ou extra-oral com 808 nm, e irradiação placebo). Dois e sete dias após a 

cirurgia, dois avaliadores cegos realizaram as medidas do edema e abertura da boca 

(trismo). Houve uma interação estatisticamente significante entre o local de 

incidência e comprimento de onda (edema e trismo foram menores se o laser 

vermelho foi aplicado intra-oral ou quando o laser infravermelho foi aplicado extra-

oral). As análises intra-grupo demonstraram que a aplicação do laser 808 nm extra-

oral favorecem as reduções do edema e trismo no pós-operatório, embora as 

comparações inter-grupos não terem reveladas diferenças estatisticamente 

significantes. Concluíram que além dos parâmetros de energia, a combinação do 

comprimento de onda e o local de incidência irão gerenciar os resultados do 

tratamento, após a remoção de dentes inclusos. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação longitudinal dos 

movimentos mandibulares, dor e edema em pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática, após fototerapia com laser de baixa potência. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Avaliar, em pacientes submetidos à cirurgia ortognática, o retorno dos 

movimentos mandibulares após a fototerapia com laser de baixa potência 

comparado ao grupo controle (uso apenas de anti-inflamatórios no pós-

operatório). 

 

• Avaliar, em pacientes submetidos à cirurgia ortognática, a regressão 

da dor após a fototerapia com laser de baixa potência, comparado ao 

grupo controle (uso apenas de anti-inflamatórios no pós-operatório). 

 

• Avaliar, em pacientes submetidos à cirurgia ortognática, a regressão 

do edema após a fototerapia com laser de baixa potência, comparado ao 

grupo controle (uso apenas de anti-inflamatórios no pós-operatório). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O estudo seguiu as normas regulamentadoras de pesquisa em seres 

humanos e foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Santa Catarina – SP sob o número 1.380.120, com o parecer aprovado (Anexo A) e 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo sob o número 1.402.224, com o parecer aprovado (Anexo B). 

Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) para autorização da participação na pesquisa e também autorização para 

documentação com fotografias, exames radiográficos com finalidade didática e 

profissional (Apêndice A).  

 

• Delineamento 

Tipo de Estudo: Estudo clínico, controlado, randomizado 

• Sujeitos da Pesquisa 

Para este estudo foram avaliados indivíduos diagnosticados com deformidade 

dento facial esquelética que foram submetidos à cirurgia ortognática bimaxilar com 

mentoplastia pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital 

Santa Catarina – São Paulo. As cirurgias foram realizadas sempre pela mesma 

equipe cirúrgica. 

 

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos nesta pesquisa indivíduos submetidos à cirurgia ortognática 

bimaxilar incluindo osteotomia Le fort I, osteotomia sagital bilateral (avanço de 

maxila e recuo de mandíbula e/ou reposicionamento maxilar com avanço 

mandibular) e mentoplastia, remoção dos terceiros molares ao mínimo de 6 meses 

antes da cirurgia, independentemente de gênero e raça, com faixa etária entre 18 e 

40 anos. 
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Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os indivíduos submetidos somente à cirurgia monomaxilar 

ou cirurgias sem mentoplastia, pacientes com idade inferior a 18 anos e/ou acima de 

40 anos de idade, indivíduos que apresentassem disfunções da articulação 

temporomandibular, ruptura no nervo alveolar inferior durante o procedimento 

cirúrgico, fraturas indesejáveis, cirurgia mandibular com o tempo de execução acima 

de 2:30 h, fixação mandibular instável, alergia aos anti-inflamatórios e analgésicos 

padronizados, infecção pós-operatória e indivíduos que não colaboraram com o 

protocolo de laserterapia.  

 

Procedimento Cirúrgico 
 

Todos os indivíduos foram submetidos a cirurgia ortognática sob anestesia 

geral. Está compreendeu osteotomia sagital bilateral da mandíbula conjuntamente a 

osteotomia tipo Le Fort I e mentoplastia associada quando necessário. A cirurgia 

iniciou-se pela mandíbula, os cortes horizontais e verticais foram realizados com 

broca número 703, e o corte sagital foi realizado com serra reciprocante. O uso da 

sequência de cinzéis foi utilizado para finalizar as osteotomias. Com o uso do 

separador de Smith completou-se a fratura com o cuidado para não romper o plexo 

alveolar inferior. A mandíbula então foi posicionada com o uso de um guia 

intermediário e realizado o bloqueio maxilomandibular. Para a fixação da mandíbula 

foi utilizada uma fixação do tipo híbrida bilateral, com uma placa tipo BSSO do 

sistema 2.0 mm de 4 furos mais 4 parafusos do sistema 2.0 mm de 6 mm de 

comprimento. Também foram utilizados 2 parafusos bicorticais bilateral do sistema 

2.0 mm de 12 mm de comprimento (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - A) Intra-operatório, com fixação concluída da osteotomia sagital da mandíbula com 
miniplaca e parafusos. B) Radiografia panorâmica no pós-operatório 

 

A  B 

 
 
Após a fixação da mandíbula se iniciou-se a osteotomia tipo Le Fort I que foi 

realizada com serra reciprocante na parede lateral da abertura piriforme até a região 

posterior do pilar zigomático e, quando necessário foi realizada a segmentação da 

maxila com o uso de pontas ultrassônicas, evitando-se a laceração da mucosa por 

palatino. Após essas osteotomias utilizamos os cinzéis de maxila, na parede lateral 

do nariz direita e esquerda, septo nasal e região ptérigomaxilar direita e esquerda 

para então com a ajuda dos fórceps de Rowe realizamos os movimentos 

necessários. Foi realizada a instalação do guia cirúrgico final e bloqueio 

maxilomandibular para fixação da maxila com 4 placas, sendo uma tipo Lindorf  do 

sistema 1.5 mm mais 9 parafusos do sistema 1.5 mm de 5 mm de comprimento em 

cada pilar canino direito e esquerdo, além de uma placa em “L”  do sistema 1.5 mm 

de 6 furos mais 6 parafusos do sistema de 1.5 mm de 5 mm de comprimento em 

cada pilar zigomático. Quando necessário foi utilizada 2 placas retas de 4 furos do 

sistema 1.2 mm mais 4 parafusos do sistema 1.2 mm de 4 mm de comprimento para 

fixação das segmentações da maxila lado direito e esquerdo, quando realizadas 

entre incisivo lateral e canino (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 - A) Intra-operatório, fixação concluída da osteotomia segmentada da maxila com 
miniplacas e parafusos. B) Radiografia panorâmica no pós-operatório 

 

 A  B 

 
Após as fixações das placas e parafusos o bloqueio maxilomandibular e o 

guia final foram removidos e a oclusão final foi checada. Após essa fase foi realizada 

a mentoplastia com serra reciprocante e fixada com placa de mento do sistema 2.0 

mm mais 4 parafusos do sistema 2.0 mm de 8 mm de comprimento (Figura 4.3). 

 
 
Figura 4.3 - A) Intra-operatório, fixação concluída da osteotomia do mento com miniplaca e parafusos. 

B) Radiografia panorâmica no pós-operatório 

 

  A  B 

 

As medicações pré, intra e pós-operatórias foram padronizadas. Todos os 

pacientes receberam antimicrobianos profiláticos no pré-operatório 2 g (EV) 

Cefazolina, após 1 g (EV) de 8/8 h até a alta hospitalar (no terceiro dia), após a alta 

foi utilizada Amoxicilina 500 mg (VO) de 8/8 h por 7 dias. Os antiinflamatórios 

esteroidais foram administrados no intra-operatório (Hidrocortisona 500 mg (EV) e 

no pós-operatório Dexametasona 10 mg/ (EV) de 12/12 h até o terceiro dia, após a 
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alta foi utilizado Cetoprofeno 100 mg (VO) de 12/12 h por 5 dias. A analgesia foi 

realizada com Morfina 2 mg (EV) de  8/8 h nas primeiras 24 h e Dipirona Sódica 1 g 

(EV) de 6/6 h até o terceiro dia, após a alta hospitalar foi utilizada Dipirona Sódica 

500 mg (VO) de 6/6 h por 5 dias, e a associação de Paracetamol 500 mg e Fosfato 

de Codeína 30 mg (VO) de 8/8 h por 3 dias. 

No primeiro dia pós-operatório, todos os pacientes de ambos os grupos, 

receberam bloqueio maxilo-mandibular com elásticos ortodônticos até o 7º dia pós-

operatório. Após o 7º dia os pacientes foram orientados a utilizar os elásticos 

somente por mais uma semana até o 14º dia pós-operatório, nesse intervalo do 7º 

ao 14º dia os pacientes foram orientados a retirar os elásticos para se alimentar e 

realizar a higiene oral.  Após o 14º dia pós-operatório todos os pacientes deixaram 

de utilizar elásticos ortodônticos. 
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Fluxograma do Estudo 

 
Fluxograma 4.1 – Delineamento experimental, composição da amostra, e protocolo de ensaio 

 

 

  

Estudo'clínico'Randomizado'Critérios'de'inclusão' Critérios'de'exclusão'

Pacientes'com'deformidade''
Dento'facial'esquelé;ca'

Pacientes'subme;dos'
'à'cirurgia'ortogná;ca' Grupo'Controle'

Grupo'experimental'

Tratamento'com'an;inflamatórios,Laser'de'
baixa'potência'após'PO'imediato,24'hrs,'48'
hrs,'e'então'2x/semana'até'completar'19'
sessões.'

Tratamento'com'an;inflamatórios'
após'a'cirurgia.'

Avaliação'dos'movimentos'mandibulares'
dor'e'edema'aos'0,'7,14,30'e'60'dias'após'o''
tratamento'

Avaliação'dos'movimentos'mandibulares'
dor'e'edema'aos'0,7,14,30'e'60'dias'após'
o'tratamento'

Análise'dos'resultados' Análise'dos'resultados'

Comparação'entre'os'grupos''
com'e'sem'tratamento'com''
laserterapia'
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Grupo de estudo 

 
Os sujeitos selecionados foram divididos em 2 grupos de 15 pacientes cada 

por sequencia aleatória por meio do software Research Randomizer (Version 4.0). 

Retrieved on June 22, 2013, from http://www.randomizer.org/site (Copyright ©1997-

2014 by Geoffrey C. Urbaniak and Scott Plous) (Middletown, Connecticut USA). A 

avaliação proposta foi realizada por um profissional treinado, não pertencente a 

equipe cirúrgica. O primeiro grupo foi submetido à cirurgia ortognática bimaxilar com 

mentoplastia e além dos anti-inflamatórios no pós-operatório foi aplicada a 

laserterapia de baixa potência no pós-operatório imediato, 24, 48 horas e após 

semanalmente 2x por semana até completar 60 dias da cirurgia, totalizando 19 

sessões. Para o grupo controle foi realizado somente a cirurgia ortognática bimaxilar 

com mentoplastia com uso anti-inflamatórios e placebo de laserterapia no pós-

operatório nos mesmos tempos. 

 

Questionário para coleta de dados 

	  

Foram registrados em ficha clínica específica (Apêndice B FICHA DOS 

DADOS) dados pessoais dos pacientes tais como idade, gênero, presença de 

doenças sistêmicas, tabagismo, etilismo, uso de drogas, tipo de deformidade dento 

facial, se classe I, II, III de Angle. Foi registrado o procedimento realizado, tempo 

cirúrgico, sistema de fixação e quantidade de placas utilizadas, uso de trocarte e 

intercorrências. 

Foram anotados também os movimentos mandibulares previamente à cirurgia 

e nos períodos de 7,14,30 e 60 dias. A avaliação da dor pela escala visual analógica 

EVA foi obtida no pós-operatório imediato, 24, 48 horas e previamente a cada 

sessão de laserterapia. Também foi anotado o edema no pós-operatório imediato, 

com 7,14,30 e 60 dias.  
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Aplicação do laser de baixa potência 

 
Para o tratamento com laser de baixa potência foi utilizado um equipamento 

de laser de baixa potência (Ga Al As), modelo Laser Duo®, (MMOptics Ltda. ®, São 

Paulo – Brasil) (Figura 4.4). As aplicações foram realizadas sempre pelo mesmo 

profissional, que recebeu treinamento e estava apto a realizar a laserterapia, não 

sendo integrante da equipe cirúrgica.  

