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É com imenso prazer que o convido a participar 
neste evento, este ano com um simbolismo especial 
uma vez que comemoramos 25 anos de presença 
da Ortodontia Nacional.

As comissões Organizadora e Científica 
preparam  o  programa “Ortodontia de Excelência” 
abordando os temas mais complexos que merecem 
discussão na comunidade ortodôntica. Teremos 
várias conferências nacionais e internacionais 
que partilharão a sua visão, apresentando a sua 
experiência e perspectiva clínica. 

Contamos com a sua presença, de modo a tornar 
este evento numa reunião memorável da Ortodontia 
Portuguesa!

Todas as informações disponíveis em 

www.2018.sportodontia.pt

 

Até breve….

It is with great pleasure that we invite you to this 
event, this year with a special significance since 
we celebrate 25 years of existence in national 
orthodontics.

The organizing and cientific committee are 
preparing the program “Orthodonic Excelence”. 
We will be addressing the most current topics that 
deserve discussion in the orthodontic community.

Speakers from Portugal and many other parts of 
the world will share their vision, offering their own 
experience and clinical perspective.

We count on your presence in order to make this 
event a memorable meeting.

Futher information available on 

www.2018.sportodontia.pt

Looking forward to welcoming you,

Presidente do Congresso
President of the Congress

Ana Paula Amorim
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Mensagem do Presidente
Message from the President

Dear Collegues

A new mandate started at the beginning of this 
year within our Portuguese Society of Orthodontics. 
As a main objective we intend to continue to raise 
the level of orthodontics in Portugal, by searching 
for technological innovation while maintaining the 
solid mold of structured knowledge and socio-
professional receptivity.

The SPO is a scientific society of all members for 
all members, regardless of whether they are recent 
graduates, university professors, specialists or sub-
specialists in orthodontics or any other professional 
category. This principle of democracy is one of the 
benchmarks that we intend to keep and surely, the 
good atmosphere that is experienced during our 
events has captivated the interest of many new 
members.

We are proud of this diversity, but this plethora 
of different professional backgrounds implies that 
sometimes we encounter different challenges due to 
the specificity of our training. However, the common 
ground is to realize that Orthodontics is a medical 
area; it is up to dentists and / or stomatologists to 
seek upon themselves the need of updating their 
own knowledge in the field of the latest techniques, 
seeking to value within our medical training, the 
techniques that allow the most effective, complete 

Cara(o) Associada(o)

Iniciou-se no princípio deste ano um novo ciclo 
diretivo na nossa Sociedade Portuguesa de 
Ortodontia.

Como principal objetivo, de uma forma sintética, 
pretendemos continuar a elevar o nível de 
ortodontia em Portugal, num espírito de busca pela 
inovação tecnológica conservando a sua sólida 
matriz conhecimento estruturado e de abertura 
sócio profissional. 

A SPO é uma sociedade científica de todos os 
sócios para todos os sócios, independentemente 
de serem recém-licenciados, professores 
universitários, especialistas ou sub-especialistas 
em ortodontia ou qualquer outra categoria sócio 
profissional; este princípio de democraticidade é 
uma das suas pedras de toque que pretendemos 
conservar, certo que o bom ambiente que se vive 
nos nossos eventos tem vindo a captar o interesse 
de muitos novos associados.

Orgulhamo-nos desta diversidade, mas esta 
pletora de diferentes origens profissionais implica 
que por vezes tenhamos desafios diferentes devido 
à especificidade da nossa formação. No entanto, 
o ponto comum é perceber que a Ortodontia é 
uma área médica; cabe aos médicos-dentistas e/
ou estomatologistas  procurarem atualizar-se 

Armando Dias da Silva 
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no domínio das técnicas mais recentes nesta 
área, procurando valorizar, de encontro à nossa 
formação médica, as que permitam o tratamento 
mais eficaz, completo e confira melhor resultado 
final no contexto da finalização, função, saúde 
periodontal e estabilidade no tempo, sem prejuízo 
do fator estético. Isto implica que muitas vezes 
os profissionais tenham de sair da sua zona de 
conforto, vencer resistências e entrar em novos 
paradigmas. Estagnar na teimosia não é parar 
no tempo, é retroceder...há que investir em 
formação séria. E neste sentido a SPO tem sabido 
acompanhar, como poucos, o evoluir da Ortodontia 
no tempo. Neste contexto, a SPO tem assumido 
um papel muito importante em Portugal; a nossa 
postura de abertura seletiva às novas técnicas em 
ortodontia possibilita que nos congressos da nossa 
sociedade os participantes tenham acesso direto 
a grandes conferencistas que são pioneiros em 
várias técnicas.  Melhor exemplo é o nosso próximo 
congresso da SPO, já o XXV, e que será organizado 
por uma comissão organizadora presidida pela Dra. 
Ana Paula Amorim e que contará com nomes como 
Itamar Friedlander, Julio Cifuentes, Alvaro Larriu, 
Andrés Giraldo, Isabel Flores, Roberto Fernandes, 
Nuno Gil, Júlio Fonseca, Juan Carlos Rivero 
Lesmes, Enrique Solano, Beatriz Solano, Ágata 
Carvalho, Alberto Albaladejo, Guaracy Fonseca 
Júnior, Giuliano Maino e Emanuele Paoletto. 

