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MENSAGEM DA PRESIDENTE
BEM VINDOS À SPO 2014
Estimados colegas,
É com enorme alegria e satisfação que vos convido para o XXI
Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia, que terá
lugar nos dias 2, 3, 4 e 5 de Outubro de 2014 na belíssima cidade
de Braga, cujo tema é “Ortodontia Contemporânea”.
A Comissão Científica e Organizadora percorreram um longo
caminho na preparação de um excelente programa científico,
dotado de numerosas oportunidades de actualizações.
Procuramos elaborar um programa cientifico, inteiramente
transversal ás diferentes áreas da Ortodontia com este propósito,
convidamos conferencistas de elevada qualidade cientifica e de
renome nacional e internacional.
É uma grande honra contar com a vossa presença para assim
partilharmos experiências e fortalecermos ainda mais a Ortodontia
Portuguesa.
Será um enorme prazer receber-vos na acolhedora cidade de
Braga!

		

Com os melhores cumprimentos,

		
Marta Jorge
(Presidente da Comissão Organizadora da SPO)
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EDITORIAL
Realidade para uns e nova realidade para outros, é o que atualmente se vive
na nossa profissão e, mais especificamente, na área da Ortodontia.
Contrariamente à evolução vibrante, intensa, alicerçada e estimulante da
ciência ortodôntica e do quase inesgotável e sempre atual armamentário que
a suporta, as contrapartidas financeiras são, indubitavelmente, cada vez mais
exíguas roçando, por vezes, o absurdamente degradante.
Todos nós conhecemos a presente situação que, desde há muito afeta e
desafortunadamente continuará a afetar a nossa População, tudo indica por
muito mais tempo. Contudo os diminutos honorários que usufruímos não podem
ser exclusivamente atribuídos à denominada “crise” nacional.
A oportunidade surgida foi, de imediato, aproveitada pelos grupos económicos
que, na sequência da perda acentuada do Serviço Nacional de Saúde,
intervieram com seguros de saúde para colmatar tal perda e, a talhe de foice,
englobaram a área odontológica e com especial abrangência, a Ortodontia.
Naturalmente este é um processo que muito dificilmente terá retorno.
As circunstâncias são adversas em todas as vertentes, mas uma das que
mais nos afeta é a das estruturas profissionais.
Tarefa árdua e difícil para os que têm tamanha responsabilidade e, como tal,
urgentemente deverão atuar.
Se assim não o fizerem podem pôr em causa a dignidade e a estabilidade
de todo um grupo sócio-profissional com consequências de todo imprevisíveis
mas, inevitavelmente nefastas.
Nunca como até agora, foi tão importante e necessário repensar toda
a estratégia adotada de forma coordenada, envolvente, ponderada mas,
sobretudo, determinada.

Saudações Ortodônticas
Miguel da Nóbrega
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Tratamento ortodôntico cirúrgico de
uma má oclusão Classe III e confecção
das guias cirúrgicas
RESUMO:
Neste artigo é apresentado um caso clínico com tratamento ortodôntico-cirúrgico, de um paciente do sexo masculino de 23 anos de idade no início do tratamento, com Classe III esquelética,
mordida aberta e assimetria. Serão abordados os passos efetuados para a descompensação
dentária tendo em conta a intervenção cirúrgica, assim como os procedimentos para a confecção
das guias cirúrgicas.
Palavras – Chave: ortodontia; tratamento-ortodôntico-cirúrgico; guias cirúrgicas.
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Introdução
As desarmonias esqueléticas podem ser descritas como resultantes de um
crescimento craniofacial desproporcional e de etiologia multifactorial. Os fatores
que as determinam são diversos, e frequentemente apresentam-se associados
entre si. Dentre os principais fatores etiológicos da Classe III destacam-se o padrão
genético, as disfunções endócrinas, a matriz funcional e o crescimento aposicional.1
O
prognatismo
mandibular
em
desenvolvimento
apresenta
um
potencial
genético pré-determinado, que não será alterado pelo tratamento precoce.2 Um
grande
número
de
jovens
sofrem
alterações
estéticas
desfavoráveis
durante
uma fase onde a estética constitui um fator de relevância psíquica importante.3
A má oclusão de Classe III é caracterizada por uma discrepância esquelética ânteroposterior, podendo estar associadas a uma retrusão maxilar, uma protrusão mandibular
ou uma associação entre os dois problemas. Frequentemente está associada a
alterações transversais podendo ou não estar acompanhada de alterações verticais.3, 4
O comprometimento estético destes pacientes é um dos fatores que os motiva
a procurar o tratamento ortodôntico. Quando o paciente é adulto e o crescimento
finalizou, o tratamento deve ser decidido entre a camuflagem ortodôntica e o
tratamento
ortodôntico-cirúrgico-ortognático
(TOCO),
tendo
sempre
em
conta
que a camuflagem com a tentativa de correção da má oclusão esquelética severa
só com aparelhos ortodônticos pode dificultar o tratamento cirúrgico posterior.5, 6
Existem procedimentos ortodônticos importantes para a planificação do tratamento
ortodôntico-cirúrgico das Classes III. Embora os traçados cefalométricos demonstrem
a extensão das displasias esqueléticas, o resultado estético pós-cirúrgico não depende
somente da sua quantificação devido a, nem sempre, um resultado esqueleticamente
favorável apresentar-se esteticamente aceitável, face à grande variação de espessura dos
tecidos moles faciais e peri-orais.3 A posição natural da cabeça durante o exame do paciente
e os registros fotográficos e radiográficos visam também a otimização do planeamento.3, 5, 7
A determinação da posição de relação cêntrica é fundamental no diagnóstico da Classe
III, pois uma posição mais anterior da mandíbula na posição de intercuspidação máxima,
muitas vezes influenciada por interferências oclusais, pode simular um prognatismo
bem mais acentuado daquele realmente existente na posição de relação cêntrica.8
O tratamento ortodôntico pré-cirúrgico tem como objetivo preparar a dentição para
a correção cirúrgica, de modo a que os arcos dentários fiquem bem coordenados
na posição pós cirúrgica. Nesta fase, os objetivos ortodônticos geralmente são
similares àqueles envolvidos na finalização da ortodontia convencional, ou seja,
realiza-se o nivelamento final, boa intercuspidação, finalização e contenção.3, 7
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CASO CLÍNICO
Diagnóstico:
Documentos pré-tratamento, (23A)
Exame extra-oral: Perfil côncavo; Incisivo superior com exposição normal no sorriso; Linha
média dentária superior centrada e linha média dentária mandibular desviada para a esquerda;
Assimetria facial com desvio do mento para a esquerda (Fig 1)
Esteticamente, o perfil progénico associava-se à deficiência do terço médio facial, com
competência labial.
Exame intra-oral (Fig 1): Mordida cruzada com topo a topo posteriormente; Classe III molar
e canina bilateral; Overjet de -4,4mm e overbite de -4,3mm; Discrepância dentomaxilar (DDM)
inferior de -3mm e superior de -6mm

