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Marta Jorge (PRESIDENTE)

Estimados colegas,
É com enorme alegria e satisfação que vos convido para o XXI
CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ORTODONTIA, que
se irá realizar na belíssima cidade de Braga, nos dias 2, 3, 4 e 5 de
Outubro de 2014 com o tema: “ORTODONTIA CONTEMPORÂNEA”.
A Comissão Científica e Organizadora elaborou um excelente
programa científico que irá proporcionar interessantes atualizações
na nossa especialidade.
É uma grande honra contar com a vossa presença para assim
partilharmos experiências e fortalecermos ainda mais a Ortodontia
Portuguesa.
É um enorme prazer receber-vos na acolhedora cidade de Braga!
Presidente da SPO 2014
Marta Jorge
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2 E 3 DE OUTUBR0
QUINTA, 2 DE OUTUBRO
09:00 - 13:00 PAOLO MANZO “The efficiency of interactive self ligation from the alignment to the finishing”
14:00 - 19:00 DEREK MAHONY “Control of the high angle malocclusion”

SEXTA, 3 DE OUTUBRO
08:30 - 9:00 Abertura secretariado
09:00 - 11:00 TERESA PINHO / CÉLIA COUTINHO ALVES / MANUEL NEVES “Interrelação entre Ortodontia/Periodontologia / Prostodontia”
11:00 - 11:30 Intervalo
11:30 - 13:00 ERTTY SILVA “Tratamentos de alta complexidade, uma visão ortodôntica e reabilitadora”
13:00 - 13:15 Cerimónia de abertura
13:15 - 14:00 Almoço
14:00 - 14:30 ARMANDO DIAS DA SILVA “O novo paradigma das extracções em ortodontia”
14:30 - 15:00 HORÁCIO ESCOBAR “La estabilidad a largo plazo del tratamiento de ortodoncia”
15:00 - 15:30 RICARDO SANTOS “Terapia miofuncional orofacial: um recurso para o equilíbrio funcional”
15:30 - 16:00 SÍLVIO ARAÚJO “Tratamento de classe II divisão 1 com protração mandibular”
16:30 Intervalo
16:30 - 17:00 ADRIANA RAMOS “Fechamento de mordida aberta utilizando mini placas e MEAW modificado”
17:00 - 17:30 NUNO MONTEZUMA “A ortodontia na cirurgia reconstrutiva com recurso a distração óssea”
17:30 - 18:00 FRANCISCO VALE “A ortodontia em casos multidisciplinares”
18:00
REUNIÃO SPO
19:30
Visita Turística
21:00
Jantar de confraternização
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4 E 5 DE OUTUBR0
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
08:30 - 09:00 Abertura secretariado
09:00 - 09:30 ANTÓNIO RITTO “Vantagens do CBCT em ortodontia”
09:30 - 10:00 ARMIN MONIRI “Apneia do sono - Uma abordagem em prática atualizações”
10:00 - 10:30 RAQUEL SILVA “Seleção de pacientes para o tratamento com o dispositivo de avanço mandibular - 10 anos de experiência”
10:30 - 11:00 FRANCISCO DANS “Sistema Damon: Tratamiento de la Classe II com mordida profunda”
11:00 - 11:30 Intervalo
11:30 - 12:00 MIGUEL MARTINS “Aplicações clínicas do laser no tratamento ortodontico”
12:00 - 12:30 JOÃO PEDRO MARCELINO “Protocolo ortodôntico - cirúrgico em pacientes com fendas lábio-palatinas”
12:30 - 13:00 ANTÓNIO MATOS DA FONSECA “A preparação ortodôntica pré-cirúrgica na perspectiva do cirurgião”
13:00 - 14:00 Almoço
14:00 - 15:00 LUÍS CARRIÈRE “Facially Driven Treatment Approach for class II and class III with the Carriere Motion Appliance”
15:00 - 15:30 FERNANDO PERES “Técnica Damon versus braquetes autoligantes”
15:30 - 16:00 MESSIAS RODRIGUES “Corticotomia feita com unidade piezoeléctrica, associada ao tratamento ortodôntico em adultos”
16:00 - 16:30 Intervalo
16:30 - 17:30 DIEGO PEYDRO E IVAN MALAGON “Superando todos los límites con la técnica Invisalign”
17:30 - 19:00 CARLOS MOTA E TERESA ALONSO “Sistema Damon: Tratamento da mordida aberta e da Classe III
19:00
Sessão de Encerramento

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
Workshops
09:00 - 12:00 FRANCISCO ESPINHA / PRIMAVERA SANTOS
“Colagem indiretaI”
TERESA PINHO / MARIA MANUEL BRITO / CLÁUDIA BARROS
“Execução de férulas cirúgicas”

9
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

10
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

11
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO PRÉ-CONGRESSO

Paolo Manzo
Dr Manzo graduated cum laude in Dentistry (DDS) in 1997 with a thesis on occlusion and posture correlations.
Since his graduation he followed a training programme focused on both traditional and lingual orthodontics.
He completed his post- graduation in Orthodontics (MSc) with honours and he received a PhD in Oral Science
at University of Naples “Federico II”.
He is Adjunct Assistant Professor at University of Naples “Federico II”.
Dr Manzo received the excellence certification by Italian Board of Orthodontics (IBO) and by European Board
of Orthodontics (EBO).
Dr. Manzo has lectured at courses, masters and congresses in different countries of the world on the following
topics: lingual orthodontics, straight wire and self-ligating technique, torque management with variable
prescriptions, finishing, biomechanics, II class malocclusions, interdisciplinary and complex treatments of
dental anomalies and TADs management.
Dr Manzo has trained Italian and foreign doctors with practical courses and he manages with his cowokers in
office courses on lingual technique with Harmony system and on straight wire technique.
He has presented several award winning scientific and clinical papers at national and international conferences.
His clinical practice is limited exclusively to the orthodontics and craniomandibular disorders management.
Dr Manzo is a Board member of the European Federation of Orthodontics (FEO) and of the Italian Dental
Association (ANDI).

12
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO PRÉ-CONGRESSO

RESUMO
“The efficiency of interactive self ligation from the alignment to the finishing.”
Nowadays, low friction techniques play a major role in daily orthodontic clinical practice and self-ligating brackets are
very common in the orthodontic marketplace with many manufacturers offering several kind of brackets.
An important role in order to achieve excellent results with orthodontic treatment is played by some critical factors
like:
- choosing the correct and adequate wire sequence
- the quality of control of anchorage and side effects of dental movements
- the quality of finishing and torque management
Torque control is a key factor in order to achieve a correct overjet, overbite and good aesthetic result.
Moreover, it plays an important role for smile aesthetics and for stability of orthodontic result.
The aims of this lecture will be to point out, following a fifteen years’ experience with self-ligating brackets, the
clinical advantages and the different ways to control the critical steps in low friction systems in order to gain the
excellence treating our patients without wasting time.
The advantages of Dual Activation in order to reduce dental movement side effects, anchorage stress and improve
treatment efficiency and the combination of this with a rationale wire sequence will be presented.
Furthermore the advantages of combining the variable torque prescriptions with the principles of low friction
technique and self-ligating brackets will be highlighted.
This approach on torque control allows an optimization of finishing, occlusal relationship and aesthetic result.
Furthermore, the consequent treatment time reduction could play a key role in therapy management success.
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Derek Mahony
BDS(Syd), MScOrth(Lon), DOrthRCS(Edin), MDOrthRCPS(Glas), MOrthRCS(Eng), FRCD(Can), MOrth RCS (Ed),
FICD, IBO, FACD, FICCDE, FADFE
Derek Mahony is a world renowned Specialist Orthodontist who has spoken to thousands of practitioners
about the benefits of interceptive orthodontic treatment.
Early in his career Dr Mahony learned from leading clinicians the dramatic effect functional appliance therapy
can afford patients in orthodontic treatment.
He has been combining the fixed and functional appliance approach ever since.
His lectures are based on the positive impact such a combined treatment approach has had on his orthodontic
results and the benefits this philosophy provides from a practice management viewpoint.
After completing his Dental Degree at the University of Sydney, Dr Mahony proceeded to the United Kingdom
where he completed his Masters Degree in Orthodontics at the Eastman Dental Hospital, Institute of Dental
Surgery, London.
Further studies led to the successful completion of a Diploma in Orthodontics at the Royal College of Surgeons,
Edinburgh.
Dr. Mahony has also passed the Royal College of Dentists in Canada post graduate examination in the field of
orthodontics.
Dr Mahony has also passed examinations leading to a postgraduate qualification in Dentofacial Orthopaedics
from the Royal College of Physicians and Surgeons in Glasgow.
He has also attained his Membership in Orthodontics qualification from the Royal College of Surgeons, England
and Edinburgh.
Dr Mahony has been seeing an average of 250 patients per week for the last two decades and has gained a vast
amount of experience which he can pass on to clinicians so that they can come to appreciate the key elements
of his combined treatment approach.
He currently has over 4000 orthodontic patients in active treatment and has been a key note speaker at the
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International Orthodontic Summit meetings, the International Association of Orthodontics meetings, and the
American Association of Functional Orthodontics meetings.
He is considered by some to be the “next leading lecturer on functional/fixed orthodontics.”
Dr Mahony approaches his orthodontic diagnosis from a “facial profile” point of view.
He sets his treatment goals to create not just straight teeth, but beautiful faces and healthy temporomandibular
joints.
He is a Visiting Clinical Professor at the City of London Dental School and is in charge of their International
orthodontic programme.
Dr Mahony is a contributing editor to the Journal of Clinical Paediatric Dentistry, International Orthodontic
Journal and Journal of Dentofacial Orthopaedics.
A more detailed CV may be found at www.derekmahony.com