Esta direção, composta por mim, Dr. Jorge João, 
Prof. Dr. Rui Pinto, Dra. Ana Paula Amorim e  Dr. 
Francisco Freitas tem o compromisso de valorizar 
o voto de confiança que depositaram em nós; isso 
implica que temos de retribuir esse investimento da 
melhor forma quer sabemos.... apostando numa 
maior regularidade da oferta formativa. 

Assim sendo, temos já prevista a realização 
de cursos de um dia, que permitem manter os 
associados mais atualizados tecnicamente mas 
também mais fidelizados a esta sociedade. 

Estes tipos de sessões formativas serão 
direcionadas a temas muito específicos de 
diagnóstico e tratamento, sendo muito brevemente 
divulgadas.

Entretanto, vemo-nos no XXV Congresso entre os 
dias 20-22 de Setembro, no Porto !

treatment and obtain a better final result in the 
context of the finalization , function, periodontal 
health and stability in time, without prejudice to the 
aesthetic factor. This implies that professionals often 
must leave their comfort zone, overcome resistance 
and enter new paradigms. 

To fall stagnant in stubbornness is not to stop in 
time, it is to retreat ... we must invest in serious 
formation. In this way, the SPO has been able to 
follow, like few, the evolution of Orthodontics in time. 
This society has assumed a very important role in 
Portugal; our posture of selective openness to new 
orthodontic techniques allows our participants to 
have direct access to lecturers who are pioneers in 
various techniques at our congress. Best example 
is our next SPO congress, already the XXV, and will 
be organized by an organizing committee chaired 
by Dr. Ana Paula Amorim and will include names like 
Itamar Friedlander, Julio Cifuentes, Alvaro Larriu, 
Andrés Giraldo, Isabel Flores, Roberto Fernandes, 
Nuno Gil, Júlio Fonseca, Juan Carlos Rivero 
Lesmes, Enrique Solano, Beatriz Solano, Ágata 
Carvalho, Alberto Albaladejo, Guaracy Fonseca 
Junior, Giuliano Maino and Emanuele Paoletto.

This delegation, composed by me, Dr. Jorge João, 
Prof. Dr. Rui Pinto, Dr. Ana Paula Amorim and Dr. 
Francisco Freitas are committed to uphold the vote 
of confidence that you have deposited in us; for this 
reason, we must reciprocate this trust in the best 
way we know how .... by betting on a greater offer of 
regular training sessions.

Therefore, we have already planned one-day 
courses, which allow us to keep our members more 
up-to-date technically but also loyal to this society.

These training sessions will be directed at very 
specific topics within diagnosis and treatment 
planning and will be briefly disclosed.

In the meantime, we meet at the XXV Congress 
between 20-22 September in Porto!
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Publicação da Sociedade Portuguesa de Ortodontia
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Editorial

Passados mais de 10 anos sobre a fundação e 
a primeira publicação da revista ORTOCLINICA, é 
tempo de avaliação e tomada de pulso ao trabalho 
realizado.

Desde logo faço questão de agradecer a todos 
os que colaboraram na nossa revista de forma 
desinteressada, corajosa e de partilha que, julgo, a 
todos enriqueceu.

Agradeço também a toda a equipa que, sempre 
empenhada, concretizou a materialização da 
ORTOCLINICA

Por fim, os ventos de mudança, necessários e 
imprescindíveis conduzem à inevitabilidade de 
uma nova equipa e de um novo diretor para a 
ORTOCLINICA que, com certeza, continuará a ser 
acarinhada, apoiada e desenvolvida pela Sociedade 
Portuguesa de Ortodontia.