 Para aplicação o voluntário estava em decúbito elevado 45º no pós-operatório 

imediato ainda na recuperação pós-anestésica (Figura 4.5) com o paciente bem 

acordado, e nas demais aplicações sentado, posicionado com a posição natural da 

cabeça paralelo ao solo. A ponta ativa do laser foi revestida com plástico 

transparente pvc (evitando contaminações cruzadas e por motivo de higiene) e foi 

realizada limpeza facial prévia do local que foi irradiado com clorexidina 2% e se o 

paciente fosse alérgico a clorexidina 2% foi utilizado álcool 70% para a limpeza facial. 

Intra-oral o paciente realizou bochecho com solução de clorexidina a 0,12% durante 

1 minuto, se o mesmo fosse alérgico foi utilizado um colutório a base de cetilpiridínio. 

Receberam o tratamento com laser o grupo submetido à cirurgia ortognática 

bimaxilar. O protocolo para o pós-operatório imediato, 24 e 48 horas foi realizado no 

hospital Santa Catarina, somente extra-oral, devido à dificuldade de abertura bucal 

nesse período (total de 3 aplicações). Após esse período, no ambulatório do hospital 

Santa Catarina foi instituído o protocolo intra e extra-oral na mesma sessão, que foi 

realizado 2X/semana até completar 60 dias (total de 19 aplicações).  Os pontos 

extra-orais foram dispostos em ramo e corpo mandibular com 8 pontos em cada lado, 

2 pontos em cada região pré-auricular, linfonodos digástrico e submandibular (Figura 

4.6). Na região do mento bilateralmente em 09 pontos, lábio superior e inferior 4 

pontos cada e região paranasal 3 pontos cada lado (Figura 4.7). Os pontos intra-

orais foram dispostos bilateralmente na região de fundo de sulco próximo a incisão 

da maxila e mandíbula com um total de 8 pontos na maxila bilateralmente e 12 

pontos bilateralmente na mandíbula (Figura 4.8). O equipamento foi previamente 

calibrado, com comprimento de onda de 808nm (infra-vermelho), potência de 100 

mW, energia de 3,0 J/ponto de irradiação, tempo de irradiação de 30 segundos por 

ponto, com densidade de energia de 100 J/cm2 durante, com área do feixe de 0,03 
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cm2. Foi utilizado o método de aplicação pontual, em contato com a pele ou mucosa. 

No tratamento placebo foram utilizados apenas anti-inflamatórios e aplicação com 

um outro aparelho idêntico que não emitia energia (Figura 4.9) (Gasperini et al., 

2014a).  

 
Figura 4.4 - Equipamento de laser de baixa potência (Laser Duo®) MM Optics Ltda ® 
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Figura 4.5 – Aplicação da laserterapia no pós-operatório imediato na recuperação pós-anestésica 

 
 

 
 

 
Figura 4.6 - Vista de perfil e pontos de aplicação na região pré-auricular, corpo/ramo mandibular, 

linfonodos submandibular e linfonodos disgástrico-jugular 
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Figura 4.7 - Vista frontal e pontos de aplicação na região do mento, lábio superior/inferior e região 
paranasal bilateral 

 

 
 
 

Figura 4.8 - Vista intra-oral e pontos de aplicação na região superior e inferior 
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Figura 4.9 – Aparelhos da laser com e sem energia, diferenciados somente pela letra A e B 

 

 
 

 
Avaliação da dinâmica mandibular (ADM) 

 

Os movimentos mandibulares foram mensuradas durante a abertura passiva, 

lateralidade direita e esquerda passiva e protrusão ativa. Para abertura máxima foi 

medida a distância em milímetros entre as incisais dos incisivos centrais superior e 

inferior esquerdo. A abertura máxima foi obtida incluindo a medida da sobremordida. 

A abertura bucal foi realizada com a ajuda do examinador que com a mão não 

dominante utilizará o dedo polegar e o dedo indicador entre os incisivos da maxila e 

da mandíbula. Para o movimento de lateralidade foi mensurada a distância entre a 

linha média superior e uma linha vertical marcada no incisivo inferior onde 

correspondeu a linha média superior. Foi solicitado ao paciente para movimentar a 

mandíbula para direita e esquerda mantendo os dentes em contato o tempo todo. 

Para se conseguir a lateralidade passiva foi necessário a ajuda do examinador que 
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com o dedo indicador e polegar da mão não dominante apoiou nos arco maxilar e 

mandibular. A protrusão foi mensurada, solicitando ao paciente que protruísse a 

mandíbula ao máximo sempre com contato dentário, a distância horizontal entre a 

vestibular do incisivo central superior esquerdo e a incisal do incisivo central inferior 

esquerdo foi anotada. A protrusão máxima corrigida incluiu a sobrressaliência. Essa 

medidas foram realizadas com auxílio de um paquímetro digital (Figura 4.10) no pré-

operatório, e no pós operatório de 7,14,30 e 60 dias (Luz et al.,1995). 

 

Figura 4.10 – Paquímetro digital 150 mm (Metrotools®) 

 

 

 
Escala Visual Analógica (EVA) (medida da dor) 

 
Previamente a cada sessão de laserterapia, foi utilizada a escala EVA (Figura 

4.11), para mensurar a intensidade da dor no período pós-operatório imediato, 24, 

48 h. e então 2 vezes por semana até completar a décima nona sessão. Esses 

valores foram anotados em ficha padrão para posterior comparação entre os grupos 

(Shirani et al., 2009; Öncül et al., 2011). 

 
 

Figura 4.11 - Escala EVA – para avaliação da dor 
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Avaliação do edema facial pós-operatório 

 
Foram avaliadas as medidas do edema em milímetros com a utilização de 

uma régua maleável no pós-operatório imediato, 7, 14, 30 e 60 dias, baseadas em 

pontos cefalométricos, sendo estas: as distâncias entre o canto do olho e o gônion 

(ponto mais proeminente do ângulo da mandíbula), entre o tragus (a frente do meato 

acústico externo) e a comissura labial e entre o tragus e o pogônio. (ponto mais 

proeminente do mento) de cada paciente (Figura 4.12) (Markovic, Todorovic, 2007; 

Van der Vlis et al., 2014; Widar et al., 2015). Foram avaliados os lados direito e 

esquerdo de ambos os grupos, sendo considerada as somatórias dos lados na 

comparação entre grupos. 

 
 
Figura 4.12 - Avaliação do edema facial pós-operatório por meio de distâncias entre os pontos 

cefalométricos 
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Organização e Tratamento Estatístico dos Dados 

 
Os dados obtidos foram inseridos e organizados em uma planilha eletrônica 

MS-Excel, em sua versão do MS-Office 2013. Esses foram tabulados e aplicadas as 

análises estatísticas. Foi aplicado o teste da Razão de Verossimilhança, para 

verificar possíveis diferenças entre ambos os grupos estudados, para as variáveis 

faixa etária, gênero e tipo de deformidade.  

O teste de Friedman foi utilizado para verificar as possíveis diferenças entre 

os momentos de observação, quando comparados concomitantemente, dentro de 

cada grupo estudado para as variáveis abertura máxima corrigida, soma lateralidade 

e protrusão máxima corrigida. A seguir foi utilizado o teste dos Postos Sinalizados de 

Wilcoxon, ajustado pela correção de Bonferroni, para verificar quais momentos de 

observação diferenciam-se dos demais, quando comparados par a par. Ainda 

referente aos movimentos mandibulares foi aplicado o teste de Mann-Whitney para 

verificar possíveis diferenças entre os dois grupos. 

Novamente o teste de Friedman foi utilizado para verificar as possíveis 

diferenças entre os momentos de observação, quando comparados 

concomitantemente, dentro de cada grupo estudado para as variáveis do edema, as 

distâncias tragus-comissura labial, tragus-pogônio e canto do olho-gônion. A seguir 

foi utilizado o teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, ajustado pela correção de 

Bonferroni, para verificar quais momentos de observação diferenciam-se dos demais, 

quando comparados par a par. O teste de Mann-Whitney também foi utilizado para 

verificar possíveis diferenças entre os dois grupos. 

Para a variável dor foi utilizado o teste de Friedman para verificar as possíveis 

diferenças entre os momentos de observação, quando comparados 

concomitantemente, dentro de cada grupo estudado. Como a amostra não era 

suficientemente grande, não foi possível fazer comparações entre os pares de 

momentos de observação, porém, foi evidente a queda dos valores entre os 

momentos de observação. Também foi utilizado o teste de Mann-Whitney para 

verificar possíveis diferenças entre os dois grupos. 
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Para todas as análises foi considerado um nível de significância p<0,05 nos 

testes empregados com auxílio do software estatístico IBM SPSS. (Statistical 

Package for Social Sciences), em sua versão 23.0 (IBM Software Group, Chicago, 

USA). 
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5 RESULTADOS 
 
 
5.1 Características da amostra 
 

 

Para os dados pessoais, ficou evidenciado o predomínio da faixa etária de 21-

30 anos em ambos os grupos (53,3%). Nota-se também uma distribuição 

semelhante das faixas etárias entre os grupos. Com a aplicação do teste da Razão 

de Verossimilhança não houve diferença significante entre os grupos (p> 0,999) 

(Tabela 5.1).  

Houve um predomínio do gênero feminino, tanto no grupo laser (66.7%) como 

no grupo controle (60%). Com a aplicação do teste da Razão de Verossimilhança 

não houve diferença significante entre os grupos (p= 0,705) (Tabela 5.1). 

Para o tipo de deformidade houve distribuição semelhante das classes II e III 

de Angle entre os grupos estudados. Com a aplicação do teste da Razão de 

Verossimilhança não houve diferença significante entre os grupos. (p= 0,715) 

(Tabela 5.1). 

 
 

Tabela 5.1 - Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária, gênero e tipo de deformidade 
para os grupos laser e controle 

 

Variável Categoria 
Grupo 

Sig. (p) Laser Controle 
Freq. Perc. Freq. Perc. 

Faixa Etária 

0-10 anos 0 0,00% 0 0,00% 

> 0,999 
11-20 anos 4 26,70% 4 26,70% 
21-30 anos 8 53,30% 8 53,30% 
31-40 anos 3 20,00% 3 20,00% 

Gênero 
Fem 10 66,70% 9 60,00% 

0,705 
Masc 5 33,30% 6 40,00% 

Tipo 
Deformidade 

Classe II 7 46,70% 8 53,30% 
0,715 

Classe III 8 53,30% 7 46,70% 
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5.2 Movimentos Mandibulares 
 

 

Com relação aos movimentos mandibulares houve aumento progressivo dos 

movimentos avaliados em ambos os grupos. Nota-se que a partir do momento de 

avaliação inicial houve um aumento de mais que o dobro até o momento final de 

avaliação, para todos movimentos e em ambos os grupos. Com a aplicação do teste 

Friedman houve diferença altamente significante no grupo laser para abertura 

máxima corrigida (p< 0,001), soma lateralidade (p< 0,001) e protrusão máxima 

corrigida (p<0,001). Também no grupo controle houve diferença altamente 

significante para abertura máxima corrigida (p< 0,001), soma lateralidade (p< 0,001) 

e protrusão máxima corrigida (p< 0,001) (Tabela 5.2). 
 