RESUMO
“Control of the High Angle Malocclusion”
If we think of a high angle patient as a Class II skeletal, we tend to think, because of the Class II paradigm, of retracting
the maxilla. This normally leads to extraction of premolars as the typical approach. Alternatively, the Class II high
angle case can be considered as an underlying Class III – disguised by the vertical posterior excess.
By removing the posterior occlusion the mandible has no choice but to rotate upwards and forward. This means the
treatment paradigm for high angle Class II malocclusions should be intrusion of the first permanent molars, 1-2mm
out of the occlusion.
If we think of the high angle vertical growth pattern as really being a disguised Class III we would also treat it by
expansion of the upper arch. To allow the mandible to rotate we need to remove the posterior vertical occlusion via
some method e.g. using a bite block or extractions or intrusion with micro implants.
Removal of second molars allows the first permanent molars to be intruded 1mm out of the occlusion so that the
patient has to bite forward on the bicuspids.
Thus the treatment paradigms for the vertical facial growth pattern should be:
1. Palatal expansion, with occlusal coverage, to develop the arch width
2.
Improve the nasal airway/breathing and promote an anterior lip seal.
3. Removal of the posterior vertical occlusion by various methods
4. Encourage auto rotation of the mandible.
5. Change the tongue posture
Outcomes:   
Following the conclusion of this session each attendee will be able to:
a) Differentiate between a true vertical growth patient as opposed to a patient whose vertical dimensions are
increased due to environmental factors.
b) There will be a review of the process of facial growth, and dento-alveolar compensation, that leads to increased
vertical proportions with or without an anterior open bite.
c) Understand the effect of proper diagnosis and
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Corretor de Classe II

A American Orthodontics testou com sucesso o
PowerScope em mais de quatro milhões de ciclos, o
correspondente a abrir e fechar a boca durante um
ano, de seis em seis segundos, enquanto acordado.

www.americanortho.com/powerscope
Porto:
Rua Silva Brinco, 313
4465-267 S. Mamede de Infesta
Tel/fax: 229 016 057
Tel 220 967 599

Lisboa:
Tel 210 993 212
Tlm 913 736 281
aabreu@orthosmile.pt

www.orthosmile.pt
facebook.com/orthosmile.pt
info@orthosmile.pt
Tlm 912 262592
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| oficial da American Orthodontics em Portugal
Distribuidor
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TERESA PINHO
Doutorada em Ortodontia e Odontopediatria pela UP, em 2004
Certificado de excelência na prática clínica ortodôntica pelo Board Francês de Ortodontia em 2009
Professora Auxiliar de Ortodontia e Odontopediatria, com nomeação definitiva, no Instituto Superior de Ciências
da Saude do Norte (ISCS-N) Professora com regência no Mestrado em Ortodontia no ISCS-N Coordenadora da
área de investigação de Morfogénese Craniodentofacial, no Instituto de Investigação e Formação Avançada em
Ciências e Tecnologias da Saúde (IINFACTS)/CESPU.
Membro titular do Colégio Europeu de Ortodontia (CEO) e da Sociedade Portuguesa de Ortopedia DentoFacial(SPODF)
Autora de 2 capítulos de livro internacional
Mais de 60 artigos publicados em revistas internacionais e nacionais
Mais de 45 conferências, 35 comunicações e 70 posters em eventos nacionais e internacionais
Revisora em 12 revistas científicas internacionais
Orientou 12 teses de mestrado, 3 pós-docs internacionais, orientando atualmente 3 doutorados
Investigadora da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) integrada no grupo da UnIGENe / IBMC
Pertence por convite ao editorial da revista The South European Journal of Orthodontics and Dentofacial
Research (SEJODR)
1o curso de pós-graduação na especialização em Ortodontia, ISCS- N/CESPU.
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MANUEL NEVES
Médico-Dentista , Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da U. do Porto em 1981.
Pós-graduação em Implantologia e Reabilitação Oral pela Universidade de Bordéus em 90/91.
Past/Presidente da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária 2007/13 Director do Curso Integrado de
Implantologia ITI do Porto.
Professor convidado do Mestrado de Reabilitação e Implantes da Universidade de Santiago Compostela.
ITI Fellow ; ICD Fellow. Prática clinica no Porto.

19
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO XXI CONGRESSO ORTODONTIA

CÉLIA COUTINHO ALVES
Licenciada em Medicina Dentária pela FMDUP (2000)
Pós-graduação em Periodontologia pela FMDUP
Residência clínica 2004-Pericop. P.C. Dr. Myron Nevins-Boston-USA
Curso de cirurgia mucogengival em Harvard 2004-Boston-USA
Professora Convidada dos mestrados de Peridontologia do ISCSN-Porto-Portugal e Universidade de Santiago
de Compostela-Espanha
Aluna de doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela Prática de periodontologia na Clinica
Medicina Dentária Dr. Manuel Neves

RESUMO
“Interrelação entre Ortodontia/Periodontologia/Prostodontia”
Com o aumento do tratamento ortodontico de pacientes aldultos, é absolutamente indispensável que o ortodontista
trabalhe lado a lado com periodontologistas, prostodontistas, implantologistas e cirurgiões.
Não temos dúvidas que a procura da excelência na finalização dos nossos casos, aumenta exponencialmente quando
trabalhamos num ambiente de equipa.
Deparamo- nos muitas vezes com patologia periodontal, a ausência de dentes, o colapso da mordida e problemas da
ATM e esqueléticos severos.
Estas situações per si incrementam a necessidade de trabalhar num ambiente interdisciplinar.
Ao longo da apresentação, iremos mostrar a nossa expericiência de equipa multidisciplinar na abordagem de
casos não só de pacientes com doença periodontal tratados com ortodontia e periodontologia, mas também com
dentições severamente mutiladas tratados com ortodontia, periodontologia, implantes e prostodontia.
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Ertty Silva
Especialista em ortodontia;
Coordenador de cursos de pós graduação;
Idealizador e autor do livro “Sistemas Ertty – Ortodontia | DTM | Oclusão”

