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Bem Vindos

Sejam bem vindos ao XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia.
 
Devido ao elevado numero de associados que a Sociedade Portuguesa de Ortodontia tem conquistado 
ao longo dos últimos anos, este ano decidiu descentralizar o evento e escolheu a Ilha de São Miguel na 
Região Autónoma dos Açores para a sua realização.
O congresso decorrerá nos dias 06, 07 e 08 de Outubro na cidade de Ponta Delgada, a maior cidade 
do arquipélago, ponto de passagem do turismo transatlântico, famosa pela sua arquitectura, cultura e 
gastronomia.
 
Para a realização do nosso encontro, escolhemos uma das mais modernas unidades hoteleiras dos 
Açores: o Hotel Royal Garden. Com óptima localização junto do centro histórico de Ponta Delgada e com 
excelentes condições para a realização de eventos, julgamos ter encontrado ali o local certo para os três 
dias do nosso congresso.

Estamos certos que o programa Científico Internacional será mereçedor da vossa melhor atenção e que o 
programa social será no mínimo inesquecível. Este ano à semelhança dos anos anteriores teremos uma 
zona de apresentação de posters e um horário próprio para a apresentação de comunicações livres, para 
todos os que queiram enriquecer o conhecimento científico, característica da Sociedade Portuguesa de 
Ortodontia que se assume como dinâmica e referência em Portugal.

O Congresso tem o apoio oficial do Governo Regional dos Açores e do Grupo SATA, que permitiram 
a possibilidade dos associados da S.P.O. e amantes da Ortodontia, possam se deslocar aos Açores a 
custos muito reduzidos. 

     Será uma honra poder receber-vos neste paraíso atlântico.
 
       Sejam bem vindos aos Açores

            Carla Sofia Quaresma
 
      Presidente do XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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EDITORIAL

Com a reunião magna da nossa sociedade a ter lugar na mui nobre cidade 

de Ponta Delgada da belíssima Ilha de São Miguel, mais um ciclo se fecha 

e inicia-se outro.

 Este novo ciclo e, tendo em consideração o panorama global do 

País, não será fácil mas com certeza será criativo.

 Será criativo para a Sociedade Portuguesa de Ortodontia que terá 

de solidificar-se e engrandecer-se e também para os seus Associados 

que terão de cada vez mais, se unir através de troca de experiências e de 

saberes com o intuito de prestar sempre melhor serviço aos seus pacientes.

 Com este objectivo bem presente no nosso dia-a-dia, teremos de ser 

capazes de melhorar a aquisição de saberes permanentemente renovados 

e documentar correctamente os casos clínicos para que o intercâmbio 

aconteça nomeadamente por via do órgão oficial da Sociedade Portuguesa 

de Ortodontia, a revista “Ortoclínica”.

 Ficamos à espera.

 

     Saudações ortodônticas. 

     Miguel da Nóbrega
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Tratamento de um caso de mordida aberta, biprotrusão 
com extração de pré-molares  

Resumo: 

Neste caso clínico descreve-se o tratamento de uma Classe I esquelética com um padrão facial 
hiperdivergente, protrusão dentária bimaxilar, mordida aberta com apinhamento antero-superior e inferior 
e perfil protrusivo. Tento em conta estes factores, assim como o facto de apresentar arcadas maxilares 
amplas foram efectuadas extrações dos quatro primeiros pré-molares.  

Foi utilizada uma técnica de arco recto modificada, com ancoragem máxima com barra palatina e tip-
backs posteriores, que possibilitou o restabelecimento de uma boa oclusão com melhoria significativa no 
posicionamento dentário e da estética facial.

Palavras-chave:
Biprotrusão / Mordida aberta /  Incompetência labial / Extração de premolares. 

Introdução:
           
Há algumas décadas atrás, o diagnóstico e o plano de tratamento ortodôntico baseavam-se quase 

sempre em factores dentários e esqueléticos. No entanto, a estética facial constitui um dos principais 
objectivos do tratamento ortodôntico, sendo um importante factor a considerar na decisão, tanto por parte 
dos pacientes como dos ortodontistas 1, 2. 