Rx panorâmico (Fig. 2): Ausência dos 3os molares e tratamento endodôntico radical no 11.
Análise cefalométrica (Fig 3 e tabela 1):
Padrão esquelético normodivergente (FMA=26,6º). Classe III devido a uma retroposição maxilar
(SNA=73,1º) com normo-posição mandibular (SNB=80.4º), mas com grande saliência do mento.
O sorriso normal sem exposição gengival demonstrava uma posição normal alveolar vertical da
maxila.
Alterações dento-esqueléticas no plano ântero-posterior com um ângulo ANB de -7,3º. O IMPA
(76,7º) indicava grande retrusão dos incisivos inferiores levando à possibilidade de protrusão
durante a preparação ortodôntica pré-cirúrgica, compensando também a discrepância dentomaxilar (DDM) negativa existente.

Objetivos de tratamento
1- Correção da retrusão do terço médio da face e do perfil mole e da assimetria mandibular.
2- Aquisição de uma oclusão mutuamente protegida e uma relação estável de Classe I, mantida
em relação cêntrica.
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Fig 1. Fotografias pré-tratamento, frontal, perfil facial, sorriso e intra-orais.

Fig 2. Radiografia panorâmica antes do tratamento.

86

Fig 3. Telerradiografia e traçado cefalométrico em incidência lateral antes do tratamento ortodôntico.

Mecânica ortodôntica pré-cirúrgica
Nos estágios iniciais do tratamento, a mecânica ortodôntica pré-cirúrgica apresenta
objetivos semelhantes aos da mecânica convencional na fase de alinhamento e nivelamento,
incluindo a correção das deficiências de comprimento dos arcos e eliminação de rotações.3, 7
Os procedimentos ortodônticos pré-cirúrgicos constituíram-se principalmente, de alinhamento e
nivelamento dos arcos, com o principal objetivo de eliminar totalmente as compensações dentárias
(Fig. 4-6). O apinhamento ântero-inferior foi corrigido pela inclinação dos incisivos para vestibular
(descompensação). O apinhamento ântero-superior foi corrigido pela expansão do arco superior
tendo em conta a necessidade deste para a correção da mordida cruzada (Fig. 5) e, também
porque os incisivos superiores já se encontravam pro-inclinados. A duração da fase pré-cirúrgica
foi de 14 meses. Não foram necessárias extrações dentárias.

No sentido de todo o potencial de movimentação e estabilidade, os arcos finais utilizados
foram de aço 0,019x0,025, mas sempre que possível devem ser de aço 0,021x 0,025,
aplicados na fase final pré-cirúrgica, que necessitam ser mantidos por um período mínimo
de 4 a 6 semanas antes da execução das radiografias para a confecção do VTO cirúrgico
(Fig 7-9).3, 7 De seguida são confeccionados os modelos, para efetuar a cirurgia de modelos
e para a confecção das guias cirúrgicas. Estes modelos são montados em articulador com
aplicação do arco facial e do registo da relação cêntrica em cera (Fig. 10). Somente desta
maneira, partindo da relação das arcadas com os côndilos em posição de referência (relação
cêntrica) deve ser realizada uma cirurgia de modelos simulando os movimentos necessários.

87

Tendo em conta que todo o estudo cirúrgico é efetuado a partir da posição natural
da cabeça, o arco facial não deve incluir o nasal uma vez que este pode limitar o
posicionamento do braço do arco facial com a orientação de horizontal verdadeira. No
caso de assimetria dos condutos auditivos externos, para a obtenção da horizontal
verdadeira no plano frontal há também, por vezes, a necessidade de retirar um dos
extremos do conduto auditivo externo, porque o que é realmente importante é a simulação
de uma horizontal verdadeira (com o paciente a olhar na linha do horizonte)9 (Fig 10).

Fig 4. Fotos intra-orais durante o tratamento ortodôntico, na fase de alinhamento inicial para a descompensação dentária.
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Fig 5. Fotos intra-orais durante o tratamento ortodôntico, na fase final para a descompensação dentária.
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Fig 6. Overlay, para expansão, compensando a discrepância posterior existente.

