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RESUMO 
Apresenta-se revisão de literatura e caso ilustrativo da aplícab~dade de modelos anatomicos b-idimensionais obtidos de 

tornografia computadorizada. 
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SUMMARY 
A literature revlew and b8Buskatib.e case on the appEcab%S of three-dimensiond models from computed tomography are 

presente$. 
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Iietrodugão 
O planejamento &rgico e, con- 

seqüentemente, o resdtado do procedi- 
mento dependem da precisâo das hfor- 
rnaçhes obtidas quanto às estruturas so- 
bre as yluais se pretende intervir. As téc- 
nicas de tomografia computadorizada 
têm apresentado grande evolução, sen- 
do extremamente úteis não só no diag- 
nóstico, como também no planejarnen- 
to e simulaçáo de cirurgias. 

Revisão da li fereatura 
Desde que Roentgen. descobriu 

os raios-x, em 1895, muitas têm sido as 
suas aplicaçQes no diagnóstico . A gri- 
meira grande inovação no uso da radí- 
ação-x em diagnóstico deu-se em 1921, 
quando Bocage introduziu o conceito 
de tomografia, onde os problemas de- 
correntes de superposiqáo de imagens 
foram sol~cionados.~ 

Nos amos 70 Hounsfíeld desenvol- 
veu a tomografia computadorlzada (TC), 

técnica capaz de gerar imagens axiais do 
crânio e dos tecidos moles nele conüdos. 
O rehamento da tecnologia da TC veio 
rapidamente devido, em grande parte, à 
evoluçâo da ir~formá~ca.~ 

No inicio dos anos 80 já era pos- 
sível se obter reconshuçóes trkhensio- 
nslis a partir de cortes axiais de TC, para 
Wsusùizaçâo em monitor ou registro em 
h e  radíogáf ic~.~ 

A descrição geométrica tridimen- 
sisnd da superfície matômica examina- 
da serviu de base para o desenvolvi- 
mento de técnicas que resultam na cons- 
trução de um modelo anatomico sólido 
que a reproduz em forma e tamanho re- 
ais.3 

Atualmente são utilizadas duas 
tecnologias diversas de robótica para a 
obtenção de tais rnode l~s .~  A primeira 
consiste na escultura, através de broca, 
em um bloco de poliuretasiol e a segun- 
da, na polimerização seletiva de resina 
a~ril ica.~ 

Em ambos os casos, o exame 
tomográfico deverá ser realizado de acor- 
do com um protocolo preestabelecido 
pela empresa que procederá a reconstni- 
ção (Meck, Calcitec , Cemax , Proform), 
no qual o número e a espessura dos cor- 
tes dependerão do grau de detalhe que se 
deseja na reprodução. Os arquivos gera- 
dos pelo exame podem ser enviados em 
disquetes ou via Ir~ternet.~,' 

Os modelos então obtidos são de 
extrema valia no estudo de deformida- 
des faciais complexas, na documentagão 
de casos e no planejamento cirúrgico. 
Além disso, nos casos de cirurgias 
recomtnitivas, a mesma tecnologia pode 
ser empregada para a fabricação de pe- 
ças protéti~as.~,~ 

Apresentação de caso 
O caso a seguir apresentado é de 

um paciente de 4 anos e 6 meses, por- 
tador da Çíndrome de Crouzon (Figura 
I), que apresentava sintomatologia seve- 
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nia td r  apnénas obstrutivas, devadas à 
hapojllasaa do segmenho hxo da face, 
bean como sanaaç neurol6;i;aêos de c c ~ n -  
presão cerebral, pela crana~ossanostose 
que caracteriza a síindrome 

O tratamento propa~ct J O c ~ n ~ ~ b t l a  
em caraargna para descounpieçs5o 
cranaana e osteotomia cxanuofacsa8 do 
bpo Le Fort H11 para Livanfo do 5egme~n- 
to hxo da face 

b01 nieali~zada toanogya ha connpali- 
hadori~ada com recoaastruqão trrdnrnen- 
sional (Figura 2), a partas da qual se 63b- 
teve um modelo anakornrcc~ do  crânio 
(Faguia 3j, o qual for utili~ado para o 
plancnjai~rnto carúrgco (Fagura 4) 

Discuslo 
As desvantagens na obtenqdo de 

modelos anat6maccjç tridnm~iensnonans es- 
t á ~  r,~lacaonadas à dose de radrafáo en- 
volvnda no exame tomsgráhco e as seu 
culsto hricmncearo 

Pala a obtenfáo de um modelo 
de todo O crân10 báo neçessárl~s, em 
media, 60 a 80 cortes tomogiihcos, com 
dose pele de 60 a 80 rads, náo atnngnn- 
do, contudo, a dose ciítaca para o cras- 
talrns. A nacsma pode ser rnrnarni~ada 
pelo aumento da espessura dos corte5 e 
da Bistiincra entre os mesmos na teg15a 
onbitaria ou onde a rasgueza de detalhes 
náo é necesscána ? 

h relagáo custo-beneficsc~ deve 
ser avalaada cundadoçamente, consade- 
rasido que a ~1mu1aa;áo csrnárgca no 1170- 
delo, especaalmente nos caso5 que en- 
volvem equnpeç masltmdis~nplinares, e a 
prévia modelagem das placas de  
osteossántese determinam urna drástica 
redtsgáo mo tempo operat6R0. 
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figura 3 - IUodelo anat6niico obticio, visto de frente (A) e de perfil (E) 

Figura S~>imulaqão cla cirurgla no modelo, viito dc Irente (A) c dc pcrfiI (n) 
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