 
 
Tabela 5.2 - Distribuição dos valores médios de acordo com o tempo para os movimentos de abertura 

máxima, soma da lateralidade e protrusão máxima dentro de cada grupo e a significância 
do teste de Friedman. Valores em mm 

 
Grupo Laser 

Bloco de 
Variáveis n Média Desvio-

padrão 
Mínim

o 
Máxim

o 
Percenti

l 25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percent
il 75 

Sig. 
(p) 

Abertura Máxima 
[7d] 15 18,87 6,01 5,00 32,00 16,00 19,00 20,00 

< 
0,001 

                       
[14d] 15 24,83 5,31 13,00 34,00 22,00 25,00 28,00 

                       
[30d] 15 31,27 5,86 20,00 39,00 28,00 32,00 36,00 

                                   
          [60d]           15 39,67 5,19 31,00 47,00 36,00 41,00 43,00 

Soma Lat    
   [7d] 15 4,87 1,77 2,00 9,00 4,00 4,00 6,00 

< 
0,001 

                        
[14d] 15 7,60 2,67 5,00 13,00 5,00 7,00 10,00 

                        
[30d] 15 9,67 2,44 6,00 15,00 8,00 10,00 11,00 

                        
[60d] 15 12,87 2,26 10,00 19,00 11,00 12,00 14,00 

Protrusão Máxima 
[7d] 15 2,90 0,97 1,00 5,00 2,00 3,00 3,00 

< 
0,001 

                        
[14d] 15 3,93 0,80 2,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

                       
[30d] 15 4,70 0,59 4,00 6,00 4,00 5,00 5,00 

                       
[60d] 15 5,80 0,77 4,00 7,00 5,00 6,00 6,00 



65 
	  

 
Grupo Controle 

Abertura Máxima  
[7d] 15 16,93 3,15 11,00 22,00 15,00 18,00 20,00 

< 
0,001 

                         
[14d] 15 20,13 4,69 11,00 29,00 19,00 20,00 22,00 

                         
[30d] 15 25,33 6,60 16,00 37,00 20,00 25,00 30,00 

                         
[60d] 15 34,53 9,88 21,00 60,00 29,00 32,00 40,00 

          
Soma Lat  

     [7d] 15 4,13 1,92 2,00 9,00 3,00 4,00 5,00 

< 
0,001 

                        
[14d] 

                        
[30d] 

15 5,67 2,13 3,00 11,00 4,00 5,00 7,00 

15 8,47 2,85 5,00 13,00 6,00 7,00 11,00 

                        
[60d] 15 10,53 2,83 7,00 16,00 8,00 10,00 12,00 

Protrusão Máxima 
[7d] 15 2,47 1,19 1,00 5,00 1,00 3,00 3,00 

< 
0,001 

                       
[14d] 15 3,00 1,46 1,00 6,00 2,00 3,00 4,00 

                       
[30d] 15 3,27 1,33 1,00 6,00 2,00 3,00 4,00 

                       
[60d] 15 4,47 1,25 2,00 7,00 4,00 4,00 5,00 

 
 
 

Como foram encontradas todas as diferenças como sendo altamente 

significantes, aplicamos o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, ajustado pela 

Correção de Bonferroni, com o intuito de identificarmos quais momentos de 

observação diferenciam-se dos demais, quando comparados par a par. Houve 

diferença altamente significante para a maioria das comparações, não sendo 

significante apenas para protrusão máxima corrigida 30d X 14d no grupo controle 

(Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 – Significância do Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon na comparação par a par 
entre tempos para os movimentos de abertura máxima, soma da lateralidade e protrusão 
máxima de acordo com cada grupo 

 
 

Par de Variáveis 
Grupo 

Laser Controle 
Abertura Máxima [14d] – Abertura 
Máxima [7d] 0,001 0,003 

Abertura Máxima [30d] - Abertura 
Máxima [7d] 0,001 0,001 

Abertura Máxima [60d] - Abertura 
Máxima [7d] 0,001 0,001 

Abertura Máxima [30d] - Abertura 
Máxima [14d] 0,001 0,001 

Abertura Máxima [60d] - Abertura 
Máxima [14d] 0,001 0,001 

Abertura Máxima [60d] - Abertura 
Máxima [30d] 0,001 0,001 

Soma Lat [14d] - Soma Lat [7d] 0,001 0,004 
Soma Lat [30d] - Soma Lat [7d] 0,001 0,001 
Soma Lat [60d] - Soma Lat [7d] 0,001 0,001 
Soma Lat [30d] - Soma Lat [14d] 0,002 0,001 
Soma Lat [60d] - Soma Lat [14d] 0,001 0,001 
Soma Lat [60d] - Soma Lat [30d] 0,001 0,003 
Protrusão Máxima [14d] - Protrusão 
Máxima [7d] 0,001 0,039 

Protrusão Máxima [30d] - Protrusão 
Máxima [7d] 0,001 0,013 

Protrusão Máxima [60d] - Protrusão 
Máxima [7d] 0,001 0,001 

Protrusão Máxima [30d] - Protrusão 
Máxima [14d] 0,003 0,157 

Protrusão Máxima [60d] - Protrusão 
Máxima [14d] 0,001 0,002 

Protrusão Máxima [60d] - Protrusão 
Máxima [30d] 0,001 0,001 

(alfa de Bonferroni = 0,008512) 
 
 
 

Com a aplicação do Teste de Mann-Whitney, verificamos que houve diferença 

significante para abertura máxima corrigida entre os grupos laser e controle nos 

períodos 14 dias (p=0,009), 30 dias (p=0,019), 60 dias (p=0,036). Para soma da 

lateralidade houve diferença significante entre os grupos laser e controle nos 

períodos 14 dias (p=0,024) e 60 dias (p=0,018). Para protrusão máxima corrigida 

houve diferença significante entre os grupos laser e controle nos períodos 14 dias 

(p=0,029), 30 dias (p=0,001) e 60 dias (p=0,002) (Tabela 5.4). 

  



67 
	  

Tabela 5.4 - Significância da comparação entre os grupos laser e controle para cada tempo de 
observação para os movimentos de abertura máxima, soma da lateralidade e protrusão 
máxima com a aplicação do Teste de Mann-Whitney. Valores em mm 

 
 

Variável Grupo N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana
) 

Percentil 
75 

Sig. 
(p) 

Abertura 
Máxima 

[p] 

Laser 15 49,20 4,41 43,00 59,00 46,00 49,00 52,00 
0,884 

Controle 15 49,20 4,44 42,00 61,00 46,00 50,00 51,00 
Total 30 49,20 4,35 42,00 61,00 46,00 49,50 51,25  

Abertura 
Máxima 

[7d] 

Laser 15 18,87 6,01 5,00 32,00 16,00 19,00 20,00 
0,180 

Controle 15 16,93 3,15 11,00 22,00 15,00 18,00 20,00 
Total 30 17,90 4,82 5,00 32,00 15,00 18,00 20,00  

Abertura 
Máxima 

[14d] 

Laser 15 24,83 5,31 13,00 34,00 22,00 25,00 28,00 
0,009 

Controle 15 20,13 4,69 11,00 29,00 19,00 20,00 22,00 
Total 30 22,48 5,47 11,00 34,00 19,00 22,00 27,25  

Abertura 
Máxima 

[30d] 

Laser 15 31,27 5,86 20,00 39,00 28,00 32,00 36,00 
0,019 

Controle 15 25,33 6,60 16,00 37,00 20,00 25,00 30,00 
Total 30 28,30 6,83 16,00 39,00 23,00 28,00 34,25  

Abertura 
Máxima 

[60d] 

Laser 15 39,67 5,19 31,00 47,00 36,00 41,00 43,00 
0,036 

Controle 15 34,53 9,88 21,00 60,00 29,00 32,00 40,00 
Total 30 37,10 8,18 21,00 60,00 31,00 37,50 42,25  

Soma 
Lat [p] 

Laser 15 15,40 4,12 9,00 23,00 13,00 15,00 16,00 
0,585 

Controle 15 14,30 3,61 7,00 22,00 12,00 15,00 16,50 
Total 30 14,85 3,85 7,00 23,00 12,00 15,00 16,13  

Soma 
Lat [7d] 

Laser 15 4,87 1,77 2,00 9,00 4,00 4,00 6,00 
0,194 

Controle 15 4,13 1,92 2,00 9,00 3,00 4,00 5,00 
Total 30 4,50 1,85 2,00 9,00 3,00 4,00 5,00  

Soma 
Lat [14d] 

Laser 15 7,60 2,67 5,00 13,00 5,00 7,00 10,00 
0,024 

Controle 15 5,67 2,13 3,00 11,00 4,00 5,00 7,00 
Total 30 6,63 2,57 3,00 13,00 5,00 6,00 7,50  

Soma 
Lat [30d] 

Laser 15 9,67 2,44 6,00 15,00 8,00 10,00 11,00 
0,149 

Controle 15 8,47 2,85 5,00 13,00 6,00 7,00 11,00 
Total 30 9,07 2,68 5,00 15,00 7,00 8,00 11,00  

Soma 
Lat [60d] 

Laser 15 12,87 2,26 10,00 19,00 11,00 12,00 14,00 
0,018 

Controle 15 10,53 2,83 7,00 16,00 8,00 10,00 12,00 
Total 30 11,70 2,78 7,00 19,00 9,75 12,00 13,25  

Protrusã
o 

Máxima 
[p] 

Laser 15 8,63 1,29 6,00 10,50 8,00 8,00 10,00 
0,152 

Controle 15 7,60 2,47 3,00 12,00 6,00 7,00 10,00 

Total 30 8,12 2,01 3,00 12,00 7,00 8,00 10,00  
Protrusã

o 
Máxima 

[7d] 

Laser 15 2,90 0,97 1,00 5,00 2,00 3,00 3,00 
0,286 

Controle 15 2,47 1,19 1,00 5,00 1,00 3,00 3,00 

Total 30 2,68 1,09 1,00 5,00 2,00 3,00 3,00  
Protrusã

o 
Máxima 

[14d] 

Laser 15 3,93 0,80 2,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
0,029 

Controle 15 3,00 1,46 1,00 6,00 2,00 3,00 4,00 

Total 30 3,47 1,25 1,00 6,00 3,00 4,00 4,00  
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Variável Grupo N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana
) 

Percentil 
75 

Sig. 
(p) 

Protrusã
o 

Máxima 
[30d] 

Laser 15 4,70 0,59 4,00 6,00 4,00 5,00 5,00 
0,001 

Controle 15 3,27 1,33 1,00 6,00 2,00 3,00 4,00 

Total 30 3,98 1,25 1,00 6,00 3,00 4,00 5,00  
Protrusã

o 
Máxima 

[60d] 

Laser 15 5,80 0,77 4,00 7,00 5,00 6,00 6,00 
0,002 

Controle 15 4,47 1,25 2,00 7,00 4,00 4,00 5,00 

Total 30 5,13 1,22 2,00 7,00 4,00 5,00 6,00  
 

 

5.3 Dor pós-operatória 
 

 

Com relação à dor pós-operatória houve diminuição progressiva do valores 

avaliados no grupo laser. Com aplicação do Teste de Friedman houve diferença 

altamente significante no grupo laser (p< 0,001), sendo que os valores atingiram o 

escore 0 na quarta semana. No grupo controle houve aumento dos escores em 24 

horas e a seguir diminuição progressiva do valores. Com aplicação do Teste de 

Friedman houve diferença altamente significante no grupo controle (p< 0,001), 

porém os valores atingiram o escore 0 somente na sexta semana (Tabela 5.5).  

 
 
Tabela 5.5 - Distribuição dos valores médios de acordo com o tempo para dor pós-operatória dentro 

de cada grupo e a significância do teste de Friedman. Valores de acordo com a escala 
visual analógica (EVA) 

 
Grupo Laser 

Bloco de Variáveis N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Dor (EVA) [po-i] 15 5,47 1,77 1,00 7,00 5,00 6,00 7,00 

0,001 

Dor (EVA) [24h] 15 5,40 1,30 3,00 7,00 5,00 6,00 6,00 
Dor (EVA) [48h] 15 4,60 0,74 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

Dor (EVA) [sem-1] 15 3,67 2,85 0,00 8,00 1,00 4,00 6,00 
Dor (EVA) [sem-2] 15 1,13 1,51 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 
Dor (EVA) [sem-3] 15 0,40 0,74 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 
Dor (EVA) [sem-4] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-5] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-6] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-7] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-8] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Grupo Controle 

Bloco de Variáveis N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Dor (EVA) [po-i] 15 6,60 1,55 4,00 9,00 5,00 7,00 8,00 

0,001 

Dor (EVA) [24h] 15 7,00 1,89 3,00 10,00 6,00 7,00 8,00 
Dor (EVA) [48h] 15 6,33 1,11 4,00 8,00 5,00 7,00 7,00 

Dor (EVA) [sem-1] 15 5,13 1,77 2,00 7,00 3,00 6,00 7,00 
Dor (EVA) [sem-2] 15 4,07 1,58 1,00 6,00 3,00 4,00 5,00 
Dor (EVA) [sem-3] 15 2,53 1,85 0,00 6,00 1,00 2,00 4,00 
Dor (EVA) [sem-4] 15 1,80 1,82 0,00 7,00 1,00 1,00 2,00 
Dor (EVA) [sem-5] 15 0,87 1,25 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 
Dor (EVA) [sem-6] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-7] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dor (EVA) [sem-8] 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Como a amostra não foi suficientemente grande, não foi possível fazer 

comparações entre os pares de momentos de observação, porém, foi evidente a 

queda dos valores, entre os momentos de observação. 