RESUMO
“Tratamentos de Alta complexidade – uma visão ortodôntica e reabilitadora”
A ortodontia tem passado por uma revolução com o advento das tomografias computadorizadas e do uso das
miniplacas, e tem possibilitado a realização de um diagnóstico preciso e de tratamentos que respeitam os princípios
da oclusão ideal, obtendo forma, função e estética das arcadas dentárias e da face.
Para alcançar esse tipo de tratamento são realizadas correções de assimetrias do plano oclusal, abertura de espaços
em casos de agenesia, fechamento de mordida aberta sem cirurgia ortognática, controle da dimensão vertical de
oclusão associado a correta posição condilar e colocação de implantes antes do tratamento ortodôntico (tratamento
ortodôntico reverso). Sendo assim, a ortodontia contemporânea proporciona um resultado harmônico e funcional
para o paciente e um ambiente mais favorável para a reabilitação bucal e a odontologia estética.
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Armando Dias da Silva
Médico Dentista (Fac. Medicina Dentária Universidade do Porto 1992-1998) Especialista em Ortodontia no38
(Ordem dos Médicos Dentistas 2006)
Pós-Graduado em Ortodontia (Fac. Medicina Dentária-Universidade do Porto 1998- 2001)
Mestre em Ortodontia (Universidade do Porto 2003-2005)
Master Damon Europe (Dr. Ramon Perera& Dr. Gracia Espejo) – Porto 2012/2013
Certificado em Ortodontia Lingual-Sistema Incognito – Milão 2014
Doutorando em Ciências Médicas (ICBAS 2013-)
Docente Colaborador da Faculdade de Medicina-Universidade do Porto
Docente do Mestrado em Cirurgia Ortognática e Ortodontia da Faculdade de Medicina-UP
Docente do Curso de Especialização em Ortodontia Clínica da Faculdade de Medicina-UP
Presidente da Comissão Organizadora do Congresso de Ortodontia da Faculdade de Medicina-UP
(2012,2013,2014)
Prática exclusiva em Ortodontia desde 1999
Autor de conferências em Portugal, Espanha e Estados Unidos da América
Membro das seguintes sociedades científicas
Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dentofacial (Sócio Titular Especialista) Sócio da Sociedade Portuguesa de
Ortodontia
Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária
European Orthodontic Society World Federation of Orthodontists
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RESUMO
“O novo paradigma das extracções em ortodontia”
Durante um longo período de tempo a realização de extracções dentárias, no contexto de um plano de
tratamento em ortodontia, era frequentemente determinada por critérios que não valorizavam adequadamente
o seu reflexo nos tecidos moles da face.
Com a progressiva contabilização da importância da análise da face no planeamento ortodôntico, as extracções
dentárias passaram a ser efectuadas com menos frequência. Não obstante, por insuficiência técnica, mesmo em
casos de evidente contra-indicação, continuava a verificava-se a necessidade de as realizar, com o consequente
agravamento da estética da face.
Experiencia-se actualmente um novo paradigma em ortodontia com a introdução das técnicas auto-ligáveis;
estas potenciam os efeitos na face do tratamento ortodôntico, sendo as extracções dentárias efectuadas
estritamente por indicação expressa do clínico e não por uma indisponibilidade da técnica empregue.
O autor propõe-se a ilustrar esta alteração de paradigma com diversos casos clínicos e evidência bibliográfica.
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Horácio Escobar
Director de “Gnathos, Centro de Estudios de Ortodoncia”, España y Portugal
Profesor Permanente de Cursos de Post-Grado en Ortodoncia. Gnathos Centro de Estudios de Ortodoncia S.L..
Europa y América Latina
Dictante de cursos de formación continuada de ortodoncia en América y Europa Ortodoncista de práctica
exclusiva en Orthoquick, Madrid, España.
Docente del curso de Especialización en Ortodoncia de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
Formación académica
Facultad de Odontología. Universidad de Concepción. Chile. Grado: Licenciado en Odontología
Facultad de Odontología. Universidad de Concepción. Chile. Internado de Perfeccionamiento en la Clínica de
Periodoncia
Facultad de Odontología. Universidad de Chile. Título: Cirujano Dentista. Egresado de la Roth Williams Center
Publicaciones
Coautor del libro “Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y Planificación”. Editorial Espaxs. Barcelona.
España
Coautor del libro “El Tratamiento Ortodóncico con Arco Recto”. Editorial NM Ediciones. Buenos Aires Argentina
Autor de numerosos artículos de la especialidade
Cursos y seminarios
Curso Continuado de ortodoncia. Técnica de Arco recto. Fundación Gnathos. Madrid, Lisboa, Porto, Buenos
Aires, Ciudad de México, Barcelona
Ponente en numerosos Congresos de Odontología y ortodoncia
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RESUMO
“La estabilidad a largo plazo del tratamiento de ortodoncia”
A lo largo de la historia de nuestra especialidad, el factor de la inestabilidad del tratamiento realizado, ha sido
objeto de muchos y variados análisis.
A pesar de ello, todavía no se ha conseguido establecer un consenso o un protocolo de trabajo que garantice
unos estándares de estabilidad en los tratamientos de ortodoncia.
La recidiva de la mal oclusión, el fracaso de los elementos de contención, así como, otros síntomas y signos que
nos advierten de la persistencia del conflicto, son la evidencia de algún fracaso en el abordaje del tratamiento.
Presentaré casos que fueron tratados hace muchos años y que sólo tuvieron un breve periodo de contención.
No más de seis meses.
Que se mantienen sanos y estables muchísimos años después y que fueron diagnosticados, planificados y
tratados con un mismo protocolo.
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Ricardo J. Santos
Licenciado em Terapia da Fala.
Mestre em Ciências da Fala e da Audição.
Doutorando em Ciências e Tecnologias da Saúde, ramo Decisão Clínica. Assistente Convidado do Curso de
Licenciatura em Terapia da Fala na ESTSP-IPP.
Docente Convidado em Mestrados e Pós-Graduações nas áreas da Motricidade Orofacial, Ciências da Fala,
Ortodontia e Cirurgia Ortognática, em Universidades nacionais e internacionais.
Apresentações orais em eventos científicos nacionais e internacionais, na área da motricidade orofacial e
deglutição. Publicações em revistas científicas da área e em livros de resumos de congressos. Dois prémios de
Mérito Científico na área da Motricidade Orofacial.
Membro da Academy of Applied Myofuncional Sciences (AAMS). Presidente da Sociedade Portuguesa de
Terapia da Fala.
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RESUMO
“Terapia miofuncional orofacial: um recurso para o equilíbrio funcional”
O ‘equilíbrio’ funcional do sistema estomatognático é fundamental para a estabilidade oclusal e harmonia
dento-facial.
As alterações miofuncionais podem modificar a oclusão dentária, pelo que uma identificação, diagnóstico
e intervenção precoce dessas alterações poderão influenciar positivamente a oclusão e todo o padrão de
crescimento craniofacial, contribuindo para a sua estabilidade e harmonia, assim como para a redução da
possibilidade de recidiva ortodôntica.
Embora seja controverso se são as alterações funcionais que causam a maloclusão ou o inverso, o foco principal
da atuação clínica não deverá ser dicotomizar forma e função, mas sim estabelecer uma metodologia de
atuação assente numa dinâmica interdisciplinar de atuação integrada e verdadeiramente complementar, que
permita a sua compreensão baseada na partilha de conhecimentos e decisão conjunta.
Esta premissa resulta do facto do sistema estomatognático se caraterizar como um sistema interdependente
onde forma e função são conceitos inseparáveis e de influência constante. Tendo funções comuns, uma
alteração num dos seus componentes altera o seu ‘equilíbrio’: com a forma alterada é difícil estabelecer uma
função equilibrada, por outro lado, se apesar da forma adequada persistirem as disfunções estão favorecidas
as recidivas da maloclusão.
Assim, o conhecimento e identificação das alterações miofuncionais orofaciais por parte do ortodontista
torna-se extremamente relevante, contribuindo para uma visão holística do indivíduo e, assumidamente,
interdependente.
Para tal é importante o conhecimento da atuação da Terapia da Fala nas alterações miofuncionais orofaciais de
forma a promover uma adequada referenciação e realização de um diagnóstico diferencial.
O autor propõe-se a ilustrar a interdependência entre forma e função e a questionar a necessidade de
uma reflexão sobre o papel que a componente miofuncional orofacial tem na Ortodontia, assim como as
possibilidades de atuação conjunta com a Terapia da Fala nos casos onde se verifiquem alterações.
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Miguel Martins
Doutoramento (PhD) em Medicina Dentária, Faculdade de Medicina Dentária Do Porto
Master of Science (MSc) Lasers in Dentistry, RWTH Aachen University (Alemanha) European Master of Oral Laser
Applications (EMDOLA)
Especialização Universitária em Implantologia Oral, Universidade Santiago Compostela (Espanha)
Certificado LSO (Laser Safety Officer)
Representante de Portugal, World Federation for Laser Dentistry (WFLD)
Membro Executivo, World Academy for Laser Education (WALED)
Conselheiro Científico para Medicina Dentária, Sociedade Portuguesa Interdisciplinar de Lasers Médicos
(SPILM)
Professor Adjunto - Aachen Dental Laser Center (AALZ), Aachen University
Professor Visitante da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) e Universidade Nacional de La Plata
(Argentina)