..............

..............

..............
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Durante os últimos anos, diversos estudos têm sido efectuados para quantificar e prever a relação entre 
o movimento dos incisivos e o movimento labial, no sentido de determinar a repercussão da retração 
dos incisivos sobre o perfil. Alguns autores mostram que a extração nomeadamente dos quatro pré-
molares pode ser muito útil na retrusão dentária e na proeminência labial nos pacientes com biprotrusão 
3, 4, na maioria dos casos quando esta é combinada com apinhamento dentário 1, 2. Por outro lado, 
e tendo em conta indivíduos com Classe II, Divisão 1, outros autores afirmam que após o tratamento 
ortodôntico existem poucas diferenças entre o perfil cutâneo quando comparados os grupos tratados 
com e sem extrações 5. Também Gomes e Jardim 6, concluíram que a extração de pré-molares não tem 
necessariamente um impacto negativo sobre o perfil facial e nos pacientes estudados, a decisão extração 
versus não extração envolve outros factores, para além do perfil cutâneo.

O padrão de extrações efectuadas deve ser também analisado. Contudo, alguns  estudos não 
encontraram diferenças significativas na curvatura labial com os diferentes padrões de extrações,  
nomeadamente de quatro primeiros pré-molares, de quatro segundos pré-molares ou de dois primeiros 
pré-molares superiores e dois segundos pré-molares inferiores 7. Também Staggers 8 nos casos de 
tratamentos com extração de quatro primeiros pré-molares e extração de quatro segundos molares, não 
encontrou diferenças significativas na quantidade de retração do lábio superior, no entanto o lábio inferior 
sofreu uma retração mais pronunciada quando foram extraídos os pré-molares. 

A opção por extrair versus não extrair tem sido debatido durante vários anos. Trabalhos de investigação 
podem ser encontrados suportando ou contrariando os benefícios da extração 1, 9.  Não há no entanto, 
evidências definitivas que suportam o conceito pelo uso exclusivo da terapia de extração; da mesma 
forma, nenhuma investigação define a não extração como a melhor opção terapêutica. Ambas têm 
vantagens e limitações, quando utilizadas tendo como base critérios específicos individuais para cada 
plano de tratamento.  

Contudo, existem as imprevisibilidades e incertezas com as quais os clínicos se deparam nas situações 
duvidosas, que devem ser consideradas individualmente, tendo sempre em conta o senso clínico, apoiado 
na evidência científica, na hora da decisão. 

No presente caso clínico a decisão pelas extrações, foi baseada num conjunto de factores, tais como os 
estéticos, esqueléticos, dentários e funcionais.

Caso Clínico:

Indivíduo do sexo masculino, com 15 anos, recorreu à consulta de Ortodontia tendo como razão principal, 
o mau posicionamento dentário do arco superior e inferior (Fig. 1).Documentos  pré-tratamento:

Documentos pré-tratamento: 
 (15 anos)

Diagnóstico: 

• Análise extra-oral (Fig. 1): perfil convexo, incompetência labial com ângulo nasolabial fechado e 
sorriso gengival.

..............

..............

..............
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• Exame intra-oral (Fig. 1) e análise de modelos (Fig. 2): Todos os dentes estavam presentes. 
O paciente apresentava uma relação de Classe III molar e canina bilateralmente; linha média dentária 
superior centrada com a linha média facial e a inferior desviada 3mm para a esquerda. Desarmonia dento-
maxilar superior de -5mm e inferior de -4mm. Mordida aberta com valor de overbite de 

-0,7 mm e overjet de 3,1 mm. 

• Exame funcional: 
Sem parafunções ou disfunções. O exame e história clínica não revelaram problemas da ATM (Fig. 3).

• Radiografia panorâmica 
(Fig. 4): Todos os terceiros molares estavam presentes. 