Bem hajam

Saudações Ortodônticas

Editorial

More than 10 years has gone by since estabilishing 
the journal ORTOCLINICA and its first publicantion. 
It is now time to evaluate and take a look at all the 
work that has been done.

I would firstly like to thank in advance all those 
who collaborated in our magazine in a equitable, 
courageous and sharing way that, I believe, has 
enriched us all.

Thank you also to the whole team that, always 
committed, materialized and made possible the 
publication of ORTOCLINICA.

Finally, with the winds of change, it’s necessary 
and inevitable the appointment of a new team and a 
new director for ORTOCLINICA, which will certainly 
continue to be cherished, supported and appreciated 
by the Portuguese Society of Orthodontics.

With sincere thanks and Orthodontic Greetings.

Director e Editor / Director and Editor
Miguel da Nóbrega
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Recuperação Do Espaço De 1.2 Iatrogenicamente Perdido
  Iatrogenic Loss Of Space Of 1.2 - Recovery With Orthodontic Treatment

RESUMO: O caso clínico apresentado 
corresponde a uma classe III esquelética e 
dentária, normodivergente, com agenesia de 1.2 e 
perda do respetivo espaço.Aos sete anos de idade 
foi submetida a tratamento ortodôntico intercetivo.
Iniciou  retratamento ortodôntico aos dezassete 
anos  e finalizou aos vinte anos .

História clínica:Paciente do sexo masculino com 
dezassete anos de idade que recorreu à nossa 
Clínica por não estar satisfeito com os resultados 
obtidos no tratamento ortodôntico realizado noutra 
Clínica.

O paciente em questão iniciou tratamento 
ortodôntico intercetivo aos 7 anos e aos 13 anos 
foi planeado tratamento ortodôntico corretivo o               
qual não foi aceite pelos progenitores.

ABSTRACT: Class III malocclusion is considered 
one of the most difficult and complex orthodontic 
problems to treat. This case report describes 
the orthodontic treatment of a seventeen-year-
old patient, with a skeletal and dental class III 
malocclusion, agenesis of the lateral incisor (1.2) 
and loss of its space during orthodontic treatment. 

Clinical history: Patient came to the clinic looking 
for a second opinion, after not being satisfied with 
the results obtained during his previous orthodontic 
treatment.

The patient in question started interceptive 
orthodontic treatment at 7 years old and at the age 
of 13 corrective orthodontic treatment was planned 
but at the time not accepted by the parents.

Inicio do tratamento intercetivo

Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Sub-Especialista em Ortodontia pela OM

Sofia Pinto 
Médica Dentista
Especializada em prostodontia fixa e 
dentisteria estética

Melissa de Jesus
Médica Dentista
Especializada em ortodontia 
clínica pela FMUP
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Ortopantomografia inicial

Fotografias inicias intra orais
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Fim do tratamento intercetivo
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Exame objetivo: Na análise extra-oral, a face 
apresenta-se simétrico e harmonioso, com o ângulo 
naso-labial diminuído e sulco lábio-mentoniano 
ligeiramente aumentado. Na observação intraoral 
apresentava classe III molar, cruzamento anterior, 
endognatia bilateral, ausência de 1.2 e respectivo 
espaço. 

Objective examination: An extraoral examination 
did not reveal any serious facial asymmetry, although 
a decreased naso-labial angle and a slightly 
raised lip-chin groove was perceived. An intraoral 
examination revealed a class III molar interocclusal 
relationship on his right and left sides, an anterior 
crossbite, a bilateral maxillary hypoplasia, and the 
absence of 1.2 and its respective space.

Quatro anos depois Four years later
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Exames auxiliares de diagnóstico:
De modo a determinar um tratamento adequado 

o paciente realizou uma telerradiografia 
e ortopantomagrofia. Assim, foi possível 
complementar o plano de tratamento com o estudo 
cefalométrico. O estudo imagiológico da face não 
apresentou patologias associadas.A cefalometria 
baseada nos valores segundo Steiner, indica 
uma classe III esquelética, normodivergente, 
retroalveolia dos incisivos superiores e protrusão 
dos incisivos inferiores.Nos valores segundo 
Tweed, temos o Ao-Bo muito diminuído.

Complementary exams and 
Cephalometric analysis: 

To determine an adequate treatment plan, the 
patient underwent orthopantomography of his 
arches and latero-lateral cranium teleradiography 
for cephalometric evaluation. Based on values   
according to Steiner, the patient indicates a 
skeletal class III, normodivergent facial pattern, 
retrusion of the upper incisors and protrusion of 
the lower incisors.  According to Tweed, the value 
of Ao-Bo was decreased, indicating a skeletal 
class III malocclusion.