Fig 7. Fotos extra-orais para estudo pré-cirúrgico.
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Fig 8. Análise do perfil mole e VTO (objetivo visual de tratamento cirúrgico.

Fig 9. Fotos intra-orais para estudo pré-cirúrgico.
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OBJETIVO TERAPÊUTICO, sagital

A redução sagital da sínfise não foi contemplada porque o paciente gostava do
seu queixo saliente e também face ao rácio cervico-facial se encontrar aumentado
(é de salientar que por norma num paciente de Classe III se encontra diminuída)
e também porque a redução com a osteotomia sagital da mandíbula já iria reduzir
sagitalmente o mento em 2mm.
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Fig 10. Arco facial em posição natural da cabeça (HV), sem a colocação do nasal e com o extremo esquerdo não inserido no
conduto auditivo externo; Cera de relação cêntica; análise do plano oclusal superior, utilizando uma superfície horizontal (neste
caso um espelho).

Cirurgia de modelos
Idealmente devem ser realizadas todas as movimentações ortodônticas desejadas antes
da cirurgia, que permitam uma boa oclusão dos modelos em relação de Classe I. No caso de
haver essa impossibilidade, deve ser acautelada essa movimentação, para ser efetuada no póscirúrgico.3, 7, 9
Os dentes superiores e inferiores devem estar bem posicionados relativamente às respetivas
bases ósseas, com a eliminação das compensações dentárias, nomeadamente a retroinclinação
dos incisivos inferiores e/ou proinclinação dos superiores, agravando deste modo a má oclusão.9
Quando há uma discrepância de modelo significativa, recorrem-se às extrações, por norma de
primeiros pré-molares superiores e/ou de segundos pré-molares inferiores.1, 2
Nas Classes III é comum a presença de uma mordida cruzada posterior na posição de
intercuspidação máxima, no entanto, por norma, esta não ocorre aquando da articulação dos
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modelos de gesso em posição de Classe I.3, 9
No caso de atresia maxilar, a expansão ortodôntica está indicada apenas
quando existe torque negativo e não há recessões gengivais, caso contrário
esta correção transversal também deve fazer parte do planeamento cirúrgico.9
A primeira guia cirúrgica a ser confecionada é a da posição em relação cêntrica, para guia
do posicionamento dos côndilos (marcando pontos de referência) no início da cirurgia, antes da
cirurgia da maxila e da mandíbula. Posteriormente essas marcas de referência serão muito úteis
para posicionamento dos côndilos aquando da estabilização dos segmentos mandibulares com a
intercuspidação correta e com os côndilos referenciados (numa posição de repouso não forçada).
A segunda guia cirúrgica refere-se ao posicionamento da maxila (Fig. 11-14). A terceira
guia cirúrgica do posicionamento da mandíbula, é necessária quando não existe estabilidade
suficiente na posição de intercuspidação máxima. As guias cirúrgicas devem ser construídas
em acrílico o mais finas possíveis para serem utilizadas durante o ato cirúrgico com a relação
inter-arcadas planeada. Para serem reconhecidas facilmente durante o decorrer da cirurgia, a
de relação cêntrica e a final (da mandíbula) devem ser transparentes e a da maxila cor de rosa.

Técnicas cirúrgicas
1º Cirurgia de Le Fort I, com avanço maxilar de 6 mm, devido ao terço médio da face se
encontrar retruído, com deficiência maxilar associada à protrusão mandibular (essencialmente por
proeminência do mento).
Apesar de não ter sido feito no presente caso é também aplicada quando se pretende reduzir o
excesso alveolar maxilar, melhorando a exposição gengival e /ou para a correção do plano oclusal
inclinado.7
2º Osteotomia sagital da mandíbula, indicada para quando são planeadas correções verticais
e ântero-posteriores, promove um maior contato ósseo contribuindo para a estabilização dos
segmentos. Deve-se ter particular atenção para a posição dos côndilos em relação às cavidades
glenóides, que devem estar centrados (numa posição de repouso não forçada), sendo esta uma
das situações que mais vezes leva a recidivas pós-cirúrgicas. A osteotomia sagital da mandíbula
no presente caso foi essencial para a correção da assimetria e estabilização inter-arcadas.
Em ambos os procedimentos a fixação rígida foi elaborada com placas e parafusos de titânio.
Após a fase pós cirúrgica a terapia ortodôntica é retomada para a finalização do caso que,
geralmente consiste em procedimentos de intercuspidação (Fig. 15 e 16). O uso de elásticos
de Classe III é de grande valia nesta etapa, pois controla o efeito de recidiva da relação interarcadas, além de assegurar uma adequada posição da mandíbula, em oposição à sua tendência
de rotação.3
Os elásticos intermaxilares de assentamento também foram usados. Após a remoção do
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aparelho foi utilizada uma placa do tipo wrap-around como contenção superior e um retentor fixo
inferior de canino a canino (Fig. 17). Foram efetuados os registos clínicos e radiográficos finais
(Fig. 17-21 e tabela 1).

Fig 11. Colocação dos modelos de gesso nos splint casts para facilitar a cirurgia de modelos; montagem do modelo superior,
idealmente paralelo à base superior do articulador (indicador da HV, transmitido pelo arco facial); Montagem do modelo inferior
(previamente colocado no splint-cast) com a cera de relação cêntrica e consequente confecção da guia/férula de RC.
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Fig 12. Cirurgia do modelo superior com 6 mm de avanço simétrico.

