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RESUMO
O tratamento das deformidades dento-faciais, atualmente, objetiva a obtenção de um resultado 

estético e funcional. A defi ciência transversa da maxila (DTM) é uma deformidade originada do 
pouco desenvolvimento do osso maxilar, e pode aparecer em indivíduos de qualquer faixa etária. 
Pacientes que apresentam DTM podem ser tratados, durante a fase de crescimento, por meio 
da ortopedia facial e ortodontia. No entanto, após o crescimento completo da face, é indicado o 
tratamento cirúrgico. A cirurgia só deve ser realizada caso não haja uma solução menos invasiva. Por 
essa razão, os profi ssionais responsáveis devem estar atentos às complicações que podem ocorrer 
durante a execução do plano de tratamento. Este trabalho revisa a literatura de forma a esclarecer 
as complicações decorrentes do tratamento cirúrgico da defi ciência transversa de osso maxilar.

Palavras-chave: Complicações. Técnica de expansão palatina. Cirurgia.

Complications on the surgical treatment of the maxilla bone 
transverse defi ciency

ABSTRACT
The dentofacial deformity corresponds to the dental and/or skeletal alterations that cause 

function alteration or negative facial features capable to disregard an individual from the society. 
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These days, the dentofacial deformity treatment aims at an aesthetic and functional result. The 
maxillary transverse defi ciency is a deformity originated by the non-growing or small development 
of the maxillary bone and can be a characteristic of the people of any age. Patients who present 
maxillary transverse defi ciency can be treated during their growing process through the facial 
orthopedics and orthodontic treatment. However, after the individual’s complete growth, surgical 
treatment is recommended. The surgery must only be performed when there is no alternative to 
choose a less invasive procedure and the professionals that will certainly arise during the execution 
of the treatment. This paper reviews the literature as a means to clarify the complications that 
may arise at the pre, trans and post-operative stages on the surgical treatment of the maxilla bone 
transverse defi ciency.

Keywords: Complications. Palatal expansion technique. Surgery.

INTRODUÇÃO
O termo deformidade facial refere-se às alterações esqueléticas ocorridas na face do 

paciente, causando a perda da harmonia entre as estruturas bucofaciais. O desequilíbrio 
entre as estruturas esqueléticas e dentárias pode acarretar distúrbios funcionais e 
insatisfação estética, que, por sua vez, podem culminar na marginalização do indivíduo 
e na exclusão social.

A deformidade facial pode surgir isoladamente em um maxilar ou pode se estender 
para diversas estruturas craniofaciais. Elas podem ocorrer uni ou bilateralmente e podem 
ser expressas em graus variados nos diferentes planos faciais: transversal, vertical e 
horizontal (Dimitroulis, 1998).

Dentre as deformidades faciais existentes, as deformidades transversas do osso 
maxilar são as mais recorrentes. A defi ciência transversa de maxila só apresentará 
características estéticas quando associada a deformidades ântero-posterior. A má oclusão 
pode ser do tipo classe I, II ou III e está sempre caracterizada pela mordida cruzada 
lingual superior.

A correção cirúrgica das deformidades faciais percorreu, através da cirurgia 
ortognática, um longo caminho desde sua introdução no século XIX. Os avanços 
técnicos cirúrgicos, como na fi xação interna rígida e nos meios diagnósticos, tornaram 
possível a correção de tais deformidades de forma precisa e segura. Contudo, apesar de 
várias pesquisas elucidarem aspectos importantes em relação às cirurgias ortognáticas 
(permitindo melhora no desenho das osteotomias, melhora da qualidade de fi xação óssea 
e melhores condições de previsão de resultados), uma situação é clara e inquestionável: 
como em todo procedimento cirúrgico, as complicações podem e certamente vão 
ocorrer em algum momento da vida profi ssional do cirurgião (Ayoub et al., 2001; 
Müller, 2003).

As complicações na cirurgia de expansão de maxila não são de responsabilidade 
exclusiva do cirurgião bucomaxilofacial. Muitas das complicações são também de 
responsabilidade do ortodontista que está trabalhando no caso (Sarver, Sample, 
1999). Portanto, cabe a estes dois profi ssionais ter conhecimentos de bases biológicas, 
das limitações das técnicas e do potencial de complicação de cada decisão, para 
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serem capazes de antecipar e reverter, quando possível, resultados potencialmente 
desfavoráveis (Müller, 2003).

