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RESUMO

O presente trabalho revisa a literatura e estabelece os dados mais importantes a serem observados
nos modelos de estudo para o diagnóstico e planejamento em cirurgia ortognática, instituindo um
protocolo para a análise de modelos de pacientes orto-cirúrgicos. Esta avaliação divide-se em dois
momentos: avaliação inicial (para diagnóstico da deformidade dento-facial presente) e pré-cirúrgica
(para definição e planejamento da fase cirúrgica do tratamento).

Palavras-chaves: cirurgia ortognática, diagnóstico, modelos.

ABSTRACT

The present article reviews the literature and sets up the most important data to be evaluated in
dental casts for the diagnostic and planning in orthognathic surgery, establishing a protocol to analyse
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the surgical-orhtodontic patients’ model casts. This analysis must be shared in two moments: initial
assessment (diagnostic of dentofacial deformities) and pre-surgical (planning of the surgical treatment).

Key words: Orthognathic Surgery, diagnostic, dental casts.

INTRODUÇÃO

As deformidades dento-faciais, caracteriza-
das pela desarmonia das estruturas esqueléticas,
apresentam grande prevalência na população.
Estas alterações podem influenciar negativamen-
te a estética facial e o equilíbrio do sistema
estomatognático. Em alguns casos, as deformi-
dades esqueléticas podem estar relacionadas a
problemas de mal-oclusão e desequilíbrio do sis-
tema neuromuscular, provocando alterações em
funções essenciais como a respiração, a mastigação
e a fonação.

Proffit; White (1990) descrevem que exis-
tem, basicamente, três alternativas para a corre-
ção de uma má oclusão. A primeira envolve a
movimentação dentária realizada ortodontica-
mente. A segunda utiliza a movimentação dentá-
ria através da Ortodontia associada com trata-
mento ortopédico realizado, somente, em pacien-
tes jovens durante a fase de crescimento. A tercei-
ra abrange a correção ortodôntica associada à
cirurgia ortognática.

A cirurgia ortognática, também conhecida
como ortodontia cirúrgica, é um tipo de correção
cirúrgica dos ossos maxilares e do osso mandibular,
que permite o correto alinhamento e posicionamento
dos ossos e dos elementos dentários em relação à
base do crânio. Em associação com o tratamento
ortodôntico, permite uma adequada solução das
mal-oclusões, especialmente nos casos em que há
o diagnóstico de deformidade dento-facial
(MOYERS, 1991). De acordo com o grau do pro-
blema instalado, a correção cirúrgica varia de pe-
quenas movimentações de grupos de dentes até a
movimentação completa da mandíbula e da maxi-
la. Os objetivos almejados com este tratamento são:
atingir uma oclusão funcional, obter harmonia facial
e dentária, saúde das estruturas buco-faciais e es-
tabilidade entre as arcadas (BELL et al., 1983).

No diagnóstico do paciente orto-cirúrgico
portador de deformidade, utiliza-se três exames
principais: a análise facial (verifica se há uma de-
sarmonia facial observando o desequilíbrio entre
as dimensões faciais), a análise cefalométrica

(corresponde à mensuração de grandezas linea-
res e angulares das estruturas dentárias e ósseas
da face, através de exame radiográfico, em rela-
ção á base do crânio) e a análise de modelos (per-
mite diagnosticar todas as alterações intra-bucais
que devem ser corrigidas para a correta relação
entre os maxilares e a base do crânio). Através da
combinação destas três análises podemos estabe-
lecer o diagnóstico e conseqüentemente um plano
de tratamento adequado a cada paciente.

REVISÃO DE LITERATURA

Para o correto estudo do paciente conside-
rado orto-cirúrgico, é fundamental a obtenção de
modelos de estudo das arcadas dentárias superior
e inferior. De acordo com Kuroda et al. (1996),
no tratamento ortodôntico, as informações obti-
das a partir dos modelos são indispensáveis não
somente para o diagnóstico mas, também, para o
planejamento do tratamento. Os modelos de ges-
so obtidos deverão apresentar características que
permitam a obtenção e interpretação dos dados.
Para tanto, as características fundamentais dos
modelos obtidos devem seguir alguns critérios.