Fotografias iniciais extra orais
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DIAGNÓSTICO:

Classe III esquelética e dentária, normodivergente, 
endognatia bilateral, retroalvéolia dos incisivos 
superiores e protrusão dos incisivos inferiores.

Agenesia de 1.2 com ausência do respetivo 
espaço. 

Linha média superior desviada para a direita. 

Cruzamento anterior 

DIAGNOSIS: 

Class III skeletal and dental relationship

Normodivergent facial pattern

Bilateral maxillary hypoplasia,

Retrusion of the upper incisors and protrusion of 
the lower incisors

Agenesis of 1.2 with absence of its space.

Maxillary dental midline deviated to the right.

Anterior crossbite
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Teleradiografia

Cefalometria 

Ortopantomografia
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PLANO DE TRATAMENTO:

A terapêutica ideal seria Cirurgia Ortognática com 
osteotomia do maxilar tipo Le Fort I e com osteotomia 
sagital mediana da mandibula. Finalização com 
coronoplastia de 1.3.

De um só tempo eram corrigidas as endognatias 
e a linha média superior por reposicionamento do 
complexo maxila-mandibula.

O paciente, por várias razões, descartou tal 
solução e optou por um tratamento menos agressivo.

Assim o planeamento terapêutico passou a ser: 

- Disjunção orto-cirúrgica do palato para corrigir 
a endognatia bilateral, recuperar o espaço de 1.2 
com a consequente correção da linha média.

- Aparelho fixo bimaxilar pré programado.

- Finalização com prótese fixa de zircóneo-
cerâmica no grupo incisivo superior.

TREATMENT PLAN: 

The ideal treatment would be an orthognathic 
surgery with Le Fort type I osteotomy of the maxilla 
and bilateral sagittal split osteotomy of the mandible. 
Esthetic rehabilitation of 1.3 would be needed at the 
end of the orthodontic treatment.

The patient, for several reasons, discarded this 
treatment plan and opted for a less aggressive 
treatment.

The treatment plan discussed and agreed with the 
patient:

- Surgically assisted rapid maxilarry expansion 
to correct the bilateral hypoplasia and recover the 
space lost of the lateral incisor (1.2), consequently 
correcting the dental midline.

- Fixed orthodontics treatment.

- At the end of the orthodontic treatment: Esthetic 
Rehabilitation using Zirconia-Based All-Ceramic 
Crowns on the upper incisors.
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Fotografias finais intra e extra orais
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Radiografias finais perfil e ortopantomografia 

APRECIAÇÃO DE RESULTADOS: 

Como esperado em situações de camuflagem a 
intercuspidação não foi naturalmente conseguida 
mas a oclusão ficou estável e no plano estético o 
paciente demonstrou o seu agrado com o resultado 
final obtido.

ASSESSMENT OF RESULTS: 

As expected in cases of orthodontic camouflage 
of a skeletal class III, intercuspation was not fully 
attained. A stable occlusion and satisfactory 
esthetic rehabilitation was achieved. The patient 
was satisfied with the final result.

BIBLIOGRAFIA:

Bailey.J:L:T, Server; D.M TurveY, T.A , Proffit T W.R Class II problems.Centemporary treatment of dentaldeformity. Mosby 
2003Profit, N.R Centemporary Orthodontic 2007Moyers, R. Ortodontic , Koogan S.A 1979Epker, B.N Stella J.P. Fish, l.c. Dento 
facial Deformities Integrated Orthodontic and Surgical Correction.1995
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Introdução: 

Quando se procura restaurar a função mastigatória 
e a estética facial, sobretudo em pacientes 
adultos, muitas vezes é necessário recorrer a 
uma intervenção multidisciplinar. Sendo assim, é 
imprescindível que o plano de tratamento seja bem 
definido para que o clínico seja capaz usar as várias 
áreas dentro da Medicina Dentária/Estomatologia e 
a Cirurgia Maxilo-Facial de modo a poder oferecer 
o melhor tratamento a cada paciente.

Resumo:

O caso clínico em questão, paciente de sexo 
feminino com 57 anos de idade, embora não 
estivesse inicialmente relacionado com a ortodontia, 
para encontrar uma solução global o recurso a 
mesma e a Cirurgia Ortognática era imperioso. 
Para finalizar o tratamento de modo, a atingir os 
objetivos finais de estética do sorriso e garantir uma 
boa oclusão foi necessário substituir a reabilitação 
protética fixa existente.