REVISÃO DA LITERATURA
As primeiras cirurgias para a correção das deformidades dentofaciais foram 

inicialmente descritas no século XIX, porém com resultados insatisfatórios em sua grande 
maioria, devido às técnicas serem realizadas apenas no osso mandibular, independente 
do tipo de deformidade esquelética. Essas técnicas permitiam apenas a correção das 
desarmonias faciais correspondentes ao terço inferior da face. Com a introdução de novas 
técnicas de osteotomia na maxila do tipo Le Fort I, baseada nos estudos de revascularização 
maxilar descritas por William H. Bell, a cirurgia ortognática passou a fazer parte dos 
planos de tratamento para a completa correção de deformidades dentofaciais (Ayoub et 
al., 2001; Müller, 2003; Prado, Salim, 2004).

A cirurgia ortognática é uma das áreas da cirurgia bucomaxilofacial com grande 
desenvolvimento nos últimos anos. As técnicas cirúrgicas foram se aperfeiçoando e hoje 
podemos dispor de procedimentos mais rápidos, menos mórbidos e com menos risco de 
complicações (Prado, Salim, 2004).

Com o desenvolvimento dos meios diagnósticos e o aumento da precisão das 
técnicas cirúrgicas, a ortodontia tornou-se parte integrante dos planejamentos em cirurgia 
ortognática, e essa associação tornou muito mais estáveis os resultados fi nais (Prado, 
Salim, 2004).

O tratamento combinado ortodôntico-cirúrgico é formado por três etapas distintas. A 
etapa pré-operatória inclui preparo ortodôntico, clínico e laboratorial do paciente. A etapa trans-
operatória compreende o ato cirúrgico propriamente dito, e, fi nalmente, a etapa pós-operatória 
é constituída por todos os procedimentos que são instituídos ao paciente após o ato cirúrgico. 
Esta etapa é subdividida em pós-operatório imediato, intermediário e tardio (Müller, 2003).

Dentre as deformidades faciais existentes, as deformidades transversas do 
osso maxilar são as mais recorrentes. Para o tratamento de defi ciências transversas 
associadas a outras deformidades maxilares, realiza-se a osteotomia total do tipo Le 
Fort I, associada à osteotomia da linha média para realização da expansão maxilar. 
Nos casos em que a atresia maxilar é a única deformidade existente, realiza-se 
osteotomia de Le Fort I associada à osteotomia da linha média, porém sem realizar 
a fratura inferior da maxila. A expansão é obtida por intermédio da ativação de um 
aparelho expansor ortodôntico.

O termo “complicação”, segundo Dimitroulis (1998), quando empregado no 
contexto clínico, caracteriza um evento adverso e inesperado que resulta em um aumento 
da morbidade, além do que esperaríamos em circunstâncias normais. As complicações 
na cirurgia de expansão de maxila não são de responsabilidade exclusiva do cirurgião 
bucomaxilofacial. Muitas das complicações são também de responsabilidade do 
ortodontista que está trabalhando no caso (Sarver, Sample, 1999).
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A partir dessas considerações, podemos determinar as complicações mais 
comuns:

COMPLICAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS
Na fase préoperatória, serão tomadas decisões que infl uenciarão todo o plano de 

tratamento, portanto, complicações oriundas desta fase podem trazer conseqüências 
desastrosas para o objetivo fi nal. Dessa forma, indicamos, a seguir, algumas situações 
que podem interferir no resultado do tratamento.

Comunicação  defi citária
A falta de comunicação entre o cirurgião bucomaxilofacial, o ortodontista e o 

paciente pode resultar em transtornos durante a execução do plano de tratamento. É 
obrigação de todo cirurgião relatar ao paciente os riscos e os benefícios do tratamento 
cirúrgico. A falta de comunicação pode resultar em diferentes expectativas em relação 
ao tratamento por ambas as partes, por isso, o profi ssional deve ter sensibilidade para 
interpretar as preocupações, necessidades e desejos do paciente, pois nem sempre a 
preocupação do cirurgião-dentista é a mesma que a do paciente. Bell et al. (1985), 
relataram que a auto-percepção do paciente quanto ao seu problema é mais importante 
que a percepção do cirurgião ou análises cefalométricas.  Assim, um paciente insatisfeito 
signifi ca o insucesso do tratamento (Dimitroulis, 1998).