RESUMO
Durante os últimos anos, diversos tipos de lasers têm sido reportados como potencialmente benéficos no que
toca às suas aplicações em Medicina Dentária e nomeadamente no âmbito Ortodôntico.
Contudo, de forma a que se possa estar consciente das suas indicações e limitações, devem-se ter em consciência
as propriedades biofísicas de cada comprimento de onda, bem como as possíveis interações inerentes a cada
tecido.
Dado que existe uma falta generalizada de informação perante tais conceitos, esta apresentação tem como
objectivo o de fornecer os conceitos básicos necessários para poder entender, de forma simplificada, os
princípios de actuação de cada laser.
Pretende-se ainda demonstrar quais os procedimentos clínicos mais relevantes no âmbito Ortodontia Assistida
por Lasers praticada de uma forma segura, eficaz e baseada em protocolos com relevante evidência científica.
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Adriana Ramos
Mestre em Ortodontia pela São Leopoldo Mandic” – Campinas.
Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial pela EAP – APCD/UNESP de Araraquara. Professora do curso de
especialização em Ortodontia da EAP/APCD de Araraquara.
Professora do curso de especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Franca
– UNIFRAN.

RESUMO
“Fechamento de mordida aberta utilizando mini placas e MEAW modificado”
Apresentação de casos clínicos no tratamento das Mordidas abertas utilizando Mini Placas e o MEAW modificado.
Diagnostico e biomecânica do ponto de vista da Filosofia do Arco Segmentado.
Simplificando o complicado.
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Nuno Montezuma
Médico dentista
Especialista em ortodontia
Pós Graduado em ortodontia lingual pela Universidade Paris V Coordenador da consulta de ortodontia no
HFAR, em Lisboa Membro da direcção do Colégio de ortodontia da OMD

RESUMO
“A Ortodontia, na cirurgia reconstrutiva com recurso a distracção óssea”
A distracção osteogénica é cada vez mais utilizada no tratamento de deformidades crânio faciais.
O ortodontista deve ser parte integrante de uma equipa multidisciplinar, desde a planificação do aparelho a ser
utilizado, assim como na preparação das arcadas antes da realização da cirurgia, mas também, na correção de
possíveis má-oclusões decorrentes da DO.
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Silvio Araújo
Licenciado em medicina dentária pela UNOESTE (Presidente Prudente- SP)
Universidade do Oeste Paulista, Brasil. Equivalência pela Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade de Lisboa
￼ Especialização em Ortodontia: Técnica do Arco Segmentado, pela Faculdade de
￼ Odontologia de Pindamonhangaba, São Paulo - Brasil
Curso de Especialização em Ortodontia - llMDS – Portugal
￼ Coordenador do grupo de estudos em ortodontia da Associação Portuguesa de
￼ Ortodontia da Técnica do Arco Segmentado
￼ Presidente da APOTAS - Associação Portuguesa de Ortodontia da Técnica do Arco
￼Segmentado
￼￼￼

RESUMO
“Tratamento da Classe II divisão 1 com protração mandibular”
Dentre as várias formas de manifestação da Classe II de Angle, existem aquelas originadas pelo crescimento
proporcionalmente menor da mandíbula em relação a maxila, com a sua origem a partir de fatores etiológicos
variados, entre eles uma forte manifestação dos padrões hereditários.
A correção da maloclusão com estas características, deve aproveitar o surto de crescimento puberal associado
a movimentação dento-alveolar estabelecendo o correto engrenamento entre as arcadas, necessitando
normalmente uma forte colaboração do paciente quanto ao uso de dispositivos ortodônticos e ortopédicos.
Tenho como objetivo mostrar a correção ortodôntica, ortopédica e do perfil facial em pacientes portadores
de maloclusão Classe II divisão 1 de Angle, com retrusão mandibular, apresentando algum potencial de
crescimento, sem extrações e com a diminuição do fator colaboração.
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António Ritto
A. Korrodi Ritto graduou-se em Medicina Dentária em 1988.
Recebeu o título de Doutoramento em Ortodontia e Odontopediatria em 1997 e o título de Especialista em
Ortodontia em 1998.
Trabalha em prática exclusiva privada em Leiria, Portugal.
É o inventor do Aparelho Ritto.
Escreveu mais de 70 artigos em jornais nacionais e estrangeiros. Contribuiu em 4 livros Internacionais de
Ortodontia.
Autor do livro “Ancoragem esquelética com microimplantes”.
Apresentou várias conferências, posters e mesas clinicas em congressos nacionais e internacionais.

RESUMO
“Vantagens do CBCT em ortodontia”
O sistema de tomografia computorizada de feixe cónico veio permitir obter um diagnóstico mais preciso de
problemas que enfrentamos com frequência em ortodontia.
Conseguimos estabelecer um plano de tratamento mais eficaz e sobretudo não cair em alguns erros e fracassos
que obtínhamos apenas usando as panorâmicas e teleradiografias.
O autor irá demonstrar as vantagens deste sistema através de casos clínicos.
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Armin Moniri
Armin Bidarian Moniri, de nacionalidade sueca, é um médico Otorrinolaringologista e doutorado pelo Hospital
Universitário de Sahlgrenska, Gotemburgo, Suécia. Atualmente exerce no Centro Hospitalar do Algarve em
Portimão.
É reconhecido internacionalmente por 2 novos tratamentos patenteados. Um tratamento não invasivo para
crianças com otite serosa de modo a evitar cirurgia e uma nova almofada e colchão para tratamento de apneia
do sono em adultos.
O Dr. Moniri foi premiado pela rainha da Suécia em Janeiro de 2014 devido ao seu trabalho inovador em relação
às deficiências auditivas em crianças.

RESUMO
“Apneia do sono- Uma abordagem prática e actualizações”
A apneia obstrutiva do sono atinge até 20% da população adulta no mundo. As comorbididades associadas
como as doenças cardiovasculares e os acidentes de viação acarretam elevados custos para a sociedade.
Acima de 80% dos doentes com apneia do sono ainda não estão diagnosticados e mais que 1/3 não se adaptam
ou não são tratados com a eficácia necessária face tratamentos existentes.
Estes factos implicam uma consciência elevada em relação à deteção, cuidado e tratamento desta entidade.
A delegação do doente para o tratamento mais correto e o desenvolvimento de novos métodos para tratamento
da apneia do sono fazem parte da responsabilidade dos clínicos.
Medidas para reduzir o peso fazem parte do tratamento base para todos os doente com apneia do sono.
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) segue como a primeira linha de terapia com uma elevada eficácia
mas com adesão limitada ao tratamento.
O Dispositivo de Avanços Mandibular (DAM) é considerado em segundo lugar com uma eficácia inferior ao
CPAP mas com uma adesão superior.
Um novo método de tratamento consistente de uma almofada e colchão para dormir na posição decúbito
ventral e lateral, foi testado e vai ser introduzido no mercado a partir do Outono de 2014.
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Raquel Silva
Licenciada em Medicina Dentária pela Universidade do Porto, 2004 Formada em Medicina do Sono, Hospital de
Sahlgrenska, Suécia Pós-graduada em Ortodontia, Fundação Gnathos
Pós-graduada em Estética Dentária, King’s College London Pós-graduada em Odontopediatria, IIMDS
Membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Oral do Sono (SPSono)
Membro da Associação Portuguesa do Sono (APSono)
Membro da Associação Sueca de Investigação do Sono e Medicina do Sono (SFSS) Membro da Sociedade
Espanhola de Medicina Oral do Sono (SEMODS)