Com a aplicação do Teste de Mann-Whitney, verificamos que houve diferença 

significante para dor pós-operatória na maioria das comparações. Não houve 

diferença significante para o PO imediato (p=0,078) e para uma semana (p=0,113) 

(Tabela 5.6). 

 
Tabela 5.6 - Significância da comparação entre os grupos laser e controle para cada tempo de 

observação para dor pós-operatória com a aplicação do Teste de Mann-Whitney. 
Valores de acordo com a escala visual analógica (EVA) 

 

Variável Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Dor (EVA) 
[po-i] 

Laser 15 5,47 1,77 1,00 7,00 5,00 6,00 7,00 
0,078 

Controle 15 6,60 1,55 4,00 9,00 5,00 7,00 8,00 
Total 30 6,03 1,73 1,00 9,00 5,00 6,00 7,00  

Dor (EVA) 
[24h] 

Laser 15 5,40 1,30 3,00 7,00 5,00 6,00 6,00 
0,008 

Controle 15 7,00 1,89 3,00 10,00 6,00 7,00 8,00 
Total 30 6,20 1,79 3,00 10,00 5,00 6,00 7,00  

Dor (EVA) 
[48h] 

Laser 15 4,60 0,74 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 < 
0,001 Controle 15 6,33 1,11 4,00 8,00 5,00 7,00 7,00 

Total 30 5,47 1,28 3,00 8,00 5,00 5,00 7,00  

Dor (EVA) 
[sem-1] 

Laser 15 3,67 2,85 0,00 8,00 1,00 4,00 6,00 
0,113 

Controle 15 5,13 1,77 2,00 7,00 3,00 6,00 7,00 
Total 30 4,40 2,44 0,00 8,00 2,00 5,00 6,00  

Dor (EVA) 
[sem-2] 

Laser 15 1,13 1,51 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 < 
0,001 Controle 15 4,07 1,58 1,00 6,00 3,00 4,00 5,00 



70 
	  

Variável Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Total 30 2,60 2,13 0,00 6,00 0,00 2,50 4,25  

Dor (EVA) 
[sem-3] 

Laser 15 0,40 0,74 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 < 
0,001 Controle 15 2,53 1,85 0,00 6,00 1,00 2,00 4,00 

Total 30 1,47 1,76 0,00 6,00 0,00 1,00 2,00  

Dor (EVA) 
[sem-4] 

Laser 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 < 
0,001 Controle 15 1,80 1,82 0,00 7,00 1,00 1,00 2,00 

Total 30 0,90 1,56 0,00 7,00 0,00 0,00 1,00  

Dor (EVA) 
[sem-5] 

Laser 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,003 

Controle 15 0,87 1,25 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 
Total 30 0,43 0,97 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

5.4 Edema pós-operatório 
 

 

Com relação ao edema pós-operatório houve diminuição progressiva dos 

valores avaliados em ambos os grupos. Com aplicação do Teste de Friedman houve 

diferença altamente significante no grupo laser para somatória tragus-comissura (p< 

0,001), somatória tragus-pogônio (p< 0,001) e somatória canto do olho-gônio (p< 

0,001). Para o grupo controle também houve diferença altamente significante para 

somatória tragus-comissura (p< 0,001), somatória tragus-pogônio (p< 0,001) e 

somatória canto do olho-gônio (p< 0,001) (Tabela 5.7). 

 
Tabela 5.7 - Distribuição dos valores médios de acordo com o tempo para somatória tragus-

comissura, somatória tragus-pogônio e canto do olho-gônio dentro de cada grupo e a 
significância do teste de Friedman. Valores em mm 

 
Grupo Laser 

Bloco de Variáveis n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percent

il 25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percent
il 75 Sig. (p) 

Tragus-comis Somat [po-i] 15 23,68 1,46 21,30 26,00 22,40 23,50 24,80 

< 
0,001 

Tragus-comis Somat [po-
7d] 15 23,39 1,30 20,30 25,30 22,90 23,50 24,50 

Tragus-comis Somat [po-
14d] 15 22,94 1,21 20,10 25,00 22,20 22,90 24,00 

Tragus-comis Somat [po-
30d] 15 22,39 1,15 19,70 24,50 21,70 22,50 23,30 

Tragus-comis Somat [po-
60d] 15 21,71 1,06 19,40 23,50 20,70 21,90 22,50 

Tragus-pog Somat [po-i] 15 30,63 1,91 28,00 35,10 29,70 30,20 30,60 < 
0,001 Tragus-pog Somat [po-7d] 15 30,24 1,75 27,50 34,10 29,30 30,00 31,00 
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Tragus-pog Somat [po-
14d] 15 29,86 1,52 27,10 33,10 29,00 29,50 30,00 

Tragus-pog Somat [po-
30d] 15 29,17 1,50 26,60 32,10 28,10 28,80 29,50 

Tragus-pog Somat [po-
60d] 15 28,58 1,61 25,90 31,70 27,80 28,00 29,40 

Canto Olho-go' Somat [po-
i] 15 20,22 1,45 18,20 24,70 19,80 20,20 20,40 

< 
0,001 

Canto Olho-go' Somat [po-
7d] 15 19,96 1,61 17,80 23,50 18,80 19,80 20,00 

Canto Olho-go' Somat [po-
14d] 15 19,48 1,32 18,00 22,50 18,30 19,50 20,00 

Canto Olho-go' Somat [po-
30d] 15 18,91 1,17 17,40 21,50 17,90 19,10 19,30 

Canto Olho-go' Somat [po-
60d] 15 18,52 1,32 16,10 21,00 17,70 18,30 19,80 

Grupo Controle 
Tragus-comis Somat [po-i] 15 23,27 1,24 20,80 25,00 22,00 23,50 24,20 

< 
0,001 

Tragus-comis Somat [po-
7d] 15 23,22 1,08 20,80 24,90 22,50 23,40 24,00 

Tragus-comis Somat [po-
14d] 15 22,91 1,19 20,50 24,70 22,20 23,00 23,80 

Tragus-comis Somat [po-
30d] 15 22,59 1,25 20,10 24,50 22,00 22,50 23,80 

Tragus-comis Somat [po-
60d] 15 22,21 1,15 20,20 24,00 21,50 22,00 23,10 

Tragus-pog Somat [po-i] 15 30,59 1,46 28,30 33,80 30,00 30,40 31,50 

< 
0,001 

Tragus-pog Somat [po-7d] 15 30,59 1,17 28,60 33,40 30,00 30,20 31,00 
Tragus-pog Somat [po14d] 15 30,22 1,29 27,80 32,60 29,20 30,10 31,00 
Tragus-pog Somat [po30d] 15 29,81 1,49 28,00 32,70 28,30 30,00 31,00 
Tragus-pog Somat [po60d] 15 29,32 1,35 27,80 32,40 28,00 29,00 30,20 
Canto Olho-go' Somat 
[poi] 15 20,43 1,24 18,00 22,50 20,00 20,20 21,50 

< 
0,001 

Canto Olho-go' Somat [po-
7d] 15 20,76 1,22 17,50 22,50 20,30 21,00 21,80 

Canto Olho-go' Somat [po-
14d] 15 20,19 1,23 17,50 22,60 19,60 19,90 21,40 

Canto Olho-go' Somat [po-
30d] 15 19,76 1,34 16,50 22,00 19,10 19,50 20,50 

Canto Olho-go' Somat [po-
60d] 15 20,08 2,94 16,00 29,40 18,50 19,30 21,00 
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Como foram encontradas todas as diferenças como sendo altamente 

significantes, aplicamos o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, ajustado pela 

Correção de Bonferroni, com o intuito de identificarmos quais momentos de 

observação diferenciam-se dos demais, quando comparados par a par. Houve 

diferença significante para a maioria das comparações no grupo laser. No grupo 

controle cerca de um terço das comparações não foram significantes, em especial 

nos tempos iniciais (Tabela 5.8). 
 
 
Tabela 5.8 – Significância do Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon na comparação par a par 

entre tempos para somatória tragus-comissura, somatória tragus-pogônio e somatória 
canto do olho-gônio de acordo com cada grupo 

 
 

Par de Variáveis 
Grupo 

Laser Controle 
Tragus-comis Somat [po-7d] - Tragus-comis Somat 
[po-i] 0,172 0,722 

Tragus-comis Somat [po-14d] - Tragus-comis Somat 
[po-i] 0,003 0,330 

Tragus-comis Somat [po-30d] - Tragus-comis Somat 
[po-i] 0,001 0,041 

Tragus-comis Somat [po-60d] - Tragus-comis Somat 
[po-i] 0,001 0,004 

Tragus-comis Somat [po-14d] - Tragus-comis Somat 
[po-7d] 0,005 0,020 

Tragus-comis Somat [po-30d] - Tragus-comis Somat 
[po-7d] 0,001 0,010 

Tragus-comis Somat [po-60d] - Tragus-comis Somat 
[po-7d] 0,001 0,002 

Tragus-comis Somat [po-30d] - Tragus-comis Somat 
[po-14d] 0,001 0,003 

Tragus-comis Somat [po-60d] - Tragus-comis Somat 
[po-14d] 0,001 0,001 

Tragus-comis Somat [po-60d] - Tragus-comis Somat 
[po-30d] 0,001 0,001 

Tragus-pog Somat [po-7d] - Tragus-pog Somat [po-i] 0,047 0,925 
Tragus-pog Somat [po-14d] - Tragus-pog Somat [po-i] 0,007 0,107 
Tragus-pog Somat [po-30d] - Tragus-pog Somat [po-i] 0,001 0,009 
Tragus-pog Somat [po-60d] - Tragus-pog Somat [po-i] 0,001 0,001 
Tragus-pog Somat [po-14d] - Tragus-pog Somat [po-
7d] 0,018 0,006 

Tragus-pog Somat [po-30d] - Tragus-pog Somat [po-
7d] 0,001 0,001 

Tragus-pog Somat [po-60d] - Tragus-pog Somat [po-
7d] 0,001 0,001 

Tragus-pog Somat [po-30d] - Tragus-pog Somat [po-
14d] 0,001 0,023 

Tragus-pog Somat [po-60d] - Tragus-pog Somat [po- 0,001 0,001 
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Par de Variáveis 
Grupo 

Laser Controle 
14d] 
Tragus-pog Somat [po-60d] - Tragus-pog Somat [po-
30d] 0,001 0,001 

Canto Olho-go' Somat [po-7d] - Canto Olho-go' Somat 
[po-i] 0,140 0,219 

Canto Olho-go' Somat [po-14d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-i] 0,010 0,426 

Canto Olho-go' Somat [po-30d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-i] 0,001 0,057 

Canto Olho-go' Somat [po-60d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-i] 0,001 0,173 

Canto Olho-go' Somat [po-14d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-7d] 0,003 0,023 

Canto Olho-go' Somat [po-30d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-7d] 0,001 0,002 

Canto Olho-go' Somat [po-60d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-7d] 0,001 0,019 

Canto Olho-go' Somat [po-30d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-14d] 0,001 0,007 

Canto Olho-go' Somat [po-60d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-14d] 0,002 0,014 

Canto Olho-go' Somat [po-60d] - Canto Olho-go' 
Somat [po-30d] 0,018 0,082 

(alfa de Bonferroni = 0,005116) 
 
 
 

Com a aplicação do Teste de Mann-Whitney, verificamos que não houve 

diferença significante para a maioria das comparações. Sendo apenas algumas 

diferenças significantes na mensuração somatória canto do olho-gônio, sendo PO-7d 

(p=0,027), PO-30d (p=0,031) e PO-60d (p=0,038) (Tabela 5.9). 
 