Diagnóstico incorreto ou exames incorretos
O diagnóstico incorreto determina um plano de tratamento incorreto acarretando 

em um fracasso do resultado. Um dos fatores determinantes de um diagnóstico incorreto 
é a insufi ciência de exames laboratoriais e/ou resultados de exames incorretos. Para que 
isso não ocorra, é imprescindível encaminhar o paciente para profi ssionais/laboratórios 
de qualidade e posteriormente, certifi car-se que os exames são fi éis ao problema 
apresentado pelo paciente. O registro de mordida incorreto é um dos principais fatores 
para o estabelecimento de um diagnóstico equivocado e, conseqüentemente, de um plano 
de tratamento inadequado (Dimitroulis,1998).

Avaliação sistêmica e psicológica do paciente
A avaliação do histórico médico/odontológico do paciente deve ser criteriosa, 

levando-se em consideração seu estado de saúde geral e realizando-se a verifi cação 
das condições emocionais do paciente, especialmente de pacientes psiquiátricos 
(Dimitroulis, 1998). O paciente que se submeterá ao tratamento orto-cirúrgico deve 
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pretender o tratamento. Nenhum paciente deve ser induzido ao tratamento cirúrgico, a 
decisão deve ser tomada pelo paciente e seus familiares após a apresentação de todas as 
possibilidades terapêuticas. Cuidado especial deve ser tomado ao avaliarmos a maturação 
do desenvolvimento facial, pacientes com potencial de crescimento dos ossos da face 
devem aguardar a estagnação do desenvolvimento facial para realizar o tratamento 
cirúrgico.

COMPLICAÇÕES TRANSOPERATÓRIAS
Na fase trans-operatória, o procedimento cirúrgico será realizado e todas as 

complicações e ou difi culdades advindas desta fase deverão ser diagnosticadas e 
solucionadas nesse mesmo momento. Falhas no planejamento na fase pré-operatória, o 
desconhecimento de anatomia, da técnica cirúrgica e a falta de habilidade por parte do 
cirurgião-dentista podem ter conseqüências problemáticas:

Desenho da incisão e/ou osteotomia inadequados
O planejamento incorreto do acesso cirúrgico pode provocar difi culdades de 

visualização do campo com conseqüente maior tempo e trauma operatório. A incisão deve 
ser mucoperiostal, em tempo único, de forma a facilitar o descolamento e rebatimento do 
retalho. A manutenção da viabilidade dos tecidos deve ser considerada no planejamento 
da incisão.

Um desenho incorreto e mau posicionamento das brocas durante a osteotomia, na 
técnica de Le Fort I, pode causar fraturas do osso esfenóide e do processo pterigóide  e, 
posteriormente, nos ossos palatinos. Esses problemas podem ser originados pela falta de 
acesso e visibilidade do campo operatório e/ou pela incompleta osteotomia do osso. A 
ocorrência de fraturas indesejadas pode causar hemorragia e injúria nervosa. O incorreto 
posicionamento maxilar pode resultar em problemas oclusais posteriores, difi cultando o 
trabalho do ortodontista (Lanigan, 1997; Dimitroulis, 1998; Lanigan, Mintz, 2002). 

Desvio do septo nasal
A avaliação pré-operatória de simetria nasal é muito importante, não somente no 

plano de tratamento, mas também na documentação das condições existentes. O desvio 
de septo nasal secundário, devido a osteotomia maxilar, tem sido associado a alterações 
estéticas. Supondo que o nariz esteja em posição correta no pré-operatório, é importante 
tomar as medidas necessárias para prevenir a compressão e o desvio do septo nasal no 
trans-operatório. Para tanto, a área cartilaginosa entre o forâme nasopalatino e a espinha 
nasal anterior deve ser reduzida mais do que o esperado, evitando a pressão e o desvio 
na cartilagem do septo nasal (Bays, 1997).
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Lesão dentária ou injúria nervosa
A lesão dentária pode interferir na possibilidade e manutenção de um determinado 

dente. Quando a lesão estiver associada à estrutura radicular, devemos monitorar 
a viabilidade pulpar, a possibilidade de reabsorção radicular ou a possibilidade de 
desenvolvimento de defeito periodontal. Quando a lesão ocorrer na coroa, o pronto 
restabelecimento funcional e estético deverá ser providenciado através de manobras 
restauradoras (Bays, 1997).

A injúria a um nervo pode acarretar parestesia transitória ou permanente, gerando 
muito desconforto ao paciente. As injúrias nervosas podem ser divididas em injúrias aos 
nervos sensitivos e injúrias aos nervos motores. A prevenção, como sempre, consiste num 
planejamento cuidadoso e em um profundo conhecimento da anatomia.