RESUMO
“Seleção de pacientes para o tratamento com o Dispositivo de Avanço Mandibular- 10 anos de experiência”
O tratamento com o dispositivo de avanço mandibular (DAM) para AOS tem ganho importância durante os
últimos anos.
Além dos efeitos documentados sobre o índice de apneia e hipopneia (IAH), novos estudos mostram também
melhoria na qualidade de vida e redução dos riscos cardiovasculares.
Contudo a eficácia de qualquer tratamento é o resultado do efeito do método e também da adesão em cada
caso individual.
A seleção dos pacientes apropriados para tratamento com DAM é um desafio para o clínico.
É importante selecionar os pacientes que vão ter um efeito elevado e que podem mostrar uma adesão
suficiente de modo melhorar a eficácia.
Estudos prévios e experiência clínica pessoal revelam eficácia elevada em doentes com IMC baixa, AOS
posicional e AOS ligeira-moderada (IAH 5-29), com ou sem retrognatia.
Uma vez que uma grande maioria dos pacientes com roncopatia e apneia do sono cumprem estes critérios
torna-se relevante que estes sejam eleitos em primeiro lugar de modo a atingir uma taxa de sucesso elevado.
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Francisco Dans
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Médico especialista en
Estomatología por la Universidad de Santiago de Compostela. Postgrado de Odontopediatría en el Hospital
San Juan De Dios de Madrid.
Postgrado de Ortodoncia en el Curso Europeo de técnicas de Arco Recto (CEAR), Barcelona.
Dictante de múltiples conferencias sobre el Sistema Damon en España, Italia, Portugal y Francia.
Usuario del Sistema Damon en exclusividad desde el año 2008, en su clínica privada de La Coruña.

RESUMO
“Sistema Damon: Tratamiento de la clase II con mordida profunda”
El sistema Damon ha permitido en los últimos años conseguir unos resultados ortodóncicos impensables hace
unas decadas.
Casos quirúrgicos tratados con brackets de autoligado y sin cirugía, apiñamientos severos tratados sin
extracciones, menores tiempos de tratamientos, menos visitas mensuales.
En esta conferencia, mostraré como tratar de una manera eficiente las clases II con mordida profunda, desde mi
experiencia de 8 años en esta maravillosa técnica.
Se explicará detalladamente la prescripción correcta de los brackets para estas maloclusiones, se mostrarán
los diferentes tipos de arcos que ORMCO pone a nuestra disposición y se detallarán los tips para un perfecto
acabado de los tratamientos.
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Francisco Vale
Doutorado pela faculdade de Medicina de Coimbra.
Especialista em Ortodontia.
Coordenador da Pós-Graduação em Ortodontia da Faculdade de Medicina de Coimbra.

RESUMO
“A Ortodontia em casos multidisciplinares”
A conferência irá abordar o papel fundamental do ortodontista no tratamento multidisciplinar de pacientes
com alterações do sistema estomatognático, com a ilustração de vários casos clínicos.
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J. P. Marcelino
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Especialista em Cirurgia
Maxilo-Facial pela Ordem dos Médicos.
Consultor/Assistente Graduado de Cirurgia Maxilo-Facial dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Fellowdo ‘European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery’. Assistente Convidado da Faculdade de Medicina de
Coimbra.
Colaboração com o Serviço de Neurocirurgia do Hospital Pediátrico de Coimbra na cirurgia das malformações
craniofaciais.
‘Médecin Résident Étranger’ dos Hospices Civils de Lyon, Hôpital de la Croix Rousse, Service de Chirurgie
Maxillo-faciale– Professeur Jean Luc Beziat durante os anos de 1993 e 1994.
‘Attestation D’Etudes Universitaires de Microchirurgie Experimentale et Clinique’ da Universidade ClaudeBérnard– Lyon.
Membro do Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de Cirurgia Maxilo-Facial da Ordem dos Médicos.
Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Cirurgia Cranio-Maxilo-Facial.
Representante de Portugal na UEMS-União Europeia Médicos Especialistas – Secção de Cirurgia Oro-MaxiloFacial.
Conselheiro para a Cirurgia Maxilo-Facial no Conselho Médico-Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal.
‘Councilor’ da European Association for Craniomaxilofacial Surgery.
‘Councilor’ da International Association for Craniomaxilofacial Surgery.
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RESUMO
“Protocolo Ortodontico-Cirurgico no Fissurado Labio-Palatino”
As fendas lábio-palatinas constituem a malformação congénito craniofacial mais frequente e, hoje em dia,
exigem a execução de um protocolo terapêutico medico-cirurgico multi-disciplinar que se inicia ao nascimento
e se encerra cerca dos 20 anos de idade.
De entre as especialidades interessadas, ganha realce a ortodontia e a cirurgia maxilo-facial, que ganham realce
nas fases determinantes do tratamento, sendo exigível que desenvolvam uma colaboração muito próxima e
efectiva.
O autor apresenta o protocolo terapêutico seguido nos CHUC, com especial relevo para as fases de tratamento
relativas à preparação do enxerto ósseo secundário e à correcção das dismorfoses dento faciais em Classe III,
sequela constante em toda e qualquer fissurado lábio-palatino.

38
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO XXI CONGRESSO ORTODONTIA