Para a moldagem o paciente deve estar senta-
do na vertical com o plano oclusal paralelo ao solo.
Uma moldeira de tamanho adequado deve ser sele-
cionada para uma correta impressão dos dentes e
tecidos moles. Uma cera mole poderá ser adaptada
na moldeira quando os dentes posteriores encontram-
se em posições extremas. Em seguida, mistura-se o
material de moldagem nas proporções sugeridas pelo
fabricante marcando o tempo da espatulação. Quan-
do a moldagem for realizada na arcada superior, a
moldeira deve ser levada contra a parte posterior
para que o excesso do material se acomode na parte
anterior, no vestíbulo bucal. Quando a moldagem
for feita na arcada inferior, deve-se pressionar a
moldeira preenchida por material contra os dentes
inferiores. A língua do paciente deve ser mantida
extruída para expulsar excessos do material de
moldagem. A moldeira deve ser mantida em posição
até que o material tome sua presa (MOYERS, 1991).
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Segundo Ferreira (1996), para obtenção dos
modelos de gesso, usa-se gesso pedra branco e
deve ser vazado no molde com o auxílio de um
vibrador. Antes de vazar no molde inferior, deve-
se colocar papel ou algodão na porção corres-
pondente à língua, que servirá de suporte para o
material de moldagem, deixando assim a porção
lingual lisa e plana.

Uma base é necessária para auxiliar na
intercuspidação dos modelos e protegê-los das
quebras. Estas bases podem ser confeccionadas
de duas maneiras: através de conformadores de
modelos ou de recortadores de modelos. Os
recortadores modernos possuem mecanismos que
possibilitam o corte com facilidade e rapidez. Os
modelos poderão ser polidos com talco ou mer-
gulhados em uma solução de sabão e polidos após
a secagem (MOYERS, 1991).

Para o recorte do modelo superior, este deve
ser colocado sobre uma mesa e, na base do modelo,
traça-se uma linha paralela ao plano oclusal. Nessa
linha é feito o primeiro recorte. Após, marca-se a
ráfia do modelo, aproximadamente no meio do pa-
lato. Com um transferidor é traçada uma linha no
final do modelo (final dos dentes), perpendicular à
ráfia, onde será feito o recorte. Deve-se, então, veri-
ficar se o desgaste no final do modelo está reto. A
ráfia deve ser prolongada até a parte de trás do
modelo e a partir dela, medir 5cm para cada lado da
linha. No desgastador, colocar a régua no ângulo de
65° e deve-se desgastar dos dois lados até a marca
feita anteriormente. A parte anterior do modelo deve
ser recortada numa angulação de 30° de ambos os
lados até que se forme uma ponta bem na linha média
do paciente. Cada lado deve ter 30mm. Em uma
angulação de 110° é feito o desgaste do ângulo late-
ral posterior que deve ser de 15mm (Figura 1).

Para realizar o recorte do modelo inferior,
deve-se ocluir os modelos e traçar uma linha na
porção posterior do modelo tendo por base o final
do modelo superior. O recorte é feito até próximo
desta linha. Com os modelos em oclusão, pinta-se
a parte de trás do modelo superior e o recorte é
feito até que essa pintura seja apagada. As bases
dos modelos devem ser recortadas até que fiquem
com 75mm de altura. Após, são feitos os recortes
no ângulo de 110° e 65° iniciando com os mode-
los separados e finalizando com estes em oclusão.
A frente do modelo é arredondada e deve ter 40mm
entre o ângulo de 110° e a frente do modelo (Fi-
guras 2 e 3).

Figura 1: Medidas para padronização dos recortes do
modelo superior.