Alterações neurossensórias normalmente são percebidas no pós-operatório imediato, 
sendo resultado da tração do nervo infra-orbitário e do trauma direto aos nervos alveolares 
ântero, médio e póstero-superiores, ao nervo nasopalatino e ao nervo palatino descendente. 
Uma cuidadosa retração do nervo infraorbitário é a melhor medida para prevenir uma 
parestesia pós-operatória excessiva nos tecidos moles da face.

Injúrias aos nervos motores como os III e VI pares dos nervos cranianos são 
muito indesejáveis porque essas injúrias são originadas, provavelmente, em uma fratura 
desfavorável etmóide-naso-orbital ou por formação de um hematoma na órbita. Observar 
os detalhes durante a realização da linha de osteotomia é uma das medidas preventivas 
para evitar fraturas inesperadas e, conseqüentemente, injúrias nervosas (Bays, 1997; 
Lanigan, 1997; Lanigan, Mintz, 2002).

Hemorragia transoperatória
O sangramento transoperatório é uma conseqüência inevitável da cirurgia. No 

entanto, quando ultrapassa os níveis aceitáveis de sangramento, indica-nos uma situação 
de perigo e preocupação. As hemorragias transoperatórias anormais podem ser resultado 
de uma lesão traumática no ato cirúrgico a uma artéria ou veia calibrosa. Deve-se cuidar 
para não lesar vasos principais que emitem ramos para toda maxila, como a artéria 
palatina descendente e o plexo venoso pterigóideo. Na técnica de Le Fort I, há uma maior 
suscetibilidade de ocorrer tais injúrias. Como prevenção, a anestesia geral hipotensiva, 
posicionamento elevado da cabeça e utilização de vasoconstritores são recomendados. 
A preservação da artéria palatina descendente é muito importante para ocorrer uma 
adequada perfusão sangüínea na maxila e, do ponto de vista de hemostasia, isso se torna 
sensato, pois essa artéria é fonte/origem de grande parte dos episódios de hemorragia 
pós-operatória.

Em circunstâncias extremas, nas quais a hemorragia tenha origem na artéria maxilar, 
e não possa ser contida localmente, uma ligação da artéria carótida externa tem sido 
sugerida (Bays, 1997; Lanigan, 1997).
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 Perfusão defi ciente
Geralmente, a prevenção de problemas de perfusão sangüínea do osso maxilar é 

feita com um adequado planejamento e cuidado no manuseio dos tecidos moles. Dois 
tipos de pacientes requerem observações especiais: pacientes que já tiveram previamente 
cirurgia palatal e aqueles que já tiveram a fratura de Le Fort I.

Em pacientes que já sofreram previamente cirurgia palatal e que a cicatriz palatal for 
extensa, o plano de tratamento deve incluir a manutenção do pedículo labial. A cirurgia 
de fratura maxilar deve ser repetida através da mesma técnica de osteotomia. A fratura 
e a mobilização são os dois procedimentos que mais interferem na perfusão. Fraturas 
e mobilizações de grande dimensão representam grande perigo para a manutenção 
da perfusão. A segmentação do osso maxilar em dois, três ou quatro segmentos é um 
procedimento que normalmente está associado a problemas de perfusão. A segmentação 
elimina a perfusão intra-óssea para o segmento localizado distalmente. 

Se um comprometimento vascular é percebido no trans-operatório, a cirurgia deve 
ser interrompida; a maxila, fi xada rigidamente em sua posição original e a sutura deve ser 
realizada. A utilização de oxigênio hiperbárico pode aumentar o teor de oxigênio contido 
no sangue. Se o oxigênio hiperbárico for utilizado, seu emprego deve ser precoce para 
se potencializar os resultados (Bays, 1997; Lanigan, 1997).

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
Na fase pós-operatória, os cuidados pertinentes a recuperação do procedimento 

cirúrgico devem ser realizados. Todas as complicações e ou difi culdades advindas desta 
fase deverão ser diagnosticadas, solucionadas e monitoradas:

Recidiva
Uma das complicações mais comuns na cirurgia de expansão maxilar é a recidiva 

ou perda parcial do resultado cirúrgico obtido. O movimento transverso da maxila com 
a fi nalidade de expansão maxilar normalmente apresenta um certo índice de recidiva de 
posicionamento da base óssea e de inclinação dentária. Esta recidiva pode ser causada pela 
falta do contato ósseo entre os fragmentos e/ou pela fi xação inadequada dos segmentos 
maxilares em sua nova posição. A manutenção do aparelho expansor por tempo sufi ciente 
para que ocorra a maturação do osso formado entre os dois ossos maxilares reduz a 
possibilidade e/ou severidade de ocorrência desta complicação (Bays, 1997).