ANTÓNIO MATOS DA FONSECA
Licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina de Lisboa – 1971 -1977. Especialista em Cirurgia
Maxilo-Facial – Hospital de S. José. Lisboa - 1982-2003. Consultor Hospitalar de Cirurgia Maxilo-Facial - 2000.
Fellow of the European Board of Maxillofacial Surgery -1996.
Director da Clínica da Face. Lisboa.
Ex-Consultor de Cirurgia Maxilo-Facial do Hospital Pediátrico D. Estefânia – 1998 - 2003.
Professor Honorário da Universidade Alfonso X El Sabio, Madrid. Espanha.
Professor Honorário da Universidade de Múrcia, Espanha.
Professor Convidado da Institución Universitaria Mississippi. Madrid. Espanha
Professor da Pós-Graduação em Cirurgia do CETAO – São Paulo – Brasil.
Ex-Regente de Terapêutica Especial do Instituto Superior de Ciências da Saúde Lisboa. 1999-2006.
Membro da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa.
Membro da Associação Portuguesa de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial.
Membro da Sociedade Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial.
Membro da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética. Membro da International
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
Membro da Federación Ibero-Latino-Americana de Cirugía Plastica.
Membro da European Rhinologic Society.
Fellow of the International College of Surgeons.
A sua actividade desenvolve-se, em particular, no campo das dismorfologias craniofaciais.
Co-autor do livro: “”Ortodontia e Cirurgia Ortognática””Diagnóstico e Planificação Editado em Espanhol,
Português, Italiano e Inglês.
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RESUMO
“A preparação ortodôntica pré-cirúrgica na perspectiva do cirurgião”
O tratamento das deformidades dentofacias tem sempre em vista a melhoria da estética facial, a correcção
das anomalias funcionais presentes a nível oclusal, fonatório, mastigatório, articular e respiratório, a eventual
reestruturação psicossocial e a prevenção do envelhecimento facial precoce, sendo, assim, o seu impacto,
positivo na satisfação global dos pacientes
A base do tratamento assenta, essencialmente, na terapia ortodôntico-cirúrgica.
Da mesma maneira que sem cirurgia não há solução para o problema, igualmente não há solução sem
ortodontia, tendo em vista que o objectivo terapêutico passa pela obtenção, concomitantemente, de uma
oclusão funcional estável.
Grande parte do êxito do problema passa, sem dúvida, pela qualidade da terapêutica ortodôntica efectuada. Se
um bom resultado final depende da idoneidade da cirurgia efectuada, alguns objectivos estéticos e funcionais
poderão ser postas em risco, se as arcadas dentárias não o permitirem, por preparação inadequada.
Os bons resultados da remodelação facial, mediante cirurgia ortognática, requerem sempre uma planificação
detalhada.
A pressão exercida por alguns pacientes, que por razões de tempo e motivos económicos, se mostram pouco
tolerantes ao tratamento ortodôntico prévio, pedindo uma antecipação da cirurgia ortognática, e a adoção,
nos últimos anos, por alguns profissionais desta prática, como algo novo, moderno e aconselhável, são a maior
razão para que o tema da nossa conferência.
Passo a passo vamos referir aquelas que são as prioridades na preparação ortodôntica pré-cirúrgica, os
princípios que esta deve perseguir, as consequências que decorrem da falta de rigor na sua execução e a
definição do momento adequado para a intervenção cirúrgica.
Referimo-nos ainda a questões que paralelamente necessitam solução – a presença de dentes inclusos, os arcos
presentes no momento da cirurgia, os dispositivos ortodônticos complementares para a cirurgia e quem deve
executar as placas guias cirúrgicas.
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Luis Carrière
Ph.D. Degree (Cum Laude) University of Barcelona (UB) 2006 DDS degree by the University Complutense of
Madrid (UCM)
MSD degree by the University of Barcelona (UB)
Winner of the “Joseph E. Johnson Award”. American Association of Orthodontists. San Francisco May 1995.
Winner of the International Design award Delta Gold ADI-FAD 2009 with the “Carriere Distalizer MB”
Member of the Editorial Review Board of the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
Inventor of the Carriere Distalizer and the Carriere Self-ligating Bracket
Invited Professor at several Orthodontic Departments of Universities in USA, South America, Europe and Asia.
Invited speaker around the world.
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RESUMO
“Facially Driven Treatment Approach for Class II and Class III with the Carriere Motion Appliance”
Orthodontics is a facial, skeletal and dental speciality. None of those three areas can be isolated in an Ortho
treatment as all of them are in a complete interrelation.
The orthodontist is responsible of the facial harmony of the face of the patient.
Carriere Motion Appliance is a Sagital corrector that will work into the correction of our Class II and Class III
cases in a minimally invasive approach for non extraction orthodontics.
The use of the Carriere Motion Appliance as a non-extraction, predictable and minimally invasive distalization
approach for Class II and Class III malocclusions will be discussed. Aspects as principles developed by nature
for optimization of material and force with elegance of forms will be studied as well as the reduction of a
design to an extreme for maximum function optimization. The result will be a nature-objectified design in the
morphology of new innovative devices such as the Motion and the Carriere self-ligating bracket.
Dr. Carriere’s lecture will cover the rationale of their function and will present the protocol of their use,
will also discuss the resolution of orthodontic space problems related to friction created, as well as clinical
considerations of new technology wires in the achievement of biologic friendly action.
The objective is to present a predictable and simple orthodontic method. The key is to achieve, as the very first
step of the treatment, a Class One Platform of the posterior segments from molar to canine by distalizing them
as a block into Class I Platform relation. From this point on, the treatment can be continued from the achieved
Class I with a low force passive self-ligation fixed protocol.

LEARNING OBJECTIVES
1. Learn how to control distalization with predictability.
2. Learn how to accomplish a solid class I posterior platform in Class II and Class III cases.
3. Learn how to simplify and optimize the orthodontic procedure and at the same time reduce the treatment
timing.
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Fernando Peres
Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUP Pós-graduado em Ortodontia pela FMDUP Especialista em
Ortodontia pela OMD

RESUMO
“Sistema Damon versus Braquet Autoligavel”
Resumo:
O sistema Damon puro baseia-se em 4 pilares fundamentais:1- braquetes autoligaveis; 2- torques selectivos;
3- arcos de alta tecnologia; 4- protocolo simplificado.
O braquete autoligavel pode ser utilizado com a tecnica continua convencional sem ser necessária toda a
filosofia Damon. Nesta apresentação pretendemos pretendemos mostrar casos mistros tratados com braquetes
autoligáveis e mecânica convencional e tecnica Damon numa das arcadas.
Como conclusão, pretendemos demonstrar que o importante é o ortodontista saber pensar e utilizar as
vantagens de cada técnica tendo em conta o caso particular que está a tratar.

43
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO XXI CONGRESSO ORTODONTIA

Messias Rodrigues
Professor de ortodontia da universidade de Taubaté - UNITAU
Idealizador da Técnica SSW - Straight-Wire Simplificada
Autor do livro Técnica SSW editado em Português, Espanhol, Inglês e Mandarim
Consultor e professor da TP Orthodontics em cursos no Brasil, Portugal, Filipinas e China.

RESUMO
“Corticotomia feita com unidade Piezoelétrica, associada ao tratamento ortodôntico em adultos.”
O tratamento multidisciplinar requer com frequência o tratamento ortodôntico para resolver, de forma ideal,
os problemas dentais , esqueléticos e faciais associados.
Pacientes adultos, geralmente relutam contra a ideia do tratamento ortodôntico prévio, principalmente por
causa do tempo que esse tratamento demanda.
Uma opção alternativa para amenizar este problema é a realização de cirurgia de corticotomia, prévia ao
tratamento ortodôntico, feita com instrumento Piezoelétrico.
Essa opção cirúrgica, permite que uma equipa interdisciplinar possa modificar previsivelmente o complexo
dentoalveolar de modo que os dentes, o osso alveolar e componentes esqueléticos sejam tratadas
adequadamente, para maximizar de forma ideal, as relações funcionais e estéticas, com resultado estável e
grande redução do tempo de tratamento.
Nesta apresentação será abordado com detalhamento além técnica cirúrgica da corticotomia, o protocolo
ortodôntico pós cirúrgico para os diferentes tipos de maloclusão.

44
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

ORADORES DO XXI CONGRESSO ORTODONTIA

Diego Peydro
Licenciado em odontologia pela Universidade de Valencia, Espanha
Master em Or todontia y or topedia maxilo-facial pela .Universidade de Southern Mississippi
Doutor com categoria “Invisalign Platinum Elite”, máxima distinção, que o posiciona como um dos or todontistas
europeus na vanguarda do desenvolvimento e domínio da técnica de ortodontia invisível, Invisalign
Co-director do programa de formação continuada sobre a técnica Invisalign, “Invisalign Excellence Master
Class” y “Clear Ortho International program”
Membro do grupo Or todoncis, posicionado como o grupo de or todontistas de maior prestigio em Espanha
Speaker no Invisalign Fórum europeu, Barcelona 2011
Membro da Sociedade Espanhola de Or todontia (SEDO)
Speaker no Invisalign Fórum Espanha em 2012
Speaker no Invisalign Fórum europeu, Roma 2013
Palestrante nos Simpósios de Or todontia Plástica em 2011, 2012 y 2013 Palestrante na Expo-Or to, Madrid 2012
Palestrante nos Simpósios “Damon Fórum” nos anos 2009, 2010 y 2011,2012
Foi Professor colaborador do Master de Or todontia da Universidade Alfonso X el Sábio, em Madrid
Speaker único no curso para auxiliares de consultório organizado pela Ormco, Madrid 2012
Colaborador habitual do Master de Ortodontia da Universidade de Valencia
Foi professor do Master de or todontia da Universidade Europeia de Madrid, UEM
Co-dirige a Clínica Peydro em Valencia, onde centra sua actividade profissional no desenho de sorrisos com as
últimas técnicas de ortodontia invisível mais avançadas
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IVAN MALAGON
Odontólogo licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, año 2001
Especialista en ortodoncia, ortopedia máxilo-mandibular y cirugía ortognática. University of Southern Mississippi Institution
Único odontólogo incluido entre los 40 médicos más relevantes en “La Excelencia de la Medicina en España”,
editado por LastWord Publishers
Co-director del postgrado de formación “Ortodoncia Invisible Excellence Master Class” y ”Clear Ortho International program”
Categoría “Invisalign Diamond Doctor”, máxima categoría a nivel internacional otorgada por Align Technology
(Invisalign), premio reservado sólo a unos pocos doctores en todo el mundo
Único especialista en España galardonado con la categoría “Invisalign Diamond Doctor” en sus 3 ediciones
(2.012, 2.013, 2.014)
Doctor Número 1 (First Preferred Provider) en casos prescritos/enviados con la técnica Invisalign en España
(2.011, 2.012, 2.013)
Más de 950 casos tratados exclusivamente con la técnica Invisalign
“Clinical Speaker” y “Study Club Speaker” (2008-2011) para la técnica Invisalign
Speaker en congresos especializados internacionales (Las Vegas, Moscú, Milán, Barcelona, etc.)
Conferenciante en más de 60 cursos de formación avanzada Conferenciante en varias ediciones del “Simposio
de Ortodoncia Plástica”
Speaker en Congreso DGAO (Deutsche Gesellschaft für Aligner Orthodontie), Colonia (Alemania)
Speaker Internacional en Congreso Internacional “Invisalign European Summit”, Barcelona”
Colaborador en Máster de Ortodoncia de Universidades españolas (Alfonso X El Sabio, Universidad Europea,
Universidad Francisco de Vitoria)
Colaborador en Master de Ortodoncia de Universidades europeas (Barts and The London School of Medicine
and Dentistry, University of London)
Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO)
2004-2008. Vocal joven de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1a
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Región, Madrid.
Colaborador habitual en programas de salud de referencia para TVE, Telemadrid, RNE, Onda Madrid, Cadena
COPE o Cadena SER
Colaborador habitual en revistas de estilo de vida, belleza y salud (Psichologies, Vogue, Marie Claire, Ultimate
Beauty, Luxury News, BuenaVida, El Magazine, SModa, etc.)