Análise cefalométrica 
(Fig. 5, 6 , Tabela 1,2): Classe I esquelética (ANB= 1,7º, SNA= 76,5º and SNB= 74,8º) com Classe III 

Alveolar Ao-Bo (-6,1mm). A dimensão vertical exibida uma hiperdivergência (FMA= 30,4º) com incisivos 
inferiores normo-inclinados (IMPA= 90,4º), mas muito protruidos em relação à linha A/Po (8mm). Ângulo 
interincisal diminuído (I/I = 115,5º), overbite -0,7 mm e overjet 3,1 mm. Curva de Spee invertida.

O indicador de sobremordida profunda (ODI) consiste de dois ângulos, um entre FH e PP e outra entre AB 
e MP. Neste caso, o valor ODI foi muito diminuído, revelando uma mordida esquelética aberta (Tabela 3).

O indicador de displasia antero-posterior (APDI) consiste de três medidas angulares (FH-PP, AB-NPG, 
FH-NPG), mas corresponde ao ângulo PP-AB, revelando neste caso, uma Classe II esquelética (Tabela 4).

Objectivos de tratamento: 
Correção do apinhamento dentário, da mordida aberta, da biprotrusão dentária, perfil protrusivo e 

incompetência labial.
Objectivo visual de tratamento para a arcada inferior (VTO): Tendo em conta a discrepância dentária 

inferior de -4mm e a discrepância cefalométrica de -14mm (devido ao posicionamento do incisivo inferior 
em relação à linha A/Po inicialmente ser de + 8mm), a discrepância total inicial era de -18mm. Com a 
extração dos primeiros pré-molares obtém-se um ganho de 14mm, tendo assim que no final do tratamento 
o incisivo inferior ficar a 3 mm em relação à linha A/Po, para fazer face à grande discrepâncis total inferior. 
Desta forma, a planificação para a retrusão do incisivo inferior foi de 5mm, levando a uma diminuição da 
inclinação do incisivo inferior (IMPA) de 10º,  ficando com um ângulo estimado de 80,4º (90,4º-10º), uma 
vez que por cada mm de retrusão do incisivo inferior o ângulo diminui 2º (Tabela 1). 

Plano de tratamento: 
Extração do 14, 24, 34, 44 e máxima ancoragem.

Explicação das extracções: Extração dos primeiros pré-molares devido à hiperdivergencia,  protrusão 
dentária bimaxilar com apinhamento antero-superior e inferior e ao perfil protrusivo.

Tipo de aparelho:
Aparelho fixo bimaxilar, bandas e braquetes Straight wire versão Roth, com um slot 0,022 x 0,028. 
Foi utilizada uma técnica de arco recto modificada, com ancoragem máxima com barra palatina e tip-

backs posteriores.
 

..............

..............

............................

..............

..............
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Duração do tratamento: 
24 meses.

Retenção: 
Aparelho removível superior para ser usado durante a noite e retentor lingual fixo colocado nos incisivos 

e caninos inferiores (Fig. 7).

Documentos pós-tratamento  (17 anos)
Analise extra-oral : Podemos observar uma indiscutível melhoria do perfil facial, com competência labial 

e sorriso agradável apesar de permanecer alto (Fig. 7). 
Functional examination: oclusão dinâmica balanceada. 
Exame intra-oral (Fig. 7) e análise de modelos (Fig. 8): Articulação estável com uma oclusão dentária 

balanceada com relação bilateral de Classe I molar e canina. Ambas as linhas médias centradas entre si 
e com a linha média facial, e a relação normal de overjet e overbite foram obtidas.

 Radiografia panorâmica (Fig. 9): Bom posicionamento radicular com permanência dos terceiros molares.

Análise cefalométrica
 (Fig. 10, 11 e Tabela 2): No sentido ântero-posterior, a Classe I manteve-se inalterada (ANB= 2) mas 

Ao-Bo alterou com ligeira melhoria de -6,1 para   -4,9 mm, contudo manteve-se na Classe III alveolar. O 
padrão esquelético ao nível do FMA manteve-se hiperdivergente com uma ligeira melhoria (FMA diminuiu 
de 30,4º para 29,6º ).