Fístula arteriovenosa
A fístula arteriovenosa pode ocorrer devido à anastomose de veias e artérias de 

grande calibre, como a carótida e o plexo venoso pterigóideo. No entanto, o conhecimento 
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sobre a sua etiologia é limitado e o cuidado com a técnica cirúrgica é recomendado. Sinais 
e sintomas neurológicos periféricos, especialmente  oftálmico, devem ser observados e 
rapidamente diagnosticados como resultado desta complicação (Bays, 1997).

Infecção
As infecções podem levar a complicações maiores como: obstrução da via aérea, 

perda de osso e dentes, osteomielite, septicemia, trombose dos seios cavernosos e 
meningite. Muitas infecções que requerem incisões e drenagens têm sido relatadas após 
a realização de procedimentos em cirurgia ortognática (Lanigan, Mintz, 2002). 

A utilização de profi laxia e de terapia antibiótica durante e depois da cirurgia tem 
diminuído substancialmente o risco a infecção. No entanto, o uso de placas e parafusos 
para a fi xação dos fragmentos osteotomizados tem aumentado o potencial para infecção, 
porque os metais implantados podem servir de nichos para o crescimento bacteriano, 
resultando em episódio de septicemia e bacteremia (Acebal-Bianco et al., 2000).

Hematoma
A formação de hematoma tem sido geralmente descrita como um problema pequeno, 

porém pode se tornar um problema maior quando o hematoma se desenvolve no assoalho 
da boca podendo, assim, causar uma obstrução da via aérea, ou quando este ocorre no 
interior da cavidade orbitária, podendo causar a compressão de estruturas nervosas e do 
globo ocular (Acebal-Bianco et al., 2000). 

Fístulas buco-nasais
A cirurgia em modelos de gesso no pré-operatório revela a quantidade de expansão 

esperada no momento da osteotomia maxilar. Grandes expansões, maiores de 8 mm, 
aumentam o risco de rompimento de tecido mole. Fístulas buco-nasais são mais comuns 
do que fístulas buco-sinusais, provavelmente porque a maior tensão instala-se na linha 
média da mucosa palatina. A mucosa palatal pode ser rasgada na hora da cirurgia ou 
pode ter um rompimento tardio, como um resultado da agressividade da cirurgia. Caso 
ocorra o rompimento da mucosa palatina, a manutenção da integridade da mucosa nasal 
é a melhor prevenção para o desenvolvimento de uma fístula.

A sutura da mucosa palatina e da mucosa nasal deve ser realizada e o paciente 
deve ser orientado quanto a possibilidade de sangramento nasal. O emprego de 
descongestionantes, sprays nasais e possivelmente, antibióticos é recomendado. Se uma 
fístula buco-nasal persistir depois da cicatrização, a higiene e manutenção da cavidade 
óssea freqüentemente permitem o fechamento espontâneo da mucosa, no entanto, se isso 
não ocorrer, o fechamento cirúrgico pode ser necessário (Bays, 1997).
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Pseudo-artrose
É uma complicação relativamente comum em re-intervenções de cirurgia maxilar. 

Períodos extensos de mobilidade da maxila no pós-operatório são raros, mas podem 
ocorrer em presença de uma oclusão traumática. A situação em que um dos dentes 
está sob contato prematuro durante a oclusão causa um desequilíbrio de forças na 
maxila, provocando a mobilidade do osso maxilar, se esse movimento é habitual, uma 
fi brose de união se desenvolve e atrasa os resultados de cicatrização. Além disso, se o 
movimento maxilar persistir por muitas semanas, a reabsorção do osso pode acontecer 
verticalmente, causando diminuição vertical da estrutura maxilar. A oclusão deve ser 
monitorada cuidadosamente para assegurar que a maxila não está sendo mobilizada. 
Se a mobilização da maxila é observada, medidas devem ser tomadas para permitir o 
silêncio da cicatrização (Bays, 1997).