Fig 13. Isolamento dos modelos de trabalho com silicone, para eliminação de interferências e ficar apenas as bordas e
cúspides expostas.
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Fig 14. Confecção da guia cirúrgica maxilar (em acrílico cor de
rosa); como é lógico a comprovação clínica antes da cirurgia tem
que ser efetuada isoladamente na arcada superior e inferior devido ao avanço de 6 mm efetuado no modelo de gesso superior.
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Fig 15. Fotos intra-orais após cirúrgia; dois overlays confecionados em aço de 0,7mm,para expansão; arco de aço 0,016x
0,022’’ sobreposto para intrusão dos incisivos inferiores.
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Fig. 16. Fase final da correção ortodôntica (após cirurgia).

Fig

17

Fotografias

frontal,

perfil

facial e sorriso e intra-orais no final do
tratamento ortodôntico-cirúrgico.
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Fig 18. Radiografia panorâmica no final do tratamento

Fig 19. Telerradiografia e traçado cefalométrico em incidência lateral no final do tratamento.
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Fig 20. Sobreposições cefalométricas gerais de Bjork, do inicio e do final do tratamento.

Fig 21. Sobreposições cefalométricas locais de Bjork, do início e do final do tratamento.
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Tabela 1- Medidas cefalométricas iniciais, finais do tratamento

Análise
cefalométrica
FMIA

67º+ 3º

76.7

FMA

25º+ 3º

26.6

23.3

IMPA

88º+ 3º

76.7

79.2

SNA

82º+ 2º

73.1

76.2

SNB

80º+ 2º

80.4

76.7

ANB

1º-5º

-7.3

-0.5

Ao Bo

2mm+ 2

UI/NA

22º+2º

36.3

Plano Oclusal

8º - 12º

7.6

Ângulo Z

75º+ 5º

93.6

92.5

45mm

50.0

51.9

65mm

80.6

78.2

Overjet

2.5mm+ 2.5

-4.4

5.2

Overbite

2.5mm+ 2.5

-4.3

2.2

Ângulo
Interincisal

126º+ 10º

136.6

Altura facial
posterior
Altura facial
anterior

Norma

Antes T

-16.0

Final
77.5

-4.8
32.2
7.9

138.5

Conclusão
Neste caso clínico fica patente que as Classes III não decorrem somente da protrusão
mandibular sendo, muitas vezes, resultado da atresia maxilar e, neste caso com projeção do
mento mas não ao nível do ponto B (SNB normal). Desta forma, o planeamento cirúrgico deve ser
extremamente minucioso para se evitar resultados estéticos desagradáveis.
As medidas cefalométricas devem sempre ser acompanhadas da análise do perfil mole para um
planeamento cirúrgico adequado.
A opção por um tratamento cirúrgico deve ser tomada desde o início devido aos procedimentos
ortodônticos serem o oposto das camuflagens ortodônticas.
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“O Impacto das Extrações Dentárias em Perfis Faciais
Desfavoráveis: Questionando o Paradigma” Parte II
RESUMO
As anomalias de Classe II caracterizam-se predominantemente por uma posição recuada da
mandíbula, podendo estar também associadas a uma promaxilia, agravando o grau de severidade
da deformidade.
No contexto do perfil facial, observa-se frequentemente uma abertura do ângulo nasolabial,
retroinclinação do lábio superior e incompetência labial. Tais características faciais merecem a devida
ponderação na elaboração de um plano de tratamento, levando a que o clínico opte, muitas vezes, por
evitar o recurso às extrações dentárias por estas poderem apresentar possíveis consequências de
agravamento do perfil facial.
Com a apresentação de dois casos clínicos, os autores desmistificam o dogma segundo o qual a
realização de extrações dentárias agrava a estética do perfil facial em pacientes portadores de Classe II
com retromandibulia.

108

ABSTRACT
The most common characteristic of Class II anomalies is mandibular retrusion. However, maxilary
prognathism can also be present, increasing the severity of the anomaly.
Regarding soft tissue profile, retrusion of the upper lip, increased nasolabial angle and lip
incompetence are commonly found in this type of malocclusion. Such facial characteristics deserve
a meticulous analysis when planning the clinical approach, as they often lead the orthodontist
to guide the decision for a non extraction treatment, due to the risk of compromising the
harmonization of facial profile.Two case reports will be described by the authors, demystifying the
concept that dental extractions contribute to worsen the soft tissue profile in Class II patients with
mandibular retrusion.

2.2. Caso Clínico 2:

Caso ortodôntico referente a paciente do sexo masculino, 12 anos e 1 mês, cujo

motivo da consulta se prendia com a resolução do apinhamento dentário.

Fig. 13 - Fotografias extra-orais iniciais (facial frontal, perfil lateral direito,sorriso e relação incisivolabial - RIL)

Resumo do diagnóstico:

Problema Dentário: DDM negativa

Tipo Facial: Dolicofacial

		

Relação Molar Cl II 1/2 pm

Problema estético: Incompetência labial

		

Desvio da linha média dentária

Contração musculatura do mento

		

mandibular para a esqª

Perfil retrogénico

		

Sobremordida horizontal

Andar inferior da face aumentado

		 aumentada

Ângulo nasolabial aberto

		

Dente 32 lingualizado

Problema esquelético: Retromandibulia
		

Rotação posterior do plano

		 mandibular
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Fig. 14 - Fotografias intra orais iniciais

Fig. 15 - Traçado cefalométrico inicial de Ricketts

Fig. 16 - Radiografia panorâmica inicial dos maxilares

Plano de tratamento – Aspetos fundamentais e cuidados:
Ponderou-se a realização de um tratamento envolvendo distalização molar, protrusão incisiva e
expansão transversal.
No entanto, para além de ser um tratamento com maior probabilidade de recidiva, correr-se-ia o
risco de ocorrência de rotação posterior mandibular. Assim, optou-se por realizar um tratamento de
camuflagem, com exodontia de quarto pré molares, utilizando uma mecânica intrusiva de forma a
assegurar um bom controlo vertical.
Seriam, então, objetivos gerais do tratamento:



Plano transversal:

Correção da DDM negativa
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Melhoria da estética do sorriso



Plano vertical:

Normalização da sobremordida vertical
Manutenção da RIL


Plano sagital:

Promoção da autorrotação mandibular anterior
Normalização da sobremordida horizontal

PLANO DE TRATAMENTO
1ªFase

2ªFase

Ancoragem máx: ATP: rotação 16

Ancoragem mínima

Nivelamento seg anterior

Nivelamento seg anterior

ATP: rotação 26

Exodontia 35,45

Arco Base

Nivelamento cont: Br setores laterais

Niv cont: Br setores laterais
Exodontia 14,24
Distalização 13,23

Perda ancoragem

Arcos de finalização

Arcos de finalização

Coordenação arcadas

Coordenação arcadas

Elásticos Cl II Schudy

Elásticos Cl II Schudy

3ªFase

4ªFase
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Fig. 17 – Fotografias extra orais finais

Fig. 18 – Fotografias intra orais finais
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Fig. 19 – Comparação entre o início e o final do tratamento
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Fig. 20 – Cefalometria final

Fig. 21 – Radiografia panorâmica final dos maxilares

3. CONCLUSÕES
Como foi exemplificado através de dois casos clínicos, a realização de extrações pode contribuir
para uma melhoria da estética facial em pacientes cujo perfil contraindica, à partida, tal abordagem
terapêutica, contribuindo para a desmistificação do dogma que a realização de extrações prejudica
o perfil facial e a estética do sorriso
Na obtenção da harmonização do perfil facial há, certamente, vários fatores a ter em conta.
Alguns pacientes requerem um tratamento sem extrações enquanto outros beneficiam de
tratamentos com recurso a extrações devendo estar sempre implícita uma individualização de cada
plano de tratamento
A realização de extrações dentárias deve ser revestida de uma profunda ponderação e
conhecimento exato de quais os procedimentos mecânicos a adotar, no sentido de estes induzirem
uma melhoria da estética da face ao invés de contribuirem para o seu comprometimento.
A chave para a obtenção de resultados satisfatórios no que respeita à estética facial, harmonia
do sorriso e oclusão funcional, reside na integração da experiência clínica com a informação
proveniente dos estudos científicos, tendo como fiel a ponderação e bom senso do Ortodontista.
Assim, ao ponderar e perspetivar a sua decisão terapêutica, o profissional não deverá ser
conduzido por estratégias de marketing ou dogmas instituídos devendo sim, essa decisão ser
alicerçada no conhecimento e experiência do clinico.
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Classe II óssea e dentária;
Normodivergência com tendência para
Hipodivergência
Paciente com 13 anos e 4 meses de idade no inicio do tratamento.
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Fotos intra e extra-orais
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Telerradiografia e traçado cefalométrico inicial

DIAGNOSTICO:

Classe II óssea e dentária; Normodivergência com tendência para
hipodivergência, boa relação transversal, biproalveolia, sobremordida acentuada,
diastemas múltiplos, perfil convexo, biproqueilia, ângulo nasolabial diminuído,
sulco mentoniano marcado e ligeira assimetria facial.

PLANO DE TRATAMENTO:
Tratamento sem extrações com aparelhos fixos com técnica de arco reto,
alinhamento e nivelamento dentário, intrusão superior e inferior, encerramento de
diastemas, mecânica de classe II com “forsus”, intercuspidação, detalhes e
acabamentos. Contenção com fio colado de 33 a 43 e placa de Hawley superior.

CLASSE II TERAPÊUTICA
•
Classe II Terapêutica como primeira
opção de tratamento

•
Classe II Terapêutica em casos de
Classe III

•
Pontos
Terapêutica

•

Classe II Terapêutica Unilateral

•

Classe II Terapêutica Atípica

•

Conclusões

importantes

•
Contra-indicações
Terapêutica

da
da

Classe
Classe

II
II

•
Classe II Terapêutica em casos de
Classe I
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Fotos Intra-orais antes do forsus

Raio X pós retracção e intrusão, antes do “forsus”, com classe II completa
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Fotos Intra-orais com “forsus”colocado e activo

Raio X pós retracção e intrusão, antes do “forsus”, com classe II completa
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Fotos Intra-orais pós forsus

Foto pós retracção, com classe II molar completa e foto depois da mecânica de classe II com “forsus”
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RX pré e pós mecânica de classe II com “forsus”

Fotos Intra-orais finais
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Fotografias da face finais

Raio X final

Raio X inicial e final
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Fotos inicial e final
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Sobreposição das cefalometrias inicial e final
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Nome

Nascimento (dd.mm.aa)

PBC

27-mai-99

Morada

Cód. Postal

Portalegre
Ficha n.
Dados RX

0
0

0

Idade

Ref. Norm.