 
Tabela 5.9 - Significância da comparação entre os grupos laser e controle para cada tempo de 

observação para somatória tragus-comissura, somatória tragus-pogônio e somatória 
canto do olho-gônio com a aplicação do Teste de Mann-Whitney. Valores em mm 

 
 

Variável Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Tragus-comis 
Somat [po-i] 

Laser 15 23,68 1,46 21,30 26,00 22,40 23,50 24,80 
0,406 

Controle 15 23,27 1,24 20,80 25,00 22,00 23,50 24,20 
Total 30 23,47 1,35 20,80 26,00 22,35 23,50 24,38  

Tragus-comis 
Somat [po-

7d] 

Laser 15 23,39 1,30 20,30 25,30 22,90 23,50 24,50 
0,618 

Controle 15 23,22 1,08 20,80 24,90 22,50 23,40 24,00 
Total 30 23,30 1,18 20,30 25,30 22,58 23,40 24,15  

Tragus-comis Laser 15 22,94 1,21 20,10 25,00 22,20 22,90 24,00 0,967 
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Variável Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Somat [po-
14d] 

Controle 15 22,91 1,19 20,50 24,70 22,20 23,00 23,80 
Total 30 22,92 1,18 20,10 25,00 22,20 22,95 23,85  

Tragus-comis 
Somat [po-

30d] 

Laser 15 22,39 1,15 19,70 24,50 21,70 22,50 23,30 
0,588 

Controle 15 22,59 1,25 20,10 24,50 22,00 22,50 23,80 
Total 30 22,49 1,19 19,70 24,50 21,93 22,50 23,30  

Tragus-comis 
Somat [po-

60d] 

Laser 15 21,71 1,06 19,40 23,50 20,70 21,90 22,50 
0,280 

Controle 15 22,21 1,15 20,20 24,00 21,50 22,00 23,10 
Total 30 21,96 1,12 19,40 24,00 21,30 22,00 22,83  

Tragus-pog 
Somat [po-i] 

Laser 15 30,63 1,91 28,00 35,10 29,70 30,20 30,60 
0,454 

Controle 15 30,59 1,46 28,30 33,80 30,00 30,40 31,50 
Total 30 30,61 1,67 28,00 35,10 29,78 30,20 31,13  

Tragus-pog 
Somat [po-

7d] 

Laser 15 30,24 1,75 27,50 34,10 29,30 30,00 31,00 
0,270 

Controle 15 30,59 1,17 28,60 33,40 30,00 30,20 31,00 
Total 30 30,42 1,48 27,50 34,10 29,70 30,20 31,00  

Tragus-pog 
Somat [po-

14d] 

Laser 15 29,86 1,52 27,10 33,10 29,00 29,50 30,00 
0,245 

Controle 15 30,22 1,29 27,80 32,60 29,20 30,10 31,00 
Total 30 30,04 1,40 27,10 33,10 29,10 29,85 31,00  

Tragus-pog 
Somat [po-

30d] 

Laser 15 29,17 1,50 26,60 32,10 28,10 28,80 29,50 
0,288 

Controle 15 29,81 1,49 28,00 32,70 28,30 30,00 31,00 
Total 30 29,49 1,50 26,60 32,70 28,28 29,10 30,70  

Tragus-pog 
Somat [po-

60d] 

Laser 15 28,58 1,61 25,90 31,70 27,80 28,00 29,40 
0,100 

Controle 15 29,32 1,35 27,80 32,40 28,00 29,00 30,20 
Total 30 28,95 1,51 25,90 32,40 28,00 28,45 30,20  

Canto Olho-
go' Somat 

[po-i] 

Laser 15 20,22 1,45 18,20 24,70 19,80 20,20 20,40 
0,371 

Controle 15 20,43 1,24 18,00 22,50 20,00 20,20 21,50 
Total 30 20,33 1,33 18,00 24,70 19,88 20,20 20,73  

Canto Olho-
go' Somat 

[po-7d] 

Laser 15 19,96 1,61 17,80 23,50 18,80 19,80 20,00 
0,027 

Controle 15 20,76 1,22 17,50 22,50 20,30 21,00 21,80 
Total 30 20,36 1,46 17,50 23,50 19,40 20,15 21,40  

Canto Olho-
go' Somat 
[po-14d] 

Laser 15 19,48 1,32 18,00 22,50 18,30 19,50 20,00 
0,053 

Controle 15 20,19 1,23 17,50 22,60 19,60 19,90 21,40 
Total 30 19,83 1,31 17,50 22,60 19,23 19,65 20,05  

Canto Olho-
go' Somat 
[po-30d] 

Laser 15 18,91 1,17 17,40 21,50 17,90 19,10 19,30 
0,031 

Controle 15 19,76 1,34 16,50 22,00 19,10 19,50 20,50 
Total 30 19,33 1,31 16,50 22,00 18,55 19,30 19,98  

Canto Olho-
go' Somat 
[po-60d] 

Laser 15 18,52 1,32 16,10 21,00 17,70 18,30 19,80 
0,038 

Controle 15 20,08 2,94 16,00 29,40 18,50 19,30 21,00 
Total 30 19,30 2,37 16,00 29,40 18,15 18,95 20,05  

 
 
 

  



75 
	  

Novamente foi aplicado o Teste de Mann-Whitney, agora com a adição das 

três medidas bilateralmente (tragus-comissura + tragus-pogônio + canto do olho-

gônio) onde verificamos que não houve diferença significante para as comparações 

(Tabela 5.10). 

 
 
Tabela 5.10 - Significância da comparação entre os grupos laser e controle para cada tempo de 

observação para adição bilateral das medidas tragus-comissura, tragus-pogônio e 
canto do olho-gônio com a aplicação do Teste de Mann-Whitney. Valores em mm 

 
 

Variável Grupo n Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Percentil 

25 

Percentil 
50 

(Mediana) 

Percentil 
75 Sig. (p) 

Edema adição 
[po-i] 

Laser 15 74,53 4,36 67,60 84,60 72,40 73,70 76,10 
0,771 

Controle 15 74,29 2,73 69,50 78,30 72,00 74,80 76,50 
Total 30 74,41 3,58 67,60 84,60 72,30 74,15 76,50  

Edema adição     
[po-7d] 

Laser 15 73,59 4,22 66,40 80,90 70,70 73,50 75,40 
0,263 

Controle 15 74,57 2,48 70,00 78,70 73,10 74,60 76,40 
Total 30 74,08 3,43 66,40 80,90 71,95 74,25 75,95  

Edema adição     
[po-14d] 

Laser 15 72,28 3,63 65,30 79,20 70,50 71,80 73,30 
0,229 

Controle 15 73,31 2,87 68,50 78,70 70,60 73,30 74,90 
Total 30 72,80 3,26 65,30 79,20 70,50 72,65 74,60  

Edema adição 
[po-30d] 

Laser 15 70,47 3,29 64,30 77,00 69,10 69,90 71,10 
0,184 

Controle 15 72,16 3,43 66,00 79,20 69,30 72,60 73,90 
Total 30 71,31 3,41 64,30 79,20 69,25 70,95 73,23  

Edema adição 
 [po-60d] 

Laser 15 68,81 3,30 63,90 75,20 66,20 68,50 70,40 
0,065 

Controle 15 71,61 3,94 65,00 79,30 67,80 71,60 72,90 
Total 30 70,21 3,84 63,90 79,30 67,20 69,60 72,83  
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Neste estudo foi realizada uma avaliação longitudinal dos movimentos 

mandibulares, dor e edema em pacientes submetidos à cirurgia ortognática, após 

fototerapia com laser de baixa potência. Assim, comparando-se a um grupo controle, 

foi possível concluir que houve um ganho nos valores dos movimentos mandibulares 

e uma diminuição da ocorrência de dor, porém não houve diferença significante para 

ocorrência de edema. Com isto, ficou demonstrada a eficácia da fototerapia com 

laser de baixa potência no período pós-operatório da cirurgia ortognática. 

A cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico seguro de primeira escolha 

para correção das deformidades dento faciais esqueléticas (Trauner; Obwegeser 

1957; Dal Pont 1961; Hunsuck 1968; Bell, 1975; Epker 1977; Turvey et al., 1988; 

Bauer; Ochs, 2014). Vários benefícios são esperados, como: melhora da função 

mastigatória, da função respiratória, da fonética e da estética facial (Wolford, 2000; 

Yang et al., 2005; Laureano Filho et al., 2005; Kim; Park, 2007; Khechoyan, 2013; 

Proffit et al., 2013; Robl et al., 2014; Bauer; Ochs, 2014). Porém, há algumas 

consequências para o período pós-operatório, como: náuseas, vômitos, dor, edema, 

trismo ou diminuição dos movimentos mandibulares, hematomas e distúrbios 

neurosensoriais (Silva et al., 2006; Yamashita et al., 2007; Öncül et al., 2011; 

Chegini, Dhariwal 2012; Yamamoto et al., 2016). 

Algumas terapias já são consagradas na literatura e na prática clínica diária 

para prevenção e tratamento dessas complicações do período pós-operatório. A 

prevalência de náusea e vômito no período pós-operatório em cirurgia ortognática é 

de 40%, ocorrendo mais pessoas jovens de 15 a 25 anos, procedimentos longos 

acima de 1 hora e procedimentos que envolvam a maxila. O tratamento de escolha é 

terapia medicamentosa com a utilização de anti-heméticos e corticosteroides, evitar-

se uso intenso de opiódeis e optar pela anestesia geral venosa (Silva et al., 2006). O 

trismo, dor, edema e hematoma são consequências que podem ser minimizadas 

através de uma boa qualidade técnica da equipe cirúrgica, com delicadeza e 

cuidados aos tecidos, fisioterapia com gelo e terapia medicamentosa com o uso de 

corticosteróides, analgésicos e opiódeis (Markovic; Todorovic, 2007; Öncül et al., 

2011; Chegini; Dhariwal, 2012; van der Vlis et al., 2014; Widar et al., 2015; Zandi et 
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al., 2016). Terapêutica medicamentosa essa que foi padronizada em nosso estudo 

para pacientes não alérgicos aos componentes da fórmula, utilizado no período de 

internação corticosteróide do tipo Dexametasona 10 mg (EV) de 12/12 h, analgésico 

de ação central, Morfina 2 mg (EV) de 8/8 h e analgésico periférico, Dipirona Sódica 

1g EV de 6/6 h. até o período da alta hospitalar no terceiro dia de internação. Após 

alta hospitalar foi utilizado antiinflamatório não esteroidal do tipo Cetoprofeno 100 

mg (VO) de 12/12 h por 5 dias, analgésico de ação periférica do tipo Dipirona Sódica 

500 mg (VO) de 6/6 h por 5 dias e analgésico de ação central Paracetamol 500 mg e 

Fosfato de Codeína 30 mg (VO) de 8/8 h por 3 dias.  

Acreditamos que as alterações sensitivas do nervo alveolar inferior, além de 

um desconforto sensitivo, também podem causar mais dor ao paciente. Devido a 

isso, colocamos como critérios de exclusão ruptura do nervo alveolar inferior, 

fraturas indesejáveis e tempo cirúrgico da mandíbula acima de 2:30 h. Sabe-se que 

a função neural pós-operatória na região mandibular é influenciada por diversos 

fatores, como idade do paciente, extensão do segmento proximal, posição do canal 

mandibular, morfologia do ângulo mandibular, habilidade e técnica do cirurgião, 

compressão do nervo, métodos de fixação, tempo cirúrgico e complicações como 

fraturas indesejáveis (Widar et al., 2015).  