Devido à retração dos incisivos inferiores pela inevitável retro-inclinação o IMPA teve uma alteração 
negativa alterando de normo-posicionado (90,4º) para retro-inclinado (80º) (tal como tinha sido previsto 
no VTO), melhoria significativa no oberbite com correção da mordida aberta, mantendo-se o overjet. A 
retrusão dos incisivos essencialmente por retro-inclinação permitiu a abertura do ângulo interincisal de 
115,5 para 136,1 permitindo melhorar a correção da mordida aberta. 

Análise das sobreposições: 
Sobreposição (Fig. 12): considerável crescimento da face com melhoria significativa no posicionamento 

dentário e labial.
 
Documentos no final da retenção
 (15Y 10M), (Fig. 13 - 18) Um ano após o tratamento, temos uma oclusão dentária estável e um sorriso 

agradável (Fig. 14).

Considerações Finais
Têm sido discutidas de várias maneiras as desvantagens da terapia de extração de pré-molares 

na repercussão da face e dentição. As desvantagens apontadas incluem uma linha sorriso de dentes 
estreita, devido a um arco constrito, com idade e aparência mais avançadas. Contudo, neste caso as 
extrações de pré-molares foram efectuadas, devido à hiperdivergencia,  à protrusão dentária bimaxilar, ao 
apinhamento antero-superior e inferior e ao perfil protrusivo. Adicionando o facto de as arcadas dentárias 
se apresentarem amplas, o sorriso no final do tratamento mesmo com extrações ficou mais agradável.

  
Em conclusão, no final do tratamento foram alcançados os objectivos propostos, com melhoria funcional 

e dentária, com beneficio na estética facial. 

..............

..............

..............

..............

..............

..............
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Fig 1. Fotografias pré-tratamento, frontal, perfil facial, sorriso e intra-orais.
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Fig 2. Fotografias dos modelos iniciais.
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Fig 3. Fotografias faciais com arco facial e intra-oral com cera Delair azul no registo de relação Cêntrica.  
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Fig 4. Radiografia panorâmica antes do tratamento.

Fig 5. Telerradiografia em incidência lateral antes do tratamento. 
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Fig 6. Traçado cefalométrico antes do tratamento.
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- 14 mmDiscrepância cefalométrica

- 4 mmDiscrepância Dentária

- 18 mmDiscrepância total

Discrepâncias

Tabela 1- Discrepâncias e planificação para a arcada inferior

Incisivo inferior / A- Po = +8 mm + -

- 4
2-Discrepância de Bolton
3-Verticaliz. / Distaliz. molar 
4-Expansão
5-Curva de Spee

6-Extracção 14
7-Protrusão – Retrusão do inc inf 10
8-Mesialização Molar

Total 14 14

Arcada Dentária inferior

1-Discrepância dentária
Planificação do VTO

VTO ……… 2 ano         ……………………............………......

Eixo Facial……..manter  ……………………………

Convexidade……manter……………………………...

1 – APo…3 mm ……………IIMPA…… 80,4 º ........

Movimentos Requeridos: 5 mm
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Fig 7. Fotografias frontal, perfil facial  e sorriso e intra-orais no final do tratamento ortodontico.

Fig 8. Fotografias dos  modelos finais
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Fig 9. Radiografia panorâmica no final do tratamento

Fig 10. Telerradiografia em incidência lateral no final do tratamento.
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Fig 11. Traçado cefalométrico no final do tratamento.

Fig 12. Sobreposições cefalométricas locais do inicio e do final do tratamento.
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Fig 13. Fotografias 1 ano após o final do tratamento.

Fig 14. Fotografias 1 ano após o final do tratamento.
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Fig 15. Fotografias dos modelos 1 ano após o final do tratamento.

Fig 16. Radiografia panorâmica 1 ano após o final do tratamento.
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Fig 17. Telerradiografia em incidência lateral 1 ano após o final do tratamento.