SNA

82°

86

83

SNB

80°

80

80

ANB

2°

6

SND

76°

0

3
73

I to NA

4 mm

12

I to NA

22°

40

I to NB

4 mm

6

I to NB

25°

21

5
0

22
6

0

30

0
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Pog to NB

mm

1

I to I

131°

114

Oclu to SN

14°

8

15

GoGn to
SN

32°

29

32

7

0

SL

51 mm

SE

22 mm

FMA

25°

FMIA

68°

IMPA

87°

AO - BO

2 mm

Ø3-3
ø6-6

Valores cefalometricos iniciais e finais
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Sexo

0

DESCRIÇÃO:
O alinhamento, nivelamento, intrusão e encerramento de diastemas foi efectuado com a seguinte
sequência de arcos: 0.16 e 17x25 de NiTi, 0.18 e 19x25 de SS sendo aplicada a estes uma curva
reversa.
Quando os diastemas ficaram encerrados, deu-se inicio à mecânica de classe II, foram aplicados
os “forsus”, durante 6 meses, sobre o arco 19x25 de aço com dobra a distal do ultimo molar
inferior, com o objetivo de reduzir ao máximo a tendência para incl inação para vestibular dos
incisivos inferiores.A intercuspidação foi efectuada com arcos entrançados 18x25.
Os aparelhos e dispositivos tipo “forsus” têm a maior eficácia no período imediatamente posterior
ao pico de crescimento ósseo; de uma forma geral entre os 12 e os 14 anos nas raparigas e entre
os 13 e os 15 anos nos rapazes, sendo esta uma situação em que o estudo da idade óssea pelo rx
do punho é uma boa ajuda.

CONCLUSÕES:
A analise cefalométrica e as sobreposições dos traçados são sugestivas de que o“forsus” travou
o crescimento do maxilar superior e orientou o crescimentomandíbular mais para vertical.
Foram atingidos os objetivos propostos tendo sido encerrado o caso em classe I molar e
canina, sem diastemas, com a sobremordida e a proalveolia corrigidas. A nível facial houve uma
significativa melhoria do perfil, o paciente apresenta agora um sorriso agradável. Manteve-se a
discreta assimetria facial.
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Camuflagem ortodôntica e posterior
reabilitação oral.
Caso Clínico de adulto com má oclusão
classe III
Resumo
As mal-oclusões de classe III são das alterações esqueléticas mais complexas e difíceis de
diagnosticar e tratar, na clínica diária. Reconhecer características dento-alveolares e esqueléticas
desta subdivisão e suas possibilidades de tratamento, é essencial para uma correção não
cirúrgica.1 Neste artigo o tratamento referido será demonstrado com a descrição de um caso
clínico.
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Introdução

A classificação de Angle, identifica a classe III baseada na relação molar e canina, a qual poderá ou
não estar acompanhada de alterações esqueléticas (prognatismo mandibular, deficiência maxilar
ou ambos)2,4,7,9. Esta alteração pode ser identificada como pseudo ou verdadeiras classe III.5 Por
vezes uma classe III pode ser causada pelo avanço mandibular de forma a evitar interferências
dos dentes incisivos,2,3,5 o qual será relatado no caso seguinte. A verdadeira classe III envolve
padrão esquelético classe III mesmo em relação centrica5 e é caracterizado principalmente para
além de outros valores cefalométricos por uma convexidade de -2mm.8,9
As principais características deste tipo de oclusão são: perfil côncavo, com hipoplasia da face
e do terço medio da cara, lábio inferior protrusivo e mordida cruzada anterior (Overject zero ou
negativo),9 podendo também estar, ou não, acompanhada de mordida cruzada uni ou bilateral
posterior. No entanto nem todas estarão representadas no caso abordado.
A selecção do tratamento é baseada no diagnóstico, na hereditariedade, no padrão facial, na
idade, no sexo, na severidade do problema e na motivação do paciente. 5No presente artigo,
por se verificar que se trata de um caso dentário, foi escolhida a camuflagem ortodôntica como
tratamento preferencial por parte do paciente.

Relato do caso

Identificação Paciente: Adulto, R.I., sexo masculino, 32 anos e 6meses, raça caucasiana.

Motivo da Consulta:

1. Motivos estéticos: Descontentamento com o aspecto dos dentes (dentes anterios

escurecidos e com bastantes restaurações) e progenia associada.
2. Motivos funcionais: Apresentava apinhamento superior e inferior e classe III dentária.

Ausência dos dentes 1.6, 1.2 e 2.6 extraídos por motivos associados á cárie dentária.
Análise facial: Assimetria mandibular e aumento do terço inferior da face.
Exame de perfil: tendo como referencia a vertical verdadeira, observação de biprotrusão labial
e perfil convexo, contrariamente ao que seria esperado.6
Análise do sorriso: Desvio da linha média maxilar de 2mm para a direita, dentes com restaurações
e espaços edêntulos.
Exame intra oral: Boa higiene oral, compressão maxilar, falta de espaço mandibular, mordida
cruzada anterior com sobremordida horizontal incisiva negativa, incisivos superiores e inferiores
proinclinados, oclusão topo a topo no lado direito e necessidade de substituição das restaurações
anteriores. Também verificamos classe molar indeterminada e classe III canina bilateral.
Exames auxiliares de diagnóstico: Fotografias intra e extraorais, ortopantomografia e
telerradiografia, obtenção de modelos de estudo e estudo cefalométrico.
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Análise de modelos:
 Overjet: -5mm

Overbite: 3mm Curva de spee: 4mm

 DDD sup: 3mm
DDD inf: 9mm
 Desvio da linha media maxilar 2mm para a direita
Análise radiográfica: Ausência dos dentes maxilares (consequente inclinação dos
dentesposteriores e migração distal dos restantes dentes), terceiros molares presentes na arcada
e incisivos centrais com tratamentos endodônticos realizados.