História clínica

Paciente do sexo feminino de 57 anos de idade 
recorreu a consulta de Estomatologia com o 
motivo principal “Ferida constante do lábio inferior, 
dificuldades de mastigação e não gostar de se 
ver”. Não referiu alterações de qualquer ordem 
sobre o seu estado geral de saúde e quanto aos 
antecedentes familiares, sem nada a assinalar.

Introduction:

When restoring masticatory function and facial 
aesthetics, especially in adult patients, it is often 
necessary to recur to a multidisciplinary intervention. 
It is, therefore, essential that the treatment plan be 
well defined so that the clinician can opt within the 
various areas of Dentistry/ Stomatology, as well as 
turn to Maxillofacial Surgery in order to offer the 
best treatment plan to each patient.

Abstract:

The clinical case in question is of a 57-year-old 
female patient, which although initially was not 
directly related to orthodontics, to achieve the 
objectives and resolve the patients’ complaint, 
the use of orthodontics and Orthognathic Surgery 
was imperative. After the orthodontic treatment, 
the replacement of the existing fixed prosthetic 
rehabilitation was necessary to produce optimal 
facial and smile esthetics. 

Clinical history

A 57-year-old female patient came to the clinic for 
a stomatology appointment with the main complaint 
“Constant lower lip injury, chewing difficulties and 
not liking what I see”. Nothing to report about her 
general state of health and family history.

Lesão permanente do lábio inferior por traumatismo 
Permanent lower lip injury due to trauma

Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Sub-Especialista em Ortodontia 
pela OM

Sofia Pinto 
Médica Dentista
Especializada em prostodontia 
fixa e dentisteria estética

Matos da Fonseca
Médico Especialista em 
Cirurgia Maxilo Facial
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Diagnóstico:

Exame extra-oral: 

Apresenta um facies simétrico com perfil convexo, 
incompetência labial, projeção acentuada dos 
incisivos superiores e apagamento do mento.

Na observação do lábio inferior deteta-se uma 
lesão leucoplásica ocasionada por trauma frequente 
do bordo incisal dos dentes incisivos superiores.

Diagnosis:

Extra-oral examination: 

An extraoral examination did not reveal any serious 
facial asymmetry. A convex profile, lip incompetence, 
sharp protrusion of the upper incisors and retrusion 
of the chin.

On the lower lip, a leukoplakia lesion could be 
observed caused by frequent trauma by the incisal 
edge of the upper incisor teeth.

Exame intra-oral: 

Classe II de caninos e molar com trespasse 
incisivo de 5mm, coroas fixas dento suportadas e 
implanto suportadas em toda a maxila e algumas 
na mandibula. 

A ausência de cuspidas palatinas no grupo pre-
molar e molar do segundo quadrante.

Intraoral examination: 

Class II canine and molar occlusal relationship, 
overjet 5mm, fixed dental and implant supported 
crowns throughout the maxilla and some in the 
mandible.

The absence of buccal cuspids in the pre-molar 
and molar group of the second quadrant.

Fotografias iniciais intra orais
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Exames auxiliares:

De modo a determinar um tratamento adequado 
o paciente realizou uma telerradiografia e 
ortopantomografia. No estudo imagiológico 
observam-se ausências de varias peças dentárias. 
Reabilitação com implantes e coroas nas zonas 
molares do 1º,2º,3º,4º quadrante e coroas fixas 
sobre dentes.

Complementary exams and Cephalometric 
analysis: 

To determine an adequate treatment plan, the 
patient underwent orthopantomography of his 
arches and latero-lateral cranium teleradiography 
for cephalometric evaluation. The panoramic x-ray 
shows the absence of several teeth. Rehabilitation 
with implants and crowns of the molars in all 
quadrants and fixed crowns on other teeth.

Radiografias inicial perfil e ortopantomografia 
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Plano de tratamento:

Aparelho fixo multibandas superior e inferior

Cirurgia ortognática

Finalização ortodôntica

Finalização protética fixa

Contenção

Tratamento:

Colocação de aparelho fixo multibandas inferior

Após obtenção do posicionamento correto dos 
dentes incisivos mandibulares, colocação do 
aparelho fixo superior com vista ao apoio para a 
cirurgia ortognática.

Cirurgia ortognática com osteotomia do maxilar 
tipo Le Fort I, para impactação do maxilar, 
osteotomia sagital da mandibula para avanço 
mandibular e mentoplastia.

Substituição de todas as coroas e pontes fixas.