Fig 18. Traçado cefalométrico 1 ano após o final do tratamento.
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Tabela 2- Medidas cefalométricas iniciais, finais e 1 ano após o final do tratamento

Tabela 3. ODI 
 - Indicador de profundidade de sobremordida vertical, iniciais, finais e 1 ano após o final do tratamento

HF-PF = Ângulo do plano de Frankfort e plano facial (N-Po)
PF-AB = Ângulo do plano facial e plano AB
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Tratamento de uma classe II esquelética, 
hiperdivergente com assimetria do ramo

Nome:Tomas Ribeiro

Sexo:Masculino

Data de Nasc.:08/04/1992

Idade:15 a 1 m
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• Face longa e ligeiramente assimétrica
• Incompetência labial
• Terço inferior da face aumentado
• Incompetência labial
• Biproalveolia
• Biproqueilia

• Interposição lingual
• Mordida aberta anterior

• Apinhamento incisivo-canino superior e inferior ligeiro
• Abóbada palatina profunda
• Arcada superior em U
• Arcada inferior quadrada
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Relação Inter -Arcadas

• Mordida aberta lateral direita
• Overbitee overjetinsuficientes
• Classe I molar e canina esquerda
• Classe I molar direita
• Classe III canina direita

• Arcada inferior quadrangular
• Arcada superior em U
• Apinhamento incisivo-canino inferiorde -2mm

Relação Intra -Arcada

..............

..............
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Curva de Spee

• Curva de Spee direita: Steiner 2mm/Tweed 3 mm
• Curva de Spee esquerda: 0mm

..............
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• Bom estado geral da dentição
• Fórmula dentária completa
• Germens dentários 18,28,38,48 presentes
• Assimetria do ramo ascendente

RX Panorâmico

Teleradiografia de perfil

• Biproalveolia
• Assimetria vertical e anteroposterior evidentes
• Contracção do mento

..............
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Cefalometria
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• Classe II esquelética, Hiperdivergente
• Biproalveolia
• Classe I molar bilateral;ClasseI canina esquerda e III direita
• Biproqueilia
• Assimetria esquelética antero-posterior e vertical ( altura do 

ramo ascendente)
• Interposição lingual
• Incompetência labial

Diagnóstico Sintético

Análise de dificuldade de TWEED ..............

..............
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Quadro de Grandezas Steiner

Plano de Tratamento

• Tratamento ortodônticofixo bimaxilar

• Informações de Root, slot 18x25

• Extracções do 14, 24, 34 e 44

• Ancoragem máxima maxilar e mandibular com mini -implantes

• Reposicionamento incisivo de 5mm

• Exodontiade 4x8 no final do tratamento

• Contenção: Hawleysuperior e 3x3 inferior

• Tratamento muito difícil , lento e com necessidade de elevada cooperação, devido á assimetria e á 

hiperdivergência

• O tratamento ideal seria ortodôntico-cirúrgico(não aceite pelo paciente)

..............

..............



38

Etapas Terapêuticas

Objectivos/Prognóstico

..............

..............
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Etapa I
Junho 07
• Colocação de aparelho inferior L.A.S18x25 bypass incisivo
• AMS 018 Niti
• A M I 018 Niti
• E I M

Etapa I
Junho 07
• Colocação de aparelho inferior L.A.S 18x25 bypass 

incisivo
• AMS 018 Niti
• A M I 018 Niti
• E I M
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Etapa I
Junho 07+1
• Colocação de micro-implantes (max. sup.)para controle vertical

Colocação de micro-implantes

IQ IIQ

..............
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Colocação de micro-implantes

Etapa II
Setembro 07 +3
• Exo 14 ,24 (Já Feitas )
• AMS 017x025 ss
• AMI 017x025 Niti
• Recuo 13,23 por mecânica indirecta com micro implantes

Etapa II
Outubro 07 +4
• Micro Implantes inferiores
• Recuo do 13,23, 33 e 43 com mecânica directa
• A M S 017x025 ss
• A MI 017x 025 ss

IVQ IIIQ

..............
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Etapa II
Novembro 07 +5
• Molas Niti 200gr dos micro implantes aos caninos
• A M S 017x025 ss
• A MI 017x 025 ss

Etapa III
Janeiro 08+ 7
• Molas Niti 200gr dos micro implantes aos caninos
• TIM vert 24 hr 4 oz 4,6mm(Bill 3m)
• A M S 017x025 ss
• A MI 017x 025 ss
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Maio 07