Uma terapia complementar no pós-operatório de cirurgia ortognática que nos 

últimos anos vem sendo estudada é a fototerapia com laser de baixa potência. 

Estudos tem demonstrado os efeitos benéficos da laserterapia no pós-operatório de 

terceiros molares e de cirurgia ortognática.  Efeitos benéficos diante da cirurgia 

ortognática tem sido descritos na diminuição da dor e do edema (Miloro et al., 2000; 

Gasperini et al., 2014b) e restabelecimento da atividade neurosensorial (Miloro et al., 

2000; Prazeres et al., 2013; Gasperini et al. 2014a; Oliveira et al., 2015). Em nosso 

estudo foram avaliados todos os movimentos mandibulares, além de dor e edema. 

Poucos trabalhos estudam os movimentos mandibulares após cirurgia ortognática 

com a utilização de laserterapia no pós-operatório. Alguns trabalhos que avaliaram o 

trismo no período pós-operatório com uso da laserterapia foram realizados em 

cirurgias de terceiros molares inferiores (Aras; Güngörmüs, 2010; Amarillas-Escobar 

et al., 2010; Alan et al., 2016; Landucci et al., 2016; Sierra et al., 2016). 

A utilização da fototerapia com laser de baixa potência é relativamente 
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recente, a partir da década de oitenta. Estudos nas mais variadas áreas da 

odontologia vem sendo realizados para tratamento de diferentes afecções do 

complexo maxilo-facial (Mester, 1969; Coluzzi, 2004; Marotti et al., 2010; Freitas; 

Simões, 2015). Um dos princípios da fototerapia com laser de baixa intensidade na 

irradiação dos comprimentos de onda entre 600 e 800 nanômetros é a capacidade 

de alterar o comportamento celular na ausência de aquecimento (Reddy, 2004). 

Sendo assim, um dos efeitos alcançados com a fototerapia com laser de baixa 

intensidade é a modulação da resposta inflamatória, desta forma estimulando a 

analgesia, a redução do edema e a melhora do sistema imunológico (Miloro et al., 

2000; Emshoff et al., 2008; Carvalho et al., 2011; Vantansever et al., 2012; Oliveira 

Sierra et al., 2013; Freitas; Simões, 2015). Em relação à analgesia, os resultados 

podem estar relacionados com a possibilidade do laser induzir uma inibição da ciclo-

oxigenase, especialmente a COX-2, uma isoenzima responsável pela produção de 

prostaglandinas, particularmente PGE 2, a partir do ácido araquidônico (Barreto et 

al., 2013). Outro mecanismo associado ao laser de baixa potência inclui a alteração 

no nível celular, com aumento de trifosfato de adenosina (ATP) produzido pela 

mitrocôndria, melhorando a respiração celular, aumentando a serotonina e endorfina, 

diminuindo a inflamação e melhorando a circulação sanguínea no local (Shirani et al., 

2009). Em relação ao restabelecimento da função neural há uma teoria que sugere 

que os efeitos da laserterapia podem ocorrer ao nível metabólico celular, resultando 

na estimulação de fibras foto sensitivas ou enzimas dos axonios danificados. Os 

segmentos de nervos danificados podem então ser estimulados a produzir 

determinadas proteínas, que podem ajudar na reparação neural (Miloro; Repasky, 

2000). 

A eficácia da fototerapia com laser de baixa potência, tem sido demonstrada 

no pós-operatório de cirurgias de terceiro molar, sendo relatada em vários trabalhos. 

Um artigo considerando a falta de padronização de diversos trabalhos, avaliou os 

efeitos da fototerapia com laser de baixa potência no pós operatório de terceiros 

molares inclusos, comparando dois comprimentos de onda de 660 nm (vermelho) 

880 nm (infra-vermelho), intra e extra-oral e um grupo controle, concluindo que a 

melhora do trismo e edema foi mais eficaz com o laser infra-vermelho (808nm, 

100mW, 12J) quando aplicado extra-oral (Sierra et al., 2016). Um estudo relatou 

melhor controle da dor, edema e trismo no pós operatório de cirurgia do terceiro com 
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uso da fototerapia com laser de baixa potência, mas não houve diferença 

significante com o grupo controle, o que foi interpretado pelos autores pela maior 

dificuldade técnica na remoção dos terceiros molares inclusos (Amarillas-Escobar et 

al., 2010). Já em outro estudo também para avaliar dor, edema e trismo no pós-

operatório de cirurgia de terceiros molares inclusos, houve diferença 

estatisticamente significante quando comparado ao grupo controle, sendo que o 

protocolo utilizado foi  de aplicação única no pós-operatório imediato, distribuído em 

10 pontos, sendo 4 intra-orais e 6 extra-orais, sendo utilizada uma energia de 7.5 

J/cm2 com a força de 100 mW no comprimento de onda infra-vermelho de 780 nm 

(Landucci et al., 2016). Outro estudo também demonstrou a efetividade para 

redução do trismo e edema após a fototerapia com laser de baixa potência, de modo 

intra e extra-oral, no comprimento de onda de 808 nm de modo contínuo, com 

energia de 100 mW em um total de 120 segundos no período pós-operatório de 

cirurgia do terceiro molar (Aras; Güngörmüs, 2010). A associação de corticosteróide 

intra muscular com uma única dose de fototerapia com laser de baixa potência no 

pós-operatório imediato de cirurgia de terceiro molar incluso com o aparelho 

calibrado em 4 J cm2, fluxo contínuo, 50 mW e o comprimento de onda de 637 nm, é 

recomendada para minimizar o edema (Markovic; Todorovic, 2007). Na avaliação do 

trismo, edema e dor no período pós operatório de cirurgia do terceiro molar incluso, 

um estudo utilizou duas aplicações de laser com  comprimento de onda de 810 nm, 

energia 300 mW por 40 segundos na inserção do músculo masseter, no pós-

operatório imediato e no segundo dia, demonstrou uma diminuição do trismo, edema 

e dor, porém com diferença estatisticamente significante somente no sétimo dia para 

dor (Alan et al., 2016). Por outro lado, um estudo com a fototerapia com laser de 

baixa potência foi realizado em casos com lesão do nervo alveolar inferior ou nervo 

lingual pós extração de terceiros molares inclusos e apresentou resultados positivos 

no restabelecimento neural após a laserterapia (Ozen et al., 2006).  

No nosso estudo, houve uma randomização através do software Research 

Randomizer (Version 4.0), que é usado para uma variedade de fins, incluindo 

experimentos em psicologia, ensaios clínicos e pesquisa de opinião. Desde 2007, 

esse programa tem gerado mais de 2.1 bilhões de randomizações numéricas 

(Urbaniak; Plous, 2013). Sendo assim buscou-se uma distribuição homogênea entre 

os grupos estudados. O que verificamos foi uma semelhança entre os grupos com 
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predomínio da faixa etária entre 21 – 30 anos, não havendo diferença significante, à 

semelhança de outros trabalhos (Silva et al., 2006; Yamashita et al., 2007; Ueki et al., 

2008; Wen-Ching Ko et al., 2012; Jung et al., 2012; Al-Belasy et al., 2013; Shetty et 

al., 2013; Widar et al., 2015). Em relação ao gênero, houve um predomínio do 

gênero feminino em média de 60 %, não havendo diferença significante entre os 

grupos, como em outros estudos (Silva et al., 2006; Ueki et al., 2008; Wen-Ching Ko 

et al., 2012; Jung et al., 2012; Al-Belasy et al., 2013; Shetty et al., 2013; Widar et al., 

2015). Para o tipo de deformidade houve distribuição semelhante das classes II e III 

de Angle entre os grupos estudados, não havendo diferença significante entre os 

grupos, contribuindo mais uma vez para a padronização dos grupos estudados. Esta 

forma de distribuição foi um cuidado a mais, considerando que outros trabalhos não 

especificaram qual o tipo de deformidade que foi tratada cirurgicamente, somente 

que foram cirurgias bimaxilares (Silva et al., 2006; Öncül et al., 2011; Shetty et al., 

2013; Gasperine et al., 2014a; Gasperine et al., 2014b; van der Vlis et al., 2014; 

Widar et al., 2015). Vale lembrar que o tipo de deformidade pode influenciar no 

resultado final após a cirurgia ortognática, com efeito significativo sobre a eficiência 

mastigatória (Yang et al., 2005; Abrahamsson et al., 2015). 

Embora o protocolo ideal de fototerapia com laser de baixa potência para o 

tratamento no período pós operatório de cirurgia ortognática ainda não tenha sido 

desenvolvido, acreditamos que com o laser (Ga Al As) no comprimento de onda de 

808nm (infravermelho), potência de 100 mW, energia de 3,0 J/ponto de irradiação, 

tempo de irradiação de 30 segundos por ponto, densidade de energia de 100 J/cm2 

durante, área do feixe de 0,03 cm2, no método de aplicação pontual, em contato com 

a pele ou mucosa seja eficaz no tratamento do período pós-operatório de cirurgia 

ortognática. Esta afirmação se baseia nos resultados de um estudo restrospectivo de 

125 casos de laserterapia utilizada no pós-operatório de cirurgia ortognática, 

lateralização do nervo alveolar inferior, cirurgia de terceiro molar, instalação de 

implante dentário e trauma de face. Os autores afirmaram que a laserterapia de 

baixa potência, com a banda de emissão do feixe no espectro de infravermelho (808 

nm), com o mesmo protocolo utilizado em nosso estudo, pode afetar positivamente a 

recuperação da sensibilidade após tais procedimentos cirúrgicos (Oliveira et al., 

2015). Os pontos de aplicação utilizados em nosso estudo foram distribuídos intra e 

extra oral, sendo 50 pontos extra-orais e 20 pontos intra-orais. Distribuição 
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semelhante foi apresentada pelos autores na aplicação da fototerapia com laser de 

baixa potência no pós-operatório de cirurgia ortognática com a distribuição da face 

dividida, com 25 pontos extra-orais e sete pontos intra-orais (Gasperine et al., 

2014a). A distribuição quatro pontos intra-orais ao redor da ferida cirúrgica 

(vestibular, distal, mesial e lingual) e seis pontos extra orais, situados ao longo do 

músculo masseter vem sendo utilizada para aplicação da fototerapia com laser de 

baixa potência no período pós-operatório de cirurgia do terceiro molar com bons 

resultados (Landucci et al., 2016). Também, a fototerapia com laser de baixa 

potência vem sendo utilizada no pós-operatório de cirurgia ortognática para o 

restabelecimento das alterações neurosensoriais com o protocolo de 4 pontos intra-

orais e 6 pontos extra-orais (Miloro; Repasky, 2000). E um outro protocolo onde a  

aplicação ocorreu durante o trans-operatório, logo após a incisão, na exposição do 

nervo alveolar inferior, onde a aplicação foi realizada no trajeto do nervo a cada 1cm 

até a sua saída (Prazeres et al., 2013). Devemos considerar a possibilidade de que 

as diferentes conclusões dos trabalhos se deve a variedade de protocolos utilizados 

para a fototerapia com laser de baixa potência no pós-operatório de cirurgia 

ortognática, quer seja pela quantidade de pontos de aplicação, se intra ou extra-oral, 

calibragem do aparelho (comprimento de onda, energia, tempo) e o período de 

aplicação. 

Estudos recentes tem demonstrado a eficácia de um protocolo semelhante ao 

utilizado neste trabalho no pós–operatório de cirurgia ortognática na melhoria da dor, 

edema e distúrbios neurosensoriais, tendo sido utilizado e avaliado em alguns 

poucos estudos (Gasperine et al., 2014a; Gasperine et al., 2014b). Embora os 

autores tenham relatado resultados positivos, o método de aplicação da laserterapia 

deixa dúvidas, pois a comparação é realizada entre os lados direito e esquerdo no 

mesmo paciente. Sendo assim, o paciente pode receber uma quantidade não 

mensurável de laser no lado controle, o que poderia alterar os resultados. 