Os dados obtidos pelo estudo dos modelos
permitem que se faça uma análise estática e dinâ-
mica das arcadas. O estudo é realizado nos três
planos do espaço: transversal, antero-posterior e
vertical. A avaliação dos modelos obtidos deve ser
dividida em dois momentos: avaliação inicial
(diagnóstica) e pré-cirúrgica.

Figura 2: Medidas para padronização dos recortes do
modelo inferior.

Figura 3: Medidas para padronização dos recortes dos
modelos superior e inferior articulados.
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 1 Avaliação inicial (diagnóstica)

Durante a avaliação inicial deve-se analisar
os modelos do arco superior e inferior separada-
mente e depois analisar a relação dos modelos em
máxima intercuspidação.

1.1 Análise intra-arco

1.1.1 Posicionamento dos dentes
Na análise individual de cada arco devere-

mos verificar todas as anomalias dentárias que
podem ser melhoradas através da ortodontia.

Em uma vista oclusal, inicialmente, deve-
mos contar o número de dentes e, posteriormen-
te, seguir com a análise dos problemas como a
presença de diastemas ou de apinhamento (ZA-
NINI, 1990). Para a arcada dentária possuir uma
estabilidade adequada, os dentes nela inseridos,
devem estar localizados com os seus pontos de
contato relacionados perfeitamente, sem espaços
entre si (GREGORET et al., 1999). A presença de
diastemas ou apinhamento será quantificada pela
análise da discrepância de Nance (MEDEIROS;
MEDEIROS, 2001). Em um posicionamento nor-
mal dos dentes no arco alveolar, não devem exis-
tir rotações dentárias. Os incisivos rotados neces-
sitam de menos espaço que aqueles que estão cor-
retamente alinhados. Os caninos rotados geram
problemas estéticos e funcionais; e os pré-mola-
res e molares rotados ocupam mais espaço do que
o normal na arcada (GREGORET et al., 1999).

As alterações de forma dos dentes, bem como,
os desalinhamentos dentais também devem ser ava-
liados. Deve-se observar, ainda, a existência de
dentes erupcionados fora da sua posição de ori-
gem, o que chamamos de ectopias (Figura 4 e 5).

antero-inferiores, deve ser realizada para que anor-
malidades sejam diagnosticadas e tratadas. A deci-
são de como contornar a discrepância de Bolton
deve ser tomada no início do plano de tratamento.
A não observância desta discrepância impede que
se posicione adequadamente os caninos e os incisi-
vos (MEDEIROS; MEDEIROS, 2001).

1.2 Análise inter-arcos
Outros itens devem ser avaliados com os

modelos em oclusão. O formato das arcadas deve
ser considerado, sendo comum encontrarmos o
arco superior com formato diferente do arco infe-
rior, o que requer adequação do formato de um
arco ao seu antagonista (MEDEIROS; MEDEI-
ROS, 2001).

Em uma visão frontal observam-se a linha
média, cruzamentos anteriores e posteriores e o
overbite (Figura 6). As linhas médias dentárias
devem ser avaliadas entre si e comparadas à li-
nha média facial (ARAÚJO, 1999; HARRIS; VA-
DEN, 1994). O trespasse vertical ou overbite é a
distância entre as bordas incisais dos incisivos cen-
trais superior e inferior no sentido vertical. Este
pode ser normal (2mm), profundo ou inexistente
como nas mordidas abertas anteriores (MEDEI-
ROS; MEDEIROS, 2001).

Em uma vista lateral determina-se a rela-
ção molar e canina e verifica-se o overjet e a cur-
va de Spee (Figura 7). As discrepâncias antero-
posteriores entre os incisivos superiores e inferio-
res são observados pela quantidade de overjet
(ARAÚJO, 1999). A curva de Spee na oclusão nor-
mal deve ser praticamente plana e a mesma, na
mandíbula, não deve ter profundidade maior que
1,5 mm (GREGORET et al., 1999).

Figura 4 e 5: Vista oclusal de um modelo superior e inferior.