Julho 08
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Maio 07 Julho 08

Cefalometria

Maio 07 Julho 08

..............
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Tweed

Steiner ..............
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Junho 07

Outubro 07 + 4

Agosto 08 + 14
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Etapa IV
Novembro 08 + 17
• A M S 17x 25 ss
• A M I 17x 25 ss
• Inicio da retracção dos incisivos com CE
• Ligadura & 17-15/27-25/12-22/32-42

Etapa IV
Fevereiro 09 +20
• A M S 17x 25 niti
• A M I 17x 25 ss
• Inicio da retracção dos incisivos com CE

Etapa IV
Fevereiro 09 +20
• A M S 17x 25 ss
• A M I 17x 25 ss
• Inicio da retracção dos incisivos com CE
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Etapa IV
Junho 09 +24
• A M S 19x 25 ss
• A M I 17x 25 ss
• TIM III Bilateral
• CE 16-26
• Remoção de mini visT
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Etapa V
Julho 09 +5
• Remoção dos aparelhos
• contenção fixa 3x3 inferior e PH superior

Etapa V
Julho 09 +5
• Remoção inferior
• contenção fixa 3x3
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Relação Intra –Arcada

Relação Inter -Arcadas

Maio 07 Julho 09
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Maio 07 Julho 09
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1 ano após contenção



53

Classe II  Divisão com desvio da linha média superior

FACE:

Face harmoniosa.
Perfil convexo com ligeira retrusão mandibular
Ângulo nasiolabial normal
Sorriso gengival

..............

Martinho Pinheiro

Médico Dentista
DUO Faculdade de Cirurgia Dentária
Universidade Toulouse
martinhopinheiro@gmail.com
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INTRAORAL:

Classe II 2

Classe I molar esquerda, classe II molar e canina direita

Boa relação transversal

Sobremordida anterior notória 

Retroinclinação dos incisivos superiores 

Discreto apinhamento dos incisivos inferiores

Desvio da linha média superior para a esquerda

..............
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RX

Classe II óssea

Normodivergência

Retroalveolia superior

..............
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Comentários ao tratamento:

Nas classes II 2 com sobremordida é frequente o crescimento mandibular estar travado, permitindo  que 
ao corrigir esta  sobremordida seobtenha uma boa resposta de crescimento da mandíbula.

 Neste caso tinhamos quatro problemas principais: sobremordida, desvio da linha media superior para 
a esquerda, classe II e sorriso gengival.

 O caso foi planeado com: 

-Extracção do dente 14 para correcção da linha média superior; 
-Intrusão dos incisivos e caninos para correcção da sobremordida,  regularização do plano oclusal, 

libertação do crescimento mandíbular e melhoria do sorriso gengival; 
-Torque coronovestibular superior para melhorar o sorriso gengival e compensar o previsivel crescimento 

mandibular.
 O tratamento demorou dois anos e dois meses tendo sido possível atingir os objectivos pretendidos: 

correcção da classe II, correcção da sobremordida, correcção da linha média superior e melhoria 
significativa do sorriso gengival acompanhados de  melhorias funcionas e de estética facial. 

As fotografias e rx apresentados são de pré tratamento e de após um ano e quatro meses de contenção.
Não foi feita qualquer gengivoplastia.

..............

..............
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Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Especialista em Ortodontia pela OM
DUO Faculdade de Cirurgia Dentária 
Universidade Toulouse
miguel.nobrega@ortofunchal.com
www.clinicasaolourenco.com

Reabsorção radicular em tratamento ortodôntico - cirúrgico 
de um caso clínico de Classe III esquelética e dentária. 

Resumo:

O caso clínico que a seguir se apresenta é de uma paciente portadora de anomalia dento facial de 
Classe III esquelética e dentária.

A terapêutica englobou ortodontia e cirurgia ortognática sendo de realçar como efeito secundário uma 
reabsorção radicular acentuada e generalizada.

..............

..............Introdução:

A reabsorção radicular é consequência de uma complexa interacção de actividades biológicas, próprias 
de cada indivíduo, associadas às forças mecânicas aplicadas pelos aparelhos ortodônticos.