A capacidade dos movimentos mandibulares é um parâmetro importante para 

avaliar a função temporomandibular e a eficiência mastigatória (Wen-ching ko et al., 

2012). Em nosso estudo, verificamos que houve aumento progressivo e significante 

dos movimentos mandibulares, tais como abertura máxima, lateralidades e protrusão 

máxima para cada grupo. Quando comparados os momentos de observação par a 

par, houve diferença altamente significante para a maioria das comparações dentro 
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de cada grupo. Porém, quando comparados os grupos laser e controle para os 

períodos de observação, verificamos que houve diferença significante para todos os 

movimentos nos períodos 14 a 60 dias. No grupo controle foi observado uma 

diminuição dos valores da abertura máxima, lateralidade e protrusão máxima pela 

metade na comparação do pré-operatório com períodos pós-operatórios de 7 até 30 

dias, o que é esperado. Em um estudo longitudinal da observação dos movimentos 

mandibulares após cirurgia ortognática, foi observada uma diminuição do movimento 

de abertura bucal em um terço do valor inicial em 30 dias, atingindo o valor de 

normalidade em 6 meses pós-operatórios (Wen-ching ko et al., 2012). Já no nosso 

grupo da fototerapia com laser de baixa potência, encontramos valores maiores nos 

períodos de 14 a 60 dias, com diferenças significantes quando comparados ao grupo 

controle. Vale ressaltar que não há estudos na literatura que associam o uso da 

fototerapia com laser de baixa potência no restabelecimento dos movimentos 

mandibulares (abertura máxima, lateralidade e protrusão máxima) no período pós-

operatório de cirurgia ortognática.  

Já em um estudo de fototerapia com laser de baixa intensidade no pós-

operatório de terceiros molares inclusos, foi demonstrado uma melhora da abertura 

bucal em mais que 80% no pós-operatório de 7 dias com a aplicação da laserterapia 

de modo extra-oral, havendo melhora também, porém menor, com aplicação de 

modo intra-oral, não visando o músculo masseter (Aras; Güngörmüs, 2010). A 

duração do trismo pós-operatório é influenciada pela destruição tecidual local e pela 

intensidade do procedimento cirúrgico, o qual geralmente desaparece de 5 a 7 dias 

pós-operatórios em cirurgias de terceiros molares (Landucci et al., 2016). 

Considerando que a fototerapia com laser de baixa potência reduz o edema pós-

operatório após cirurgia de terceiro molar incluso,  essa terapia provavelmente 

melhora o trismo também pela redução do processo inflamatório. É importante 

ressaltar que nos estudos de fototerapia com laser de baixa potência após cirurgia 

de terceiros molares, foi utilizado somente o termo trismo, já em nosso estudo foram 

avaliados não somente a abertura bucal, mas também todos os movimentos 

horizontais, como lateralidade e protrusão.  

A cirurgia ortognática é um dos principais procedimentos maxilofaciais que 

podem produzir uma intensa estimulação nociceptiva, sendo reportada pelos 

pacientes um alto grau de dor no período pós-operatório (Nagatsuka et al., 2000; 
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Öncül et al., 2011), mesmo quando comparada com outros procedimentos do 

complexo maxilofacial tem apresentado elevados índices de dor (Tuzuner et al., 

2007). O tratamento da dor pós-operatória alivia o sofrimento e resulta em 

mobilização precoce, curto período de internação e redução dos custos hospitalares, 

bem como uma aumento da satisfação do paciente (Widar et al., 2015). Em nosso 

estudo com relação à dor pós-operatória houve diferença altamente significante no 

grupo laser e controle quando comparados dentro do mesmo grupo, havendo 

diminuição progressiva dos valores avaliados. No grupo laser a diminuição foi 

progressiva, diferentemente do grupo controle que apresentou um amento da dor em 

48 h para então apresentar a diminuição progressiva. No grupo laser o escore 0, ou 

a ausência de dor, foi alcançado na quarta semana, enquanto que  no grupo controle 

atingiu esse escore somente na sexta semana. Quando comparados grupo laser 

versus grupo controle, verificamos que houve diferença significante para a 

intensidade da dor pós-operatória na maioria das comparações, não havendo 

diferença significante no pós-operatório imediato e para uma semana. 

Imediatamente após a cirurgia não era esperado diferença significante pois ainda 

não houve tempo para biomodulação (Gasperini et al., 2014b). Nesse estudo ficou 

demonstrado que a utilização da fototerapia com laser de baixa intensidade melhora 

o quadro álgico dos pacientes submetidos a cirurgia ortognática, justificando a sua 

utilização. Sabe-se que o laser de baixa potência pode modular os processos 

inflamatórios de um modo dose-dependente e é indicado na redução da dor aguda 

inflamatória (Bjordal et al., 2006). É importante notar que quando comparado ao 

grupo controle a ausência total de dor se deu de forma abreviada, em um período de 

4 semanas, enquanto que no outro grupo está ocorreu somente em 6 semanas. 

Também devemos considerar de que alterações sensitivas do nervo alveolar inferior 

possa também levar um quadro de dor ao paciente (Widar et al., 2015). Dessa forma 

a fototerapia com laser de baixa potência poderia controlar esse tipo de dor. Um 

estudo experimental verificou que a fototerapia com laser de baixa potência foi 

efetiva na melhora do comportamento nociceptivo após lesão do nervo alveolar 

inferior (de Oliveira Martins et al., 2013). 

A utilização rotineira de corticosteróide na cirurgia ortognática visa a redução 

do edema, além de atuar no controle da náusea, vômito e dor. Considerando que a 

inflamação contribui para ocorrência de dor, embora esta também seja a uma parte 

importante do processo de reparo, o profissional tem que estar atento com a dose 
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correta, considerando o risco:benefício, sendo que os protocolos atuais causam 

pouca morbidade. Após a cirurgia os pacientes comumente requerem múltiplas 

drogas analgésicas e a capacidade dos corticosteroides de reduzir as necessidades 

desses medicamentos é clinicamente relevante (Chegini; Dhariwal, 2012). De modo 

similar a padronização medicamentosa do nosso estudo, o uso do cetoprofeno no 

pós-operatório imediato de cirurgia ortognática bimaxilar é efetivo no controle da dor 

(Ahiskalioglu et al., 2016). Uma revisão sistemática da fototerapia com laser de baixa 

potência, encontrou resultados equivalentes na comparação entre laser e anti-

inflamatórios não esteroidais no controle da dor (Bjordal et al., 2006). O uso de 

opióide ou anti-inflamatórios não esteroidais no pré-operatório de cirurgia ortognática 

é capaz de reduzir os níveis de dor no período pós-operatório (Tuzuner et al., 2007). 

Mais recentemente ficou demonstrado em um estudo com pacientes de cirurgia 

ortognática que o uso de uma única dose preemtiva de pregabalina diminuiu o 

consumo de opiódes no pós-operatório imediato (Ahiskalioglu et al., 2016). 

O edema facial pós-operatório em cirurgia ortognática pode ser prolongado, 

sendo motivo de muita preocupação para alguns pacientes (Yamamoto et al., 2016). 

De todos os transtornos inerentes ao pós-operatório de cirurgia ortognática o edema 

constitui aquele que por mais tempo pode permanecer, sendo que quantificar a 

extensão e a duração deste é importante para o cirurgião que trata pacientes que 

estão ansiosos em obter o resultado estético final (van der Vlis et al., 2014). 

Em nosso estudo, no que se refere ao edema pós-operatório houve 

diminuição progressiva dos valores avaliados em ambos os grupos. Entretanto, com 

a aplicação da fototerapia com laser de baixa intensidade, não houve diferença 

significante para sua ocorrência, verificada na maioria das mensurações de 

distâncias entre pontos cefalométricos. Foram encontradas apenas algumas 

diferenças significantes na mensuração somatória canto do olho-gônio, na maioria 

dos tempos pós-operatórios. Mesmo com a adição das três medidas bilateralmente 

não houve diferença significante para as comparações. Entretanto um outro estudo 

que utilizou a mensuração em face dividida apresentou redução do edema 

estatisticamente significante nos períodos de 3 a 30 dias com a aplicação do laser 

de baixa potência (Gasperine et al., 2014b). Esses autores afirmaram que o efeito 

biomodulador do laser ocorre primariamente durante os estágios iniciais da 

inflamação e diminui assim que os mediadores da inflamação regridem (Gasperine 
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et al., 2014b). Podemos considerar a possibilidade de que o método empregado 

naquele trabalho, com a utilização de uma fórmula matemática para cálculo do 

edema, possa ter influenciado nos resultados. 

Vários métodos tem sido utilizados para mensuração do edema facial, a 

maioria dos autores mede a distância entre dois ou três pontos anatômicos pré-

determinados na face, como as distâncias entre o canto do olho e o ângulo da 

mandíbula, entre o tragus e a comissura labial e entre o tragus e o pogônio (UStün 

et al., 2003; López-Ramírez et al., 2012). Métodos mais eficazes e precisos, como a 

tomografia computadorizada, vem sendo empregados para avaliação das alterações 

dos tecidos moles (Oh et al., 2013; van der Vlis et al., 2014; Alan et al., 2016; 

Yamamoto et al., 2016). Entretanto a mensuração do edema no período pós-

operatório com a utilização de pontos cefalométricos compreende um método não 

invasivo, rápido, de baixo custo, que fornece dados numéricos para determinação 

das alterações de contorno dos tecidos moles (UStün et al., 2003). 

Na literatura consultada foram encontrados poucos trabalhos que utilizaram a 

fototerapia com laser de baixa potência no controle do edema pós-operatório de 

cirurgia ortognática. Assim, é interessante verificar as descrições do edema nesse 

tipo de cirurgia diante dos protocolos convencionais. Em um estudo com pacientes 

de cirurgia ortognática, realizada somente na mandíbula foi demonstrado que em 

média 66% do edema inicial pós-operatório diminui em 1 mês, sendo que após 3 

meses somente 5 % do edema permaneceu (Yamamoto et al., 2016). Já em outro 

estudo com cirurgia ortognática bimaxilar em média 50% do edema inicial diminuiu 

após a terceira semana de pós-operatório e que após 3 meses somente 20% do 

edema inicial permaneceu (van der Vlis et al., 2014). Os trabalhos de controle do 

edema após a cirurgia de terceiros molares com a utilização da fototerapia com laser 

de baixa potência tem demonstrado boa eficiência dessa terapia (Markovic; 

Todorovic, 2007; Amarillas-Escobar et al., 2010; Aras; Güngrmüs, 2010; Alan et al., 

2016; Landucci et al., 2016; Sierra et al., 2016). Vale ressaltar, que nesses estudos 

de terceiros molares a maioria realiza mensurações pré-operatórias para obter os 

coeficientes de medidas para o edema (Aras; Güngrmüs, 2010; Alan et al., 2016; 

Landucci et al., 2016; Sierra et al., 2016), o que torna mais objetiva a comparação, 

sendo que na cirurgia ortognática essa prática não é indicada pois haverá muitas 

alterações de tecidos moles e duros. Entretanto devemos considerar a possibilidade 
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de que na cirurgia ortognática o grau de maior manipulação cirúrgica leve a um 

edema de maior magnitude com uma resolução mais difícil.  

Assim foi possível confirmar em nosso estudo que a fototerapia com laser de 

baixa potência não melhora somente a dor, mas também  os movimentos 

mandibulares enaltecendo sua utilização no período pós-operatório de cirurgia 

ortognática. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 
Com base neste estudo longitudinal dos movimentos mandibulares, dor e 

edema em pacientes submetidos à cirurgia ortognática após fototerapia com laser de 

baixa potência, comparando-se a um grupo controle, foi possível concluir que: 

 

• - Houve um ganho nos valores dos movimentos mandibulares, 

representados por abertura máxima, soma da lateralidade e protrusão 

máxima. 

• - Houve uma diminuição progressiva da ocorrência de dor. 