RESUMO
“Superando todos los límites con la técnica Invisalign”
Desde sus inicios como técnica de ortodoncia, Invisalign ha ido superando año tras año las expectativas tanto
de pacientes como de ortodoncistas.
En la actualidad podemos afirmar que se pueden obtener unos resultados espectaculares con esta técnica,
siempre que se apliquen los procedimientos necesarios y los protocolos que han demostrado ser verdaderamente eficaces.
Repasaremos todas aquellas estrategias que han demostrado su verdadera eficacia con el fin de obtener los
mejores resultados para nuestros pacientes y veremos como es posible tratar las maloclusiones más complejas
con el uso de alineadores transparentes.
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Teresa Alonso
Médica formada pela Faculdade de Medicina de Lisboa 1985
Especialista em Estomatologista, com Subespecialidade em Ortodontia
Presidente do Colégio da Subespecialidade de Ortodoncia da Ordem dos Médicos
Membro da Associação Espanhola de Especialistas en Ortodoncia AESOR
Clínica Privada Exclusiva em Ortodoncia e Dor Orofacial
Pós-Graduação em Ortodoncia pelo Roth-Williams Center of Funcional Oclusion
Mestrado em Cirurgia Ortognática e Ortdontia, Especialização Ortodontia Faculdade de Medicina do Porto, Hospital de
S. João (2004 e 2005)
Pós-graduação em Dor Orofacial pela Clínica Tecknon de Barcelona e Dr Okeson da Univ. Kentuky (2005 e 2006)
Master Damon com Drs Rafael Espejo e Ramon Perera (2008 e 2009)
Docência no PostGrado Académico de ATM Programa de Formação Continuada Barcelona
Exclusividade em Damon desde 2006
Certificação como Damon Speaker (www.ormcoeurope.com/en/courses- events/ormco-speaker-bureau)
Membro titular da SPODF
Sócia da SPO, SEDO E Sociedade GREAT francesa
Co-responsável com o Dr. Carlos Mota pelo Curso de Pós-Graduação em Sistema Damon em Portugal
Oradora:
I, II e III Congresso Español Sistema Damon (2009, 2010 e 2012)
I Congresso Iberico 2013 Apresentação de Casos Clínicos Sistema Damon em Study Groups em Lisboa, Barcelona, Paris
e Vienna
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CARLOS MOTA
Médico Dentista
Especialista em Ortodontia pela OMD

RESUMO
“Sistema Damon: Tratamento da mordida aberta e da Classe III
O tratamento das mordidas abertas e da classe III em pacientes adultos é sempre um desafio, quer seja pela
técnica tradicional ou pelo Sistema Damon.
Será mostrado de forma detalhada como seguindo um protocolo simplificado e utilizando o Sistema Damon se
podem atingir bons resultados.
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FRANCISCO ESPINHA
Médico dentista pela FMDUP
Pós – Graduado em Ortodontia pela Universidade de Santiago de Compostela
Especialista em Ortodontia pela OMD
Membro da coordenação do Curso da Pós - Graduação de Especialização em
Ortodontia do ISCSN
Docente da Pós - Graduação de Especialização em Ortodontia do ISCSN

Primavera Sousa Santos
Médica Dentista pelo ISCS-N
Doutorada pela Universidade de Barcelona
Professora Auxiliar Convidada ISCS-N
Aluna do 1º Curso Pós-graduação de especialização em Ortdontia do ISCS-N

RESUMO
“Colagem indireta”
Com o surgimento dos aparelhos ortodônticos com triplo controle, o procedimento de colagem dos braquetes
ganhou grande importância, porque um correto posicionamento e uma diminuição de falhas no processo de
colagem, tem como consequência um tratamento ortodôntico com maior rapidez e maior tranquilidade para o
profissional, evitando dobras nos arcos em fases de terminação do tratamento. O nosso objetivo é demonstrar
uma técnica que se destaca por ser simples, e conveniente pelo custo final.
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TERESA PINHO

Maria Manuel Brito
Licenciada em Medicina Dentária pela FMDUP
Pós graduada em Ortodontia pela FMDUP
Especialista em Ortodontia pela OMD
Membro da Coordenação e docente do Mestrado em Ortodontia do (ISCS-N) 2008 - 2012
Membro da Coordenação e Docente do 1o Curso de Especialização em Ortodontia do ISCSN
Master Damon com Drs Rafael Espejo e Ramon Perera, Madrid 2011-2012 Membro da Sociedade Portuguesa de
Ortopedia Dentofacial (Sócio Especialista)
Membro Sociedade Portuguesa de Ortodontia Membro World Federation of Orthodontists Prática exclusiva de
ortodontia
￼
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Cláudia Barros
Licenciada em Medicina Dentária pela UFP
Licenciada em Prótese Dentária pela CESPU- IPSN
Mestre em Enga Biomédica pela FEUP
Docente no curso de Prótese Dentária na CESPU - IPSN desde 2003

RESUMO
“Execução de férulas cirúrgicas”
Neste workshop serão abordados e executados todos os passos essenciais para a confecção de férulas cirúrgicas
de dois casos clínicos de tratamento ortodôntico-cirúrgico com cirurgia bimaxilar, um de Classe III e outro de
Classe II assimétrico.
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ERUPÇÃO ECTÓPICA DO PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE
- ESTUDO DE PREVALÊNCIA NUMA POPULAÇÃO DA
CONSULTA DE ODONTOPEDIATRIA DA FMDUP Avelar, A. 1; Norton, A. 2; Macedo, P. 2
1

Médica Dentista (FMDUP), Aluna do Mestrado em Cirurgia Ortognática e Ortodontia (FMUP), Colaboradora externa de Odontopediatria (FMDUP)
2

Médica Dentista (FMDUP), Professora Auxiliar de Odontopediatria (FMDUP)

INTRODUÇÃO
A	
   erupção	
   ectópica	
   do	
   primeiro	
   molar	
   permanente	
   caracteriza-‐se	
   por	
   um	
   desvio	
   do	
   padrão	
   normal	
   de	
   erupção	
   podendo	
   representar	
   um	
   sinal	
   de	
   falta	
   de	
  
espaço.	
  1,2	
  Apresenta	
  e<ologia	
  mul<fatorial	
  e	
  pode	
  ser	
  classiﬁcada	
  como	
  reversível	
  ou	
  irreversível.	
  2-‐5	
  