Fig. 1 – Fotos iniciais extra orais

Fig. 2- Fotos intra orais no inicio do tratamento
(extracções planeadas já realizadas)

130

Fig.3 – Fotos dos modelos de estudo iniciais

Fig. 4- Ortopantomografia e telerradiografia de perfil no inicio do tratamento Diagnóstico e Plano de Tratamento
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Como resumo da análise cefalométrica de Ricketts foi constatado que:
Problema

Valor

Resultado

Relação Molar

-12,4

Classe III

Overjet

-2,3

Diminuido

Overbite

1.1

Normal

Angulo interincisal

125,3

Diminuido

Convexidade

-0,7

Classe I esquelética

Altura facial inferior

55,1

Dólicofacial

Protrusão incisivo inferior

9,6

Protrusão

Protrusão incisivo superior

7,1

Protrusão

Inclinação incisivo inferior

26,6

Labial

Inclinação incisivo superior

28,1

Normal

Protrusão labial

4,5

Protrusao

Profundidade facial

80,8

Dólicofacial

Eixo facial

81,2

Dólicofacial

Angulo Palno Mandibular

41,9

Dólicofacial

Profundidade Maxilar

80,2

Retrognatia

Altura Maxilar

65,0

Aumentado

Arco mandibular

21,3

Prognatia

Comprimento Corpo

74,2

Diminuido

Tipo Facial

Dólicofacial Severo

Como resultado da análise cefalométrica foi possível verificar que a classe III dentária existente
não é resultado da discrepância óssea.

Fig. 5 Resultado Cefalometria
Análise de Ricketts
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Após o estudo ortodôntico foi elaborado um plano de tratamento que consistiu em alinhamento
e nivelamento de todos os dentes, terminando numa correcta oclusão. No caso mencionado
deveremos recordar que o paciente já se encontra sem primeiros molares superiores, razão pela
qual o tratamento será terminado em classe molar terapêutica.

Plano de tratamento:
•

Extracção do 3.4 e 4.4.

Tratamento ortodôntico compensatório (tratamento ortodôntico convencional, uso de
braquetes e técnica Bioprogressiva Ricketts, técnica seccional) o Coordenar arcadas
•

■ Avançar bloco superior e recuar e ordenar bloco inferior (movimentos efectuados com
ajuda de elásticos e/ou arames sectoriais).
•

Colocação de 1.3 no lugar do incisivo lateral e 1.4 como canino.

•

Tempo provável de tratamento 24 meses.

•

Colocação de aparelhos removíveis de contenção superior e inferior.

Reabilitação final da zona anterior com restaurações estéticas, coronoplastia do 1.3 e
coroas cerâmicas totais nos dentes 1.1 e 2.1.
•

Objetivos do tratamento: Corrigir a relação dentária, correcção da mordida cruzada anterior,
centrar as linhas médias, encerramento dos espaços obtidos como consequência das extracções
efectuadas anteriormente, avançar bloco superior, recuar e ordenar bloco inferior e aumento
transversal das arcadas.
Além da cefalometria de Ricketts foram realizados objetivos visuais do tratamento (VTO) que
seria realizado. Os resultados obtidos no final do tratamento foram idênticos aos previstos, tal
como será relatado.

Fig.6 – VTO
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Evolução do tratamento
Durante o tratamento foram utilizados braquetes Ricketts com slot .018” Dolicofacial.
Inicialmente foram efectuadas as extracções dos dentes 3.4 e 4.4 tal como planeado. No
tratamento adicionalmente foram tratados os dentes cariados antes da colocação do aparelho
ortodôntico.
Foi colocado inicialmente o aparelho fixo superior e passados dois meses foi colocado o aparelho
fixo inferior. Em ambas as arcadas o tratamento foi iniciado com arcos .012 NiTi.
Foi ainda efetuada na:
Maxila: Sequência normal de arcos e colocação de arco base ao fim de 5meses.
Posteriormente foi usado também arco de contracção (expansão excessiva).


Mandíbula: Arco de contracção inferior seguido da sequência normal de arcos e stripping
de pré molar a pré molar.


Durante o tratamento foram usados elásticos cruzados em ambos os lados. Na parte final
do tratamento o paciente começou a usar elásticos de intercuspidação em zig zag para fechar
mordida posterior.
Após remoção do aparelho superior e inferior, colocaram-se goteiras de contenção superior
e inferior, tendo-se posteriormente colocado coroas cerâmicas nos dentes 1.1 e 2.1 tal como
definido no plano de tratamento.

Fig. 7 - Fotografias Finais Extraorais
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Fig. 8 - Fotografias Finais Intraorais

Período de contenção
Após um período de 12 meses o paciente voltou ao consultório para consulta de rotina. Foram
realizadas novos exames complementares de diagnóstico (ortopantomografia e telerradiografia),
obtenção de modelos, fotografias intra e extra orais e novo estudo cefalométrico.

Fig. 9 - Fotografias Finais Extraorais após 12 meses de contenção
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Fig. 10 - Fotografias Finais Intraorais após 12 meses de contenção

Fig. 11 – Fotos dos modelos de estudo finais
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Fig.12 – Ortopantomografia e Telerradiografia após 12 meses de contenção

Problema

Relação Molar
Overjet
Overbite
Angulo interincisal
Convexidade
Altura facial inferior
Protrusão incisivo inferior
Protrusão incisivo superior
Inclinação incisivo inferior
Inclinação incisivo superior
Protrusão labial
Profundidade facial
Eixo facial
Angulo Palno Mandibular
Profundidade Maxilar
Altura Maxilar
Arco mandibular
Comprimento Corpo
Tipo Facial

Valor

Resultado

-7,9
1,7
1,3
129,4
5,5
57,4
4,8
6,4
18,8
31,8
4
85,2
80,7
34,9
90,2
60,5
18,4
74,2