• - Houve diminuição do edema, embora não tenha havido diferença 

estatisticamente significante. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome:_______________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:_______________Cidade:_____________________CEP:_________________ 

Telefones para contato: _________________________________________________ 

As informações contidas neste termo foram fornecidas pelos pesquisadores Ricardo Pimenta 
D’Avila, João Gualberto C. Luz, e Lílian Victória Espinola com o objetivo de convida-lo a 
participar como voluntário da pesquisa e consequente autorização para divulgação de fotos e 
exames de imagem com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se 
submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1. Título do Trabalho Experimental: “AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DOS EFEITOS 
DA FOTOTERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA NOS MOVIMENTOS 
MANDIBULARES, DOR E EDEMA APÓS CIRURGIA ORTOGNÁTICA” 
 
2. Objetivo: O objetivo deste estudo é realizar uma avaliação dos movimentos mandibulares 
(Abertura de boca, lateralidade direita/esquerda e protusão), dor e edema (inchaço) em 
indivíduos submetidos à cirurgia ortognática, após o tratamento com laserterapia de baixa 
potência ou somente com o uso de aintiinflamatórios. 

3. Justificativa: A cirurgia ortognática é um procedimento largamente empregado para o 
tratamento das deformidades dento faciais esqueléticas. Porém devido a sua magnitude, os 
traumas aos tecidos se tornam inevitáveis, gerando assim consequências pós-operatórias, 
como dor edema e limitação dos movimentos mandibulares. Diversos tipos de tratamento 
estão sendo pesquisados para a volta precoce destes pacientes as suas funções 
estomatognáticas e ao convívio social. Esta pesquisa irá englobar nestes pacientes o seu 
tratamento com laserterapia de baixa potência. O laser de baixa potência é um tratamento não 
invasivo, de baixo custo, que proporciona ao paciente alívio da dor, diminuição da inflamação 
e regeneração tecidual. 
4. Procedimentos: Primeiramente este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da UNIVERSSIDADE DE SÃO PAULO – FOUSP e do Comitê de Ética em Pesquisa do 
HOSPITAL SANTA CATARINA - SP. A todos os participantes da pesquisa e responsáveis 
serão esclarecidos os objetivos da pesquisa e solicitado o preenchimento do termo de 
consentimento formal de participação. Os termos de consentimento serão entregues no local 
da avaliação e aplicados pelo examinador. Os  participantes da pesquisa selecionados serão 
divididos em 2 grupos, grupo 1 tratado com laser e aintiinflamatorios e grupo 2 
aintiinflamatorios e laser placebo (será utilizado um aparelho idêntico ao aparelho de laser, 
porém sem a emissão de energia, terá apenas um ponto de luz vermelho e aviso sonoro). 
Todos participantes da pesquisa receberão um total de 19 aplicações de laser, sendo 3 
aplicações do laser no período de internação hospitalar, dividido em pós-operatório imediato, 
24 horas e 48 horas. Para as demais aplicações os participantes da pesquisa deverão retornar 
ao ambulatório do Hospital Santa Catarina duas vezes por semana em um total de 16 sessões 
que se completarão em aproximadamente 60 dias. Cada sessão de fototerapia com o laser 
deverá ter uma duração de aproximadamente 30 minutos. Todas essas aplicações serão 



100 
	  

realizadas pela Dra. Lílian Victória Espinola que é uma profissional habilitada e capacitada 
para manipular equipamento de laser de baixa potência (Ga Al As), modelo Laser Duo®, 
(MMOptics Ltda. ®, São Paulo – Brasil). Todos os participantes da pesquisa serão 
submetidos à avaliação dos movimentos mandibulares, dor e edema após 7, 14, 30 e 60 dias 
da cirurgia no próprio ambulatório do Hospital Santa Catarina. A profissional Dra. Lílian 
Victória Espinola que está treinada e calibrada irá realizar as mensurações dos movimentos 
mandibulares com uso de um paquímetro digital, a medida do edema com uso de uma fita 
métrica e anotação da pontuação de dor através da escala analógica visual. 
 
5. Desconforto e Benefícios: Os participantes da pesquisa serão submetidos aos riscos 
inerentes a cirurgia ortognática, porém não há riscos na aplicação da laserterapia que somente 
é realizada no período pós-operatório, desde que respeitado os parâmetros fornecidos pelo 
fabricante do aparelho de laser. Entre os benefícios desta pesquisa saberemos qual tratamento 
pós-operatório é mais eficaz no retorno funcional da movimentação e mastigação em 
pacientes submetidos à cirurgia ortognática, se os que receberam laserterapia de baixa 
potência e antiinflamatórios ou os que receberam somente os que antiinflamatórios. O único 
desconforto é o tempo que o participante da pesquisa irá dispender para aplicação do laser que 
é de aproximadamente 30 minutos durante as 20 sessões. Para as medidas do movimentos 
mandibulares, dor e edema o tempo é de aproximadamente 5 minutos durante as 4 sessões. 
Todos os custos do procedimento cirúrgico, internação hospitalar e medicamentos serão de 
responsabilidade do  próprio paciente e ou convênio médico. O participante da pesquisa não 
terá custos para as aplicações de laserterapia durante as 20 sessões. 
6. Informações: Você terá garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 
esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o 
compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta 
possa afetar a vontade do participante da pesquisa em continuar participando. 

7. Métodos Alternativos Existentes: Existem métodos alternativos ao tratamento com 
laserterapia, como a terapia antiinflamatória clássica a base de medicamentos consagrados na 
clínica e a fisioterapia funcional. 
 
8. Retirada do Consentimento: Você participante da pesquisa tem a liberdade de retirar seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que haja nenhum 
prejuízo a si mesmo. Será garantido o seguimento e controle pós-operatório pela equipe 
cirúrgica. 
 
9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de 
pesquisa envolvendo seres humanos. Caso tenha dúvidas sobre a ética da pesquisa consultar o 
Comitê de Ética em Pesquisa (Seres Humanos) da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo - Av. Prof. Lineu Prestes, 2227  -Cep: 05508-000  –  São Paulo  –  SP Fone: 
(11) 3091.7960  –  E-mail: cepfo@usp.br Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira 
das 8 às 17h (exceto feriados e recesso universitário). Ou Comitê de Ética em Pesquisa (Seres 
Humanos) do Hospital Santa Catarina - Av. Paulista , 200  -Cep: 01310-000 –  São Paulo  –
  SP Fone: (11) 3016-4113 – Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8 às 17h 
(exceto feriados). O Comitê é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância 
pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento 
da pesquisa dentro de padrões éticos. (Resolução CNS nº 466 de 2012). 
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Esse termo de consentimento livre e esclarecido é elaborado em duas vias, devendo ser 
rubricado em cada página e assinado pelo participante da pesquisa e pelos pesquisadores. 
Uma via ficará com o participante da pesquisa e outra com os pesquisadores. 
 
10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos participantes da 
pesquisa quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
 
11. Telefones dos Pesquisadores para Contato: Ricardo Pimenta D’Avila, Tel: (011) 
98299-9494 ou pelo email r.pimentadavila@gmail.com , João Gualberto Cerqueira Luz, Tel: 
(011) 99914-7066 ou pelo email jgluz@usp.br, Lílian Victória Espinola , Tel: (011) 
993020171 ou pelo email lilianvpespinola@gmail.com.  
 
12. Consentimento Pós-Informação: 
Eu, _________________________________________________após leitura e compreensão 
deste termo de informação e consentimento, entendo que a participação, é voluntária, e que 
posso sair do estudo a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que 
recebi uma via deste termo de consentimento, e estou de acordo com a execução da pesquisa, 
bem como a realização e utilização de fotos e exames de imagem. Autorizo também a 
divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 
 
São Paulo,______ de ________________________ de 20_______. 
 
Participante da pesquisa:_____________________________________ 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
 
Pesquisadores: 
 

1) Ricardo Pimenta D’Avila - CROSP80702_____________________________ 
                 

2) João Gualberto C. Luz – CROSP 21159_______________________________        
 

3) Lílian Victória Espinola - CROSP 100938_____________________________    
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APÊNDICE B – Ficha clínica 
 

FICHA CLÍNICA PADRONIZADA PARA OS DADOS DO ESTUDO  

 

Cirurgia Ortognática    Data:___/___/_______ 
 
 

Nome:_____________________________________________________Nº _______ 

Idade: ______                                                                                 Gênero: M ( ) F ( )  

Doenças sistêmicas: SIM ( ) NÃO ( )       

Quais:________________________________________________________ 

Etilista: SIM ( ) NÃO ( )       Tabagista: SIM ( ) NÃO ( )    Drogas: SIM ( ) NÃO ( ) 

Tipo de deformidade: ( ) Classe I  ( ) Classe II  ( ) Classe III 

Procedimento realizado: ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tempo Cirúrgico Total: __________ Tempo Cirúrgico Mandíbula __________ 

Tipo de fixação realizada mandíbula: ( ) 02 Placas ( ) 01 Placa ( ) Híbrida 

Uso de Trocar ( ) Sim ( ) Não              Qual Lado: ( ) Direito  ( ) Esquerdo 

 

Intercorrências:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Movimentos mandibulares prévios a cirurgia: 

Abertura bucal máxima ____mm / Overbite ____mm / Abertura Corrigida____mm 

Lateralidade Direita _____mm 

Lateralidade Esquerda _____mm 

Protusão ______mm / Overjet_____mm / Protusão Corrigida _____mm 

 

Paciente Grupo: ( ) A    ( ) B 
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Movimentos mandibulares PO 07 dias: ____/____/______ 

Abertura bucal máxima ____mm / Overbite ____mm / Abertura Corrigida____mm 

Lateralidade Direita _____mm 

Lateralidade Esquerda _____mm 

Protusão ______mm / Overjet_____mm / Protusão Corrigida _____mm 

 

 

Movimentos mandibulares PO 14 dias: ____/____/______ 

Abertura bucal máxima ____mm / Overbite ____mm / Abertura Corrigida____mm 

Lateralidade Direita _____mm 

Lateralidade Esquerda _____mm 

Protusão ______mm / Overjet_____mm / Protusão Corrigida _____mm 

 

 

Movimentos mandibulares PO 30 dias: ____/____/______ 

Abertura bucal máxima _____mm / Overbite ____mm / Abertura Corrigida___mm 

Lateralidade Direita _____mm 

Lateralidade Esquerda _____mm 

Protusão ______mm / Overjet_____mm / Protusão Corrigida _____mm 

 

 

Movimentos mandibulares PO 60 dias: ____/____/______ 

Abertura bucal máxima ____mm / Overbite ____mm / Abertura Corrigida____mm 

Lateralidade Direita _____mm 

Lateralidade Esquerda _____mm 

Protusão ______mm / Overjet_____mm / Protusão Corrigida _____mm 
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Avaliação Edema: 
 
 
PO Imediato: Data ( ___/___/_______) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado direito) 
Tragus-comis. _____  / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado esquerdo) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (somatória) 
 
07 Dias: Data ( ___/___/_______) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado direito) 
Tragus-comis. _____  / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado esquerdo) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (somatória) 
 
14 Dias: Data ( ___/___/_______) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado direito) 
Tragus-comis. _____  / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado esquerdo) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (somatória) 
 
30 Dias: Data ( ___/___/_______) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado direito) 
Tragus-comis. _____  / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado esquerdo) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (somatória) 
 
60 Dias: Data ( ___/___/_______) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado direito) 
Tragus-comis. _____  / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (lado esquerdo) 
Tragus-comis. ______ / Tragus-pog.’ ______ / Canto-olho-go’_____ (somatória) 
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Avaliação Dor: Escala Visual Analógica EVA 
 
PO Imediato: ______      Data ( ___/___/_______) 

24 horas: ________         Data ( ___/___/_______) 

48 horas: ________         Data ( ___/___/_______) 

Primeira semana: 1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Segunda  semana: 1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Terceira semana: 1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Quarta semana:   1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Quinta semana:   1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Sexta semana:      1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Sétima semana:   1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 

Oitava semana:   1 sessão___ Data ( __/___/___)  / 2 sessão___ Data ( ___/___/___) 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa Hospital Santa Catarina 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa FOUSP 
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