Treatment plan:

- Fixed upper and lower orthodontic treatment

- Orthognatic Surgery

- Orthodontic finalization

- At the end of orthodontic treatment: Esthetic 
Rehabilitation using Zirconia-Based All-Ceramic 
Crowns. 

- Orthodontic Retention

Treatment:

Placement of fixed orthodontic appliance on the 
mandible.

After obtaining the correct positioning of the 
mandibular incisor teeth, placement of the upper 
fixed appliance to support orthognathic surgery.

Orthognathic surgery with maxillary Le Fort 
I osteotomy, for maxillary impactation, sagittal 
osteotomy of the mandible for mandibular 
advancement and mentoplasty.

Replacement of all fixed crowns and bridges.

Fotografias pré cirurgicas extra orais
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Radiografias pré cirurgicas
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Considerações finais:

Com este tratamento a problemática da lesão 
do lábio inferior foi totalmente ultrapassada. A 
estética facial conseguida deu maior equilíbrio a 
face, sobretudo no perfil, a função mastigatória e a 
estética dentária foi restituída.

Referencias/References:

Bailey JLT, Server DM, Turvey TA, Proffit WR. Class II problems. Centemporary treatment of dental deformity. Mosby 2003

Profit NR. Centemporary Orthodontic 2007

Moyers R. Ortodontic, Koogan SA 1979

Epker BN, Stella JP, Fish. Ic Dento facial Deformities Integrated Orthodontic and Surgical Correction. 1995

Final considerations:

With this treatment the lesion of the lower lip was 
completely solved. The facial esthetics achieved 
gave the patient a satisfactory facial profile and the 
masticatory function as well her smile was restored.
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Introduction:

Adult patients with Class II, Division 1, are 
complex clinical cases. Extraction of the premolars 
occasionally occur as part of the orthodontic 
treatment. Thus, in certain cases when extractions 
are needed, it is important to insure anchorage 
of the posterior teeth to prevent loss of space by 
mesialization of the premolars and molars. The 
option of extraction versus non-extraction should be 
carefully analyzed. 

Abstract:

The following clinical case describes the treatment 
of a class II, division 1. The patient presents a 
skeletal class I and aesthetic facial proportions.

The patient underent orthodontic treatment and 
orthognatic surgery in order to reestablish a correct 
occlusion and facial esthetics.

Clinical History:

A female patient, 27 years of age, attended 
the orthodontic consultation. The main reason for 
consultation is “I want to solve my problem”. The 
patient started orthodontic treatment about 5 years 
ago at another clinic. Nothing to report about her 
general state of health and family history.

Introdução

Os pacientes adultos portadores de classe II, divisão 
1, são casos clínicos complexos. A extração dos 
pré-molares ocorre convencionalmente como parte 
do tratamento ortodôntico. Assim sendo, em certos 
casos quando opta-se por extrair, a complexidade 
do caso pode se agravar quando não existe uma 
ancoragem suficiente que impeça a perda de espaço 
por mesialização dos pré-molares e molares. A opção 
extrair versus não extrair deve ser cuidadosamente 
analisada.

Resumo:

O caso clínico que a seguir se apresenta 
descreve o tratamento de uma classe II, divisão 1. A 
paciente apresenta uma classe I esquelética e perfil 
equilibrado.

O tratamento realizado foi colocação de aparelho 
fixo bimaxilar e cirurgia ortognática, que por sua 
vez, possibilitou o restabelecimento de uma boa 
oclusão, posicionamento dentário e estética facial.

História Clínica:

Paciente do sexo feminino de 27 anos de idade 
que recorreu a consulta de Ortodontia tendo como 
razão principal “procuro resolver o meu problema”. 
Iniciou tratamento ortodôntico à cerca de 5 anos 
noutra clínica. Quanto aos antecedentes familiares 
nada de relevante a assinalar e sem alterações de 
qualquer ordem sobre o seu estado geral de saúde.

Solução cirúrgica e ortodôntica de um caso clinico de Classe II Divisão 1
Surgical and orthodontic solution of a clinical case of Class II Division 1

Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Sub-Especialista em Ortodontia 
pela OM

Matos da Fonseca
Médico Especialista em 
Cirurgia Maxilo Facial
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Na observação da cavidade oral, nomeadamente 
na relação inter-arcadas, observa-se uma classe II 
canina e molar e um trespasse incisivo de 3mm

Ausência de 14,24,34,44, assim como a ausência 
dos respetivos espaços na mandibula tinha colocado 
um disjuntor palatino “adaptado” e vestibularização 
das raízes dos primeiros molares. 