Classe III
Normal
Normal
Normal
Classe II esquelética
Dólicofacial
Protrusão
Protrusão
Normal
Normal
Protrusao
Dólicofacial
Dólicofacial
Dólicofacial
Normal
Normal
Retroognatia
Diminuido
Dólicofacial Severo

Resultados e Conclusões

Após o tratamento verificou-se a ausência do desvio mandibular (como consequência da correcção
do problema funcional) e desvio da linha media inferior cerca de 0,5 mm para a esquerda, o qual
se pode considerar um valor aceitável. Verificamos também uma melhoria na biprotrusão labial e
o perfil manteve-se convexo também devido á falta de mento apresentada pelo paciente.
Após interpretação dos resultados obtidos de ambos os estudos cefalométricos foi possível
verificar que praticamente todos os valores foram alterados, excepto o overbite, altura facial inferior,
protrusão labial, eixo facial e comprimento corpo mandibular que se mantiveram idênticos. As
maiores alterações foram verificadas no overjet, convexidade, protrusão e inclinação do incisivo
inferior, ângulo do plano mandibular, altura maxilar e arco mandibular.
Verifica-se ainda diferenças significativas no diagrama oclusal realizado antes e após o
tratamento.
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Fig. 13 – Diagrama oclusal antes e após tratamento respectivamente

Apesar de a intercuspidação não ter ficado completamente realizada após a remoção da
aparatologia fixa, o paciente foi aconselhado a utilizar as goteiras de contenção o máximo de horas
possível durante o dia e noite, na expectativa da intercuspidação se vir a efectuar naturalmente.
Após os 12 meses de uso de contenção não se verificaram alterações significativas, demonstrando
a estabilidade obtida com o tratamento.
Como tratamentos finais foram efectuadas coroas cerâmicas totais com espigões metálicos
fundidos nos incisivos centrais superiores e restauração estética no dente 1.3
Os resultados obtidos foram de encontro às expectativas do paciente que ficou extremamente
satisfeito com a estética obtida através dos tratamentos realizados.
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CLASSE I ESQUELÉTICA E
DENTÁRIA COM ACENTUADA DDM.
RESUMO:
O caso clínico apresentado corresponde a uma classe I esquelética e dentária com DDM muito
acentuada.
Aos sete anos de idade foi submetida a tratamento ortodôntico intercetivo.
Iniciou tratamento ortodôntico aos onze anos e oito meses e finalizou aos catorze anos e sete
meses.
O controle de fim de contenção realizou-se aos quinze anos e nove meses e o controle tardio
aos vinte anos.

História clínica:
Paciente do sexo feminino com onze anos e oito meses de idade que referia queixas de “falta de
espaço para os dentes “, após tratamento ortodôntico precoce.
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Documentos do Tratamento Precoce

Fotos intra e extra-orais aos seis anos de idade.
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Disjuntor palatino para dentição mista.
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Exame objetivo:
Na observação da face, apresentava simetria e harmonia com perfil convexo, ângulo naso-labial
e sulco lábio-mentoniana ligeiramente diminuído, com competência labial e amplo sorriso.
Na observação da cavidade oral, apresentava ectopia de 13, impactação de 23, persistência de
63 e ectopia de 42. Severo apinhamento tanto do maxilar como da mandíbula. Relação de classe I
molar e curva de Spee de 2 mm.

Fotografias iniciais extra orais
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Fotografias iniciais intra orais

Exames auxiliares de diagnóstico:
O estudo imagiológico através de ortopantomografia e telerradiografia da face não apresentou
patologias associadas.
A cefalometria baseada nos valores segundo Steiner, sugere uma classe I esquelética,
hiperdivergente, proalveolia dos incisivos superiores e retroalveolia dos incisivos inferiores.
Nos valores segundo Tweed, temos o IMPA e o Ao-Bo muito diminuídos.
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Telerradiografia e traçado cefalométrico inicial
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Ortopantomografia inicial

DIAGNÓSTICO:
Classe I esquelética e dentária, hiperdivergente, boa relação transversal, proalvéolia
dos incisivos superiores, retroalvéolia dos incisivos inferiores, DDM, persistência de 63, 23 retido,
ectopia de 13 e 42 em vestibular e em língual respetivamente. Linha média superior desviada para
a esquerda e inferior desviada para a direita.

PLANO DE TRATAMENTO:
Aparelho fixo bimaxilar pré-programado.
Extração dos dentes 14, 24, 34 e 44.
Tração do dente 23.
Distalização dos caninos com FEO.
Correção da linha média.
Reposicionamento incisivo.
Intercuspidação e acabamentos.

CONTENÇÃO:
Placa de Hawley maxilar e fio colado de 33 a 43.
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Mecânica ortodôntica para correção das linhas médias

Telerradiografia e traçado cefalométrico final
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Ortopantomografia final
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Fotografias intra-orais finais
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Fotografias extra finais

APRECIAÇÃO DE RESULTADOS:
Devido à intervenção precoce (6 anos de idade), foi possível, mais facilmente, obter uma oclusão
correta, uma melhoria estética acentuada, uma face equilibrada e harmoniosa com um sorriso
amplo e ligeiramente gengival.
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Documentação após um ano

Telerradiografia e traçado cefalométrico após um ano
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Ortopantomografia após um ano

Sobreposição cefalométrica após um ano
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Fotografias extraintra-orais após um
ano
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Documentação após cinco anos

Fotografias extra e intra-orais após
cinco anos
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Telerradiografia e traçado cefalométrico após cinco anos

Ortopantomografia após cinco anos
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