Disfunção da trompa de Eustáquio
Em cirurgia ortognática, o bloqueio do ouvido médio é comum, devido à 

entubação nasoendotraqueal, e, particularmente, depois da osteotomia maxilar. 
Os músculos palatais têm sido traumatizados e deslocados pela osteotomia, então 
muitos pacientes reclamam de ouvido “cheio”, diminuindo a qualidade dos sons e 
provocando desconforto. A utilização de descongestionantes no pós-operatório e 
sprays nasais estão indicados. Nas semanas seguintes à cirurgia, a membrana do 
tímpano deve ser examinada rotineiramente para detectar a retenção de fl uído no 
ouvido médio (Bays, 1997). 

Hemorragia tardia
Ocorre aproximadamente dez dias após a cirurgia e pode resultar de uma infecção. 

Um exemplo é a infecção do ramo terminal da artéria maxilar que pode resultar em 
hemorragia excessiva pela cavidade nasal e bucal. Nesse caso o paciente deve procurar 
ajuda hospitalar imediatamente e os profi ssionais devem estar capacitados para lidar 
com essa situação. 

A elevação da posição da cabeça e controle da hipertensão são os melhores 
métodos para tratamento imediato da hemorragia pós-operatória. Se o sangramento 
nasal persistir depois das primeiras 12 horas, um exame intra-nasal deve ser feito 
para determinar a origem desse sangramento. O tamponamento nasal é o melhor 
método de tratamento para controle do sangramento, mas é raramente necessário. 
Atenção especial deve ser dada para a artéria palatina descendente, porque ela é 
normalmente a origem mais comum de hemorragia pós-operatória (Dimitroulis, 
1998).
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Sinusopatias
Se o paciente apresenta história de sinusite no pré-operatório, os medicamentos 

usuais de tratamento devem ser empregados: descongestionantes, anti-histamínicos, spray 
nasal e, possivelmente, antibióticos, para propiciar condições ideais para a cirurgia.

No pós-operatório, descongestionantes com anti-histamínicos e, ocasionalmente, 
spray nasal ajudam durante a fase de cicatrização. Complicações de seio maxilar que 
persistirem depois de 8 semanas devem ser investigadas na clínica comum e por radiografi a 
(Bays, 1997). 

Problemas periodontais
O cirurgião deve planejar e executar movimentos que a gengiva e o periodonto 

sejam capazes de suportar sem causar nenhum dano irreversível. Na maioria dos casos, 
incisões interdentais não resultam no deslocamento de toda papila interdental. No caso 
de ocorrência de defeitos periodontais depois da cirurgia, o máximo de higiene e uma 
boa nutrição são as recomendações para que ocorra a cicatrização. O paciente deve ser 
encaminhado para avaliação e controle de um periodontista (Bays, 1997).

Injúria nervosa
Não existe nenhuma indicação de protocolo que possa ou deveria ser seguido como 

rotina para defi ciências neurosensitiva pós-operatória, exceto tranqüilizar o paciente 
(Bays, 1997).

Aparelho expansor palatino solto
Durante o movimento de separação dos ossos maxilares, o aparelho expansor pode 

ser exigido e sofrer deformações ou se desprender de sua fi xação dentária. O aparelho 
deve ser mantido o mais estável possível e, em curto prazo de tempo deve ser substituído 
por um aparelho mais ajustado ao paciente. Dessa forma, o resultado fi nal da cirurgia 
poderá ser obtido com sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As complicações devido ao tratamento cirúrgico da defi ciência transversa da maxila 

são indesejáveis tanto por parte do profi ssional, quanto para o paciente. Para a prevenção 
de tais complicações, é necessário seguir o protocolo e a técnica corretamente, nas fases 
do pré, trans e pós-operatórias.
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Na fase pré-operatória, é necessário que um correto diagnóstico seja realizado. 
A comunicação entre o ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial é outro aspecto de 
relevância, pois esse é um tratamento realizado multidisciplinarmente.

Na fase do trans-operatória, para que tudo ocorra com sucesso, é fundamental 
que a equipe conheça seu paciente e a deformidade que pretende tratar, realizando um 
planejamento sobre o caso. O profi ssional deve estar capacitado para realizar uma cirurgia 
de tamanha responsabilidade.

Na fase do pós-operatório, é indispensável fazer o acompanhamento do paciente 
e, caso ocorra algum imprevisto, é necessário que o profi ssional esteja disponível para 
tratar qualquer complicação.
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