1.1.2 Proporção entre dentes e base óssea
Segundo Zanini (1990), deve-se analisar a

proporcionalidade entre o tamanho dos dentes e o
perímetro do arco. A Análise de Bolton, que avalia
a proporção entre os dentes antero-superiores e

Figura 6 e 7: Vista frontal e lateral com os modelos em
oclusão.

2 Avaliação pré-cirúrgica

Ao concluir-se o tratamento ortodôntico,
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novos modelos de estudo devem ser analisados
para verificar se possuem estabilidade e um
engrenamento dentário adequado para o pacien-
te ser submetido à cirurgia. Segundo Proffit (1991),
os passos essenciais na preparação ortodôntica
são: alinhar os arcos, torná-los compatíveis e es-
tabelecer a posição antero-posterior e vertical dos
incisivos. Na avaliação pré-cirúrgica, observam-
se os modelos em sua posição original e após
manipulam-se os mesmos buscando a oclusão ide-
al, pretendida com a cirurgia (ARAÚJO, 1999).

Na vista oclusal, verifica-se a relação trans-
versa entre as arcadas e a existência de
desalinhamentos dentais. Nos modelos em oclusão
observam-se as linhas médias, overbite, overjet,
assimetrias em cada arco, intercuspidação e rela-
ção molar e canina (GREGORET et al., 1999).
Deveremos obter um correto engrenamento e uma
estabilidade entre os modelos através da
intercuspidação e da relação molar e canina (Fi-
gura 8 e 9).

detalhes impossíveis de serem visualizados na ca-
vidade bucal como analisar a forma, tamanho e
posição dos dentes, além da inclinação dental, si-
metria dos arcos entre outros componentes.

Os dados obtidos pelo estudo dos modelos
permitem que se faça uma análise estática e dinâ-
mica das arcadas, constituindo-se em um recurso
importante, pois através dele, realiza-se um diag-
nóstico preciso e um planejamento adequado para
os casos de Cirurgia Ortognática.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. Cirurgia Ortognática. São Paulo: Santos, p. 51,
1999.

BELL, K. H. A. et al. Perceptions of facial profile and their
influence on the decision to undergo orthodontic surgery.
Am J Orthod, v.88, p.323, 1983.

FERREIRA, F. V. Ortodontia: Diagnóstico e Planejamento Clí-
nico. São Paulo: Artes Médicas, p.143, 1996.

GREGORET, J. et al. Ortodontia e Cirurgia Ortognática. São
Paulo: Santos, p.46, 1999.

HARRIS, E. F.; VADEN, J. L. Postreatment stability in adult
and adolescent orthodontic patiens: a cast analysis. Int J
Adult Orthod Orthogn Surg, v.9, p.19, 1994.

KURODA, T. et al. Three dimensional dental cast analysing
system using lase scanning. Am J Orthod Dentofac Orthop,
v.110, p.365, 1996.

MEDEIROS, P. J; MEDEIROS, P. P. Cirurgia Ortognática
para o Ortodontista. São Paulo: Santos, p. 13, 2001.

MOYERS, R.E. Ortodontia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, p. 423, 1991.

PROFFIT, W. R. et al. Ortodontia Contemporânea. São Paulo:
Pancast, p. 553, 1991.

PROFFIT, W. R.; WHITE, R. P. Who needs surgical-orthodontic
treatment? Int J Adult Orth Orthogat Surg, v.5, n.2. p.81,
1990.

ZANINI, S. A. Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial.
Rio de Janeiro: Revinter, p. 254, 1990.

Recebido em: 12/04/2005
Aprovado em: 20/07/2005

Figura 8 e 9: Vista frontal e lateral com os modelos mani-
pulados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos de estudo são um dos itens de
importância fundamental para a avaliação inicial
e planejamento do tratamento, juntamente com
os demais elementos de diagnóstico. É com o au-
xílio dos modelos que podemos observar alguns