Diagnosis:

Extraoral Analysis: Symmetrical face and profile, 
labial competence, harmonious naso-labial angle.

Intraoral analysis and of the models: class II canine 
and molar occlusal relationship, incisal overjet of 
3mm. Absence of 14,24,34,44. Palatal expander 
“adapted” to the mandible and buccolingual 
angulation of the roots of the first molars.

Fotografias iniciais extra orais
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Exames auxiliares diagnostico

No estudo imagiológico a trabeculação óssea e 
côndilos não apresentam alterações

Ausência de 14,24,34,44 e presença de artefacto 
metálico na mandibula

Diagnostic Auxiliary Examinations: 

To determine an adequate treatment plan, the 
patient underwent orthopantomography of his 
arches and latero-lateral cranium teleradiography 
for cephalometric evaluation. After studying the 
x-rays, there were no imaging study without notable 
alterations. Absence of 14,24,34,44 and presence 
of metallic artefact in the mandible.
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Plano de tratamento:

Aparelho fixo multibandas superior e inferior

Cirurgia ortognatica

Finalização ortodôntica

Contenção

Tratamento:

Remoção do disjuntor “palatino” da mandibula.

Colocação de aparelho fixo superior e inferior

Cirurgia ortognatica com osteotomia do maxilar 
tipo Le Fort I e respetiva impactação

Osteotomia sagital da mandibula com o respetivo 
avanço.

Finalização ortodôntica

Contenção final com placa de Hawley e arco 
lingual colado sobre 33 a 43.  

Treatment plan:

Fixed upper and lower orthodontic appliance

Orthognathic surgery

Orthodontic Finalizition

Orthodontic retention

Treatment:

Removal of the “adapted” palatal expander from 
the mandible

Placement of upper and lower fixed appliance

Orthognathic surgery with Le Fort I type maxillary 
osteotomy and its impaction

Sagittal osteotomy of the mandible with its 
advancement.

Orthodontic Finalization

Final retention: Removable retainer (Hawley) and 
lingual fixed retainer bonded on 33 to 43

Trespasse horizontal
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Apreciação de resultados:

O resultado final obtido tanto no plano estético 
facial, na oclusão funcional e no posicionamento 
dentário, como a nível psicológico foi do agrado da 
paciente que aquando da consulta inicial, pensava 
não existir solução possível para o seu caso.

Final considerations:

The patient initially thought that there was no 
possible solution to her case. The results obtained 
in the facial aesthetic plane, functional occlusion 
and dental positioning, as well as psychologically 
was of the patient’s satisfaction. 

Referências/References
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International Orthodontics 2009 ; 2: 115-142

Gil JN, Claus JDP. Estética facial – A Cirurgia Ortognatica. Planeamento para Ortodontistas e Cirurgiões. Livraria Santos 
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Fissurado do palato referênciado à Cirurgia Maxilo-Facial
Referral of cleft palate patient to Maxillo-Facial Surgery

Introdução:

As fissuras labiopalatinas são malformações 
congênitas identificadas pela presença de fenda 
na região óssea ou mucosa da abóbada palatina. 
A partir do diagnóstico, é necessária uma equipa 
multidisciplinar para atuar na correção das 
malformações e problemas associados. Faz parte 
desta equipa multidisciplinar, o ortodontista que 
corrige os problemas dentários e esqueléticos 
associados a patologia.

 

Resumo: 

O caso clínico que a seguir se apresenta é de um 
paciente fissurado do palato. Após longa terapêutica 
ortodôntica, cerca de 10 anos, o paciente aos 17 
anos de idade teve alta na vertente ortodôntica 
e direcionado para os cuidados da Cirurgia com 
Maxilo-Facial.

Devido a não existência de indicação expressa 
para aquela área de especialidade e graças ao 
conhecimento do colega Cirurgião Maxilo-Facial e 

Introduction:

Cleft lip and palate is a major congenital structural 
anomaly that may involve the lip, the roof of the 
mouth (hard palate), or the soft tissue in the back 
of the mouth (soft palate). Orofacial cleft also 
involves structures around the oral cavity which can 
extend onto the facial structures resulting in oral, 
facial, and craniofacial deformity. After diagnosis, it 
is important for the patient to be accompanied by 
a multidisciplinary team so that the best treatment 
is provided. Part of the correction falls upon the 
orthodontist to correct the dental and skeletal 
problems associated with this pathology.

