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Descrição:
Para alcançar resultados de excelência em cirurgias ortognáticas, se faz necessário um minucioso
planejamento. Atualmente, o planejamento virtual tridimensional para cirurgias de deformidades crânio-faciais
difundiu-se bastante devido à facilidade na obtenção de imagens tomográficas, praticidade, maior previsibilidade
do novo posicionamento dos tecidos ósseos e de sua eficiência em relação a métodos tradicionais. O
planejamento com a cabeça em sua posição natural, e com o paciente em relação cêntrica, é imprescindível para
que o cirurgião não cause deformações pós-operatória.
Xia et al. desenvolveram um protocolo para planejamento virtual em cirurgias ortognáticas, onde foi
utilizado um sistema com marcadores fiduciais sensíveis a radiação X e um sensor digital de orientação (3DM;
MicroStain, Williston, VT) acoplados a um registro de mordida em relação cêntrica, para orientar o
posicionamento da cabeça na imagem 3D. Inicialmente, o cirurgião através da leitura do sensor, grava posição
neutra da cabeça, e posteriormente, o paciente faz uma tomografia com o dispositivo. Através destas
informações, um software define o pitch, o roll e o yaw, e o planejamento pode ser realizado com segurança.
O objetivo inicial desta pesquisa é desenvolver um dispositivo, uma metodologia e um software
acessíveis aos cirurgiões buco-maxilo-facias para orientar o crânio composto na posição neutra da cabeça, e com
isso, possibilitar um correto e eficiente planejamento virtual da cirurgia ortognática.
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