A perda da matriz inorgânica da raiz e pré-cemento permite a exposição do tecido mineralizado que, 
posteriormente, é destruído pela acção dos osteoclastos e cementoclastos.

A reabsorção radicular secundária à terapia ortodôntica pode ser devida a:
Susceptibilidade individual; Tempo de tratamento; Amplitude da movimentação dentária; Tipo, 

magnitude, duração e intervalo da aplicação da força; Idade e sexo do paciente; Factores sistémicos 
(hipotiroidismo, etc.); Factores locais (oclusão, traumatismos, etc.); Factores hereditários; Causa idiopática 
essencialmente.

A reabsorção radicular desencadeada pelo tratamento ortodôntico pode ser de superfície e/ou 
inflamatória. A de superfície apresenta lesões microscópicas (0, 73mm de diâmetro e 0,10 mm de 
profundidade) que invariavelmente são auto regeneradas. Quando a lesão de superfície evolui para lesão 
inflamatória, resulta uma reabsorção restrita e que pode ser regenerada pelo cemento celular.      
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História Clínica

Paciente do sexo feminino de 19 anos com 
queixas de “não de ser capaz de mastigar bem 
os alimentos, dificuldade de respirara pelo nariz 
e de não gostar de se ver ao espelho”. Indagada 
sobre o seu estado geral de saúde, não referiu 
alterações de qualquer ordem excepto “rinite 
alérgica” e quanto aos antecedentes familiares, 
nada de relevante a assinalar.  

Ortopantomografia e telerradiografia iniciais

..............
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Exame Objectivo

Na observação da face era nítida a retrusão do terço médio. O lábio superior era fino. O ângulo naso-
labial fechado. A distância sérvico-mentoniana estava aumentada. Apagamento do sulco mentoniano. 
Desvio e assimetria do nariz.

Na observação da cavidade oral e após correcção ortodôntica pré cirúrgica, a apresentava mordida 
aberta lateral , Classe III  esquelética e dentária com ausência de 13.

Modelos Iniciais

..............
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Fotografias pré-cirurgia
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Fotografias pré-cirurgia

Exames auxiliares de diagnóstico

O estudo imagiológico através de ortopantomografia e telerradiografia da face não demonstrou 
patologias associadas, sendo evidente o padrão esquelético de classe III. Esta situação já era observável 
nas ortopantomografia e telerradiografia iniciais.

A cefalometria baseada nos valores segundo Steiner realça a classe III esquelética com pró-alveolia 
dos incisivos superiores e protrusão dos incisivos inferiores. Nos valores segundo Tweed temos um IMPA 
diminuído com Ao-Bo também diminuído.

..............
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Telerradiografia e traçado cefalométrico pré-cirúrgico

Análise de Steiner Análise de Tweed..............
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Diagnóstico

Face côncava em relação nariz-lábio-mento com acentuado desvio da normalidade, ângulo naso-
labial diminuído, distancia cervico-mentoniana aumentada, proporcionalidade intrínseca do terço inferior 
alterada, sulco do lábio-mentoniano diminuído e região malar ligeiramente apagada.

A nível esquelético apresentava uma classe III esquelética, normodivergente com proalveolia dos dentes 
incisivos superiores e protrusão dos dentes incisivos inferiores.

A patologia do foro alergológico é, possivelmente, o principal factor responsável por esta má oclusão.

Plano de tratamento

Aparelho fixo multibandas superior e inferior.
Disjunção palatina.
Cirurgia Ortognática. 
Finalização ortodôntica.
Contenção

Ortopantomografia pré-cirúrgica

..............

..............
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..............Tratamento

Aparelho fixo multibandas superior e inferior para encerramento de espaços, correcção do posicionamento 
dentário em geral e dos incisivos superior e inferiores em particular. 

Tracção ortodôntica de 13.
Avaliação pré-cirúrgica com telerradiografia de 

perfil, ortopantomografia e modelos em gesso 
montados em articulador semi-ajustável.

Cirurgia dos modelos almejando o equilíbrio facial. 
Cirurgia ortognática para correcção da classe III 

esquelética e perfil facial.
Rinoseptoplastia. 
Finalização ortodôntica pós-cirúrgica.
Contenção com arco língual colado de 33 a 43 e 

placa de Hawley, a usar à noite, durante os próximos 
24 meses no mínimo.

