
Early recovery after surgery protocol in orthognathic surgery: a randomized, blind
clinical study

Protocolo de recuperação precoce em cirurgia ortognática: ensaio clínico randomizado e cego

A randomized, blind and prospective clinical trial was conducted to compare two
clinical rehabilitation protocols in patients submitted to orthognathic surgery,
during the first 60 days after surgery.

Foi realizado um ensaio clínico randomizado, cego e prospectivo para comparar dois
protocolos de reabilitação clínica em pacientes submetidos à cirurgia ortognática,
durante os primeiros 60 dias após a cirurgia.

Pain, edema, mandibular movement, masticatory efficiency and quality of life
were evaluated. Nineteen (19) patients were separated into control and
experimental groups. The control group consisted of 10 patients followed by oral
and maxillofacial surgeons and submitted to a rehabilitation protocol that involved
active and passive mouth opening exercises.

Dor, edema, movimentação mandibular, eficiência mastigatória e qualidade de vida
foram avaliados. Dezenove (19) pacientes foram separados em grupos controle e
experimental. O grupo controle foi composto por 10 pacientes acompanhados por
cirurgiões bucomaxilofaciais e submetidos a um protocolo de reabilitação que envolvia
exercícios de abertura bucal ativa e passiva.

The experimental group had 9 patients and followed the surgeons’ protocol, in
addition to an Early Recovery After Surgery (ERAS) protocol performed by
speech therapists, and involving specific motricity exercises and lymphatic
drainage. The Student’s t-test was applied to compare the results, and the Fisher’s
exact test of independence, to analyze the quality of life and the masticatory
efficiency variables. The statistical significance was set at 5% (p < 0.05) for all the
tests.

O grupo experimental contou com 9 pacientes e seguiu o protocolo dos cirurgiões, além
de um protocolo de Recuperação Precoce Após a Cirurgia (ERAS) realizado por
fonoaudiólogos, envolvendo exercícios específicos de motricidade e drenagem linfática.
O teste t de Student foi aplicado para comparar os resultados e o teste exato de
independência de Fisher, para analisar as variáveis   de qualidade de vida e
eficiência mastigatória. A significância estatística foi fixada em 5% (p < 0,05) para
todos os testes.

The results showed that the ERAS protocol made a positive difference in pain
perception in the first 14 days. However, it did not improve the other variables.
Although many variables showed no significant difference, it was concluded that
the surgeons can delegate patient rehabilitation to qualified professionals, so that
they can optimize their postoperative clinical time.



Os resultados mostraram que o protocolo ERAS fez diferença positiva na percepção da
dor nos primeiros 14 dias. No entanto, não melhorou as outras variáveis. Embora muitas
variáveis   não tenham apresentado diferença significativa, concluiu-se que os
cirurgiões podem delegar a reabilitação do paciente a profissionais qualificados, para
que possam otimizar seu tempo clínico pós-operatório.