Abstract:

The clinical case that follows is of a male patient 
that presents an orofacial cleft. After about 10 years 
of orthodontic treatment, at the age of 17, the patient 
was redirected to a maxillo-facial surgeon. 

Thanks to the vast experience and knowledge 
of the maxillo-facial surgeon, the colleague was 
able to redirect the patient to our clinic for further 
orthodontic study and treatment due to that fact that 

Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Sub-Especialista em Ortodontia pela OM

Sofia Pinto 
Médica Dentista
Especializada em prostodontia fixa e 
dentisteria estética

Melissa de Jesus
Médica Dentista
Especializada em ortodontia 
clínica pela FMUP
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dos vários trabalhos realizados na nossa clínica, 
no complexo campo dos fissurados do palato, o 
paciente foi redirecionado para observação, estudo 
e eventual solução clínica. 

História Clínica:

 Paciente do sexo masculino de 17 anos de 
idade, fissurado do palato recorreu a consulta de 
Ortodontia tendo como razão principal, referência 
pelo colega maxilo-facial para uma reavaliação. 

he was not ready to perform any type of surgery at 
that point. 

Clinical History:

 A 17-year-old male, with a cleft palate, came to 
our clinic for an Orthodontic consultation after being 
referenced by the maxillo-facial colleague for a 
reevaluation.



205



206

Tomografia axial computorizada
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Diagnóstico:

Exame extra-oral: 

Perfil côncava, retrusão do lábio superior, mordida 
aberta anterior com plano oclusal  inclinado e 
cicatrizes da labiorrafia.

Exame intra-oral:

Exames Auxiliares de Diagnóstico: para 
completar o plano de tratamento e determinar o 
estudo cefalométrico foi realizada uma radiografia 
panorâmica e uma telerradiografia. O estudo 
imagiológico apresentou-se sem alterações 
assinaláveis exceto as inerentes à patologia 
subjacente.

Plano de tratamento:

Hirax

Mascara De Laire

Aparelho fixo multibandas superior e inferior

Exodontia de 22

Finalização com prótese fixa de 13 a 24.

Diagnosis:

Extra-oral examination: 

Concave profile, retrusion of the upper lip, anterior 
open bite with unevenness of the occlusal plane 
and scarring of the labiorrafia.

Intraoral examination:

Diagnostic Auxiliary Examinations: To determine 
an adequate treatment plan, the patient underwent 
orthopantomography of his arches and latero-
lateral cranium teleradiography for cephalometric 
evaluation. After studying the x-rays, there were no 
imaging study without notable alterations except 
those inherent to the underlying pathology.

Treatment plan:

Hyrax

De Laire Orthopedic Mask

Fixed upper and lower orthodontic appliance

Extraction of 2.2

At the end of orthodontic treatment: Esthetic 
Rehabilitation using Zirconia-Based All-Ceramic 
Crowns from 13 to 24.
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Tratamento:

Colocação de Hirax para expansão do palato e 
correção da endognatia bilateral.

Uso intensivo da mascara De Laire para protrusão 
da maxila.

Colocação de aparelho fixo multibandas superior 
e inferior

Exodontia do 22 ectópico

Manutenção de 23 incluso para preservação da 
estrutura óssea

Atingido o objetivo pretendido tanto ósseo como 
dentário, confeção da prótese fixa de 13 a 24

Treatment:

Placement of Hyrax for palatal expansion and 
correction of bilateral endognatia.

Intensive use of Delaire orthopedic mask for 
maxillary protrusion.

Placement of fixed upper and lower orthodontic 
appliance

Extraction of 22 ectopic

Impacted 23 was not extracted to provide 
preservation of bone structure

After orthodontic treatment: Esthetic Rehabilitation 
using Zirconia-Based All-Ceramic Crowns from 13 
to 24

Mascara De Laire
Hirax
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Considerações finais:

Esta foi uma solução “in extremis” relativamente 
ao posicionamento maxilar que naturalmente 
deveria ser melhor conseguido em idades muito 
mais precoces.

O paciente, os seus familiares e a equipa clinica 
congratularam-se por terem obtido um razoável grau 
de “normalidade” que foi desde sempre almejado. 

Final considerations:

The solution to this clinical case is considered “in 
extremis” regarding the maxillary positioning, due to 
that fact that is anomaly should naturally be treated 
at a much earlier age.

The patient, his family members and the clinical 
team find that the results obtained are of a 
reasonable degree of “normality”. In the end, the 
patients satisfaction is of the upmost importance 
and we were satisfied that he was content with the 
results. 
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