Ortopantomografia pós-cirúrgica

Canino impactado que devido ao posicionamento da raiz não foi possível tracciona-lo para a sua posição anatómica na arcada 
dentária do maxilar.
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..............Análise de Steiner Análise de Tweed

Telerradiografia e traçado cefalométrico pós-cirúrgico
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Moldes em gesso iniciais
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Moldes em gesso finais
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Discussão 

 
A intervenção cirúrgica programada referenciou o equilíbrio parcial na normalização dos valores sobre o 

triângulo de Tweed e nos padrões estéticos faciais universalmente aceites para o tipo e raça.
A finalização ortodôntica permitiu alcançar um resultado oclusal funcional e, no plano estético, 

perfeitamente aceitável.
A acentuada reabsorção radicular generalizada foi um efeito secundário, nunca observado a este 

nível em nenhum caso ortodôntico, cirúrgico ou não, tratado na nossa clínica. A Paciente encontra-se 
monitorizada e, três anos após a conclusão do tratamento não detectamos qualquer agravamento da 
situação. 

O tratamento, se necessário, circunscreve-se a endodontias com colocação de hidróxido de cálcio que 

..............
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Conclusão  

Tanto no plano estético e funcional como no psicológico os objectivos foram alcançados e o paciente 
reconheceu com satisfação os esforços desenvolvidos por toda a equipa e tem colaborado activa e 
conscientemente no controle do efeito secundário, de origem idiopática parcialmente referenciado na 
ortopantomografia inicial anterior ao tratamento ortodôntico, que desafortunadamente a atingiu mas que, 
tudo indica, está inativo.

..............

..............

tem por objectivo diminuir ou reverter o processo de reabsorção radicular. O êxito desta terapêutica só é 
assegurado se os ions hidroxilos difundirem-se pelos túbulos dentinários. O hidróxido de cálcio promove 
o aumento do ph do meio, neutralizando ácidos e inibindo a actividade enzimática própria do processo de 
reabsorção por parte das células clásticas.   
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«Jig» amovível para um posicionamento
preciso do bracket.

Porta deslizante inovadora SpinTek™ para
mudança dos arcos eficaz e rápida.

Base preparada ao laser com um processo
patenteado para uma adesão óptima e uma
remoção fácil e confortável.

Qual o momento em que os progressos tecnológicos inerentes a um bracket ultrapassam as evoluções previsíveis?
Quando novas possibilidades de exercício aparecem: prática mais eficaz, suavidade clínica, conforto do paciente e estética melhorada.

O novo bracket auto-ligante passivo Damon® Clear™ é muito mais do que um bracket invisível: não só é dotado de qualidades estéticas
notáveis, proporcionando ao paciente o conforto e a discrição que exige, graças à utilização de materiais sólidos resistentes às colorações
alimentares; mas mais ainda, oferece ao clínico a solidez, a precisão e a funcionalidade de que necessita no seu exercício clínico.

A concepção do Damon® Clear™ oferece uma grande resistência mecânica, que garante assim um controlo na precisão do deslocamento
dentário.

Associado à mecânica do sistema Damon (forças e fricção leves, arcos de secção calibrada), permite limitar as extracções, evitar o recurso
às forças extra-orais e disjuntores, optimizando a frequência das consultas durante o tratamento.

A performance
associada à 

transparência...
Entre na nova era estética!

• Qualidades estéticas únicas.

• Fiabilidade e solidez.

• Conforto em cada etapa do
tratamento.

• Precisão e rapidez.

Resultado: um bracket passivo praticamente
invisível que ultrapasse todas as expectativas
estéticas e funcionais.

Paciente Damon tratada pelo Dr. Stuart Frost.www.damonsystem.com/DamonClear

Campo Grande, 30 - 6º / 1700 - 093 Lisboa

Tél. : 800 286 379 (n° gratuito) - Fax : 21 315 61 71  

E-mail : ormodentportugal@ormodent.com
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