A	
  correta	
  erupção	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente	
  é	
  de	
  grande	
  importância	
  para	
  o	
  equilíbrio	
   oclusal,	
  possibilitando	
  uma	
  mas<gação	
  correta	
  e	
  um	
  crescimento	
  
facial	
  harmonioso	
  e	
  equilibrado.	
  6	
  
As	
   abordagens	
   terapêu<cas	
   são	
   múl<plas,	
   desde	
   o	
   tratamento	
   das	
   lesões	
   de	
   cárie	
   do	
   segundo	
   molar	
   decíduo,	
   o	
   desgaste	
   da	
   face	
   distal	
   do	
   segundo	
   molar	
  
decíduo,	
  à	
  correção	
  da	
  falta	
  de	
  espaço	
  com	
  o	
  recurso	
  a	
  disposi<vos	
  ortodôn<cos.	
  3,	
  7-‐10	
  
O	
  obje<vo	
  deste	
  trabalho	
  foi	
  determinar	
  a	
  prevalência	
  da	
  erupção	
  ectópica	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente	
  numa	
  população	
  da	
  consulta	
  de	
  odontopediatria	
  
da	
  Faculdade	
  de	
  Medicina	
  Dentária	
  da	
  Universidade	
  do	
  Porto.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram	
   observadas	
   550	
   radiograﬁas	
   panorâmicas	
   dos	
   maxilares,	
   pertencentes	
   a	
   292	
   pacientes	
   do	
   sexo	
  
masculino	
  e	
  258	
  do	
  sexo	
  feminino,	
  com	
  idades	
  compreendidas	
  entre	
  os	
  5	
  e	
  os	
  9	
  anos	
  de	
  idade.	
  Foi	
  avaliada	
  a	
  
presença	
   ou	
   ausência	
   de	
   ectopia	
   e,	
   posteriormente,	
   associada	
   a	
   mesioinclinação	
   do	
   primeiro	
   molar	
  
permanente,	
   distoinclinação	
   do	
   primeiro	
   molar	
   permanente,	
   ou	
   cárie	
   na	
   face	
   distal	
   do	
   segundo	
   molar	
  
decíduo.	
  Com	
  os	
  dados	
  ob<dos	
  foram	
  realizadas	
  análises	
  esta\s<cas	
  descri<vas	
  e	
  de	
  frequência	
  das	
  variáveis	
  
em	
  estudo.	
  

30	
  pacientes	
  sindrómicos	
  

607	
  processos	
   27	
  radiograﬁas	
  inviáveis	
  
analisados	
  
550	
  radiograﬁas	
  para	
  
estudo	
  
Quadro	
  1	
  –	
  Seleção	
  da	
  amostra.	
  

RESULTADOS
A	
   população	
   estudada	
   apresentou	
   uma	
   prevalência	
   de	
   8,5%,	
   sendo	
   que	
   72,3%	
   apresentavam	
   mesioinclinação	
   do	
   primeiro	
   molar	
   permanente,	
   4,3%	
  
distoinclinação	
   do	
   primeiro	
   molar	
   permanente	
   e	
   14,9%	
   cárie	
   na	
   face	
   distal	
   do	
   segundo	
   molar	
   decíduo.	
   Nos	
   casos	
   de	
   mesioinclinação	
   do	
   primeiro	
   molar	
  
permanente,	
  12,8%	
  ocorreram	
  por	
  impactação	
  do	
  referido	
  dente	
  contra	
  a	
  coroa	
  do	
  segundo	
  molar	
  decíduo	
  e	
  59,6%	
  por	
  reabsorção	
  a\pica	
  da	
  raiz	
  distal	
  do	
  
segundo	
  molar	
  decíduo.	
  
2,1%	
  
8,5%	
  
Sexo	
  
Masculino	
  

258	
  

Sexo	
  
Feminino	
  

292	
  

Ausente	
  

Mandíbula	
  

Presente	
  

Maxila	
  

91,5%	
  

Gráﬁco	
   1	
   -‐	
   Distribuição	
   da	
   amostra	
   em	
  
função	
  do	
  género.	
  

8,5%	
  

97,9%	
  

Gráﬁco	
   2	
   -‐	
   Distribuição	
   da	
   amostra	
   em	
  
função	
  da	
  presença/ausência	
  da	
  ectopia.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Gráﬁco	
   3	
   -‐	
   Distribuição	
   da	
   amostra	
   com	
  
presença	
   de	
   ectopia	
   segundo	
   a	
   localização	
  
mandíbula/maxila.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

F i g.	
   1	
   –	
   R a d i o g r aﬁ a	
  
panorâmica	
  dos	
  maxilares	
  
c o m 	
   o 	
   d e n t e 	
   1 6	
  
impactado	
  contra	
  a	
  coroa	
  
do	
  dente	
  55.	
  

Mesioinclinação	
  
17,6%	
  

14,9%	
  
Distoinclinação	
  

Impactação	
  do	
  primeiro	
  molar	
  
permanente	
  contra	
  a	
  coroa	
  do	
  
segundo	
  molar	
  decíduo	
  

4,3%	
  
Cárie	
  na	
  face	
  distal	
  do	
  segundo	
  molar	
  decíduo	
  
72,3%	
  
Pelo	
  menos	
  dois	
  fatores	
  presentes	
  

Gráﬁco	
  4	
  -‐	
  Distribuição	
  da	
  amostra	
  segundo	
  o	
  posicionamento	
  do	
  primeiro	
  
molar	
  permanente	
  e	
  a	
  presença	
  de	
  cárie	
  no	
  segundo	
  molar	
  decíduo	
  .	
  

82,4%	
  

Reabsorção	
  a\pica	
  da	
  raíz	
  
distal	
  do	
  segundo	
  molar	
  
decíduo	
  

Gráﬁco	
   5	
   -‐	
   Distribuição	
   da	
   amostra	
   que	
   apresenta	
  
mesioinclinação	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente.	
  

F i g .	
   2	
   –	
   R a d i o g r a ﬁ a	
  
panorâmica	
  dos	
  maxilares	
  
c o m 	
   o 	
   d e n t e 	
   3 6	
  
mesioinclinado	
   e	
   o	
   dente	
  
75	
   com	
   reabsorção	
   a\pica	
  
da	
  raíz	
  distal.	
  

CONCLUSÕES
O	
  presente	
  estudo	
  apresenta	
  uma	
  prevalência	
  de	
  ectopia	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente	
  ligeiramente	
  mais	
  elevada	
  em	
  relação	
  a	
  outros	
  estudos	
  descritos	
  na	
  
literatura	
  cien\ﬁca.	
  A	
  mesioinclinação	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente	
  associada	
  à	
  reabsorção	
  a\pica	
  da	
  raiz	
  do	
  segundo	
  molar	
  decíduo	
  demonstraram	
  a	
  maior	
  
prevalência	
  nos	
  casos	
  de	
  ectopia	
  do	
  primeiro	
  molar	
  permanente.	
  
A	
   ectopia	
   do	
   primeiro	
   molar	
   permanente	
   é	
   uma	
   condição	
   que	
   deve	
   ser	
   detetada	
   precocemente	
   de	
   modo	
   a	
   ser	
   prevenida	
   ou	
   intercetada,	
   minimizando	
   as	
  
consequências	
  deste	
  distúrbio.	
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más-oclusões estão, pelo menos em parte, diretamente relacionados à

O sucesso e a estabilidade de qualquer tratamento cujo objetivo é corrigir

1- INTRODUÇÃO

tratada com aparelho ortopédico funcional, um SN 3 (Simões Network 3) com arco

dente 43 estava em risco de ser perdido pela posição vestibulo-lingual da sua raíz. Foi

ortodôntico há 3 anos. Apresentava mordida aberta e mordida cruzada do 41 e 42 , o

O primeiro caso, trata-se de uma paciente de 25 anos que referiu ter efetuado tratamento

3- CASO CLÍNICO I

Carina Pereira Leite Esperancinha
Cristina Pimenta Póvoas

obtenção do equilíbrio entre as forças produzidas pela língua e as
vestibular de Eschler e barra ondulada, seguido de SN1 (Simões Network 1).

articulares. Foi tratada com SN3 com arco de Echler e barra ondulada.

O terceiro caso apresentava uma mordida anterior topo-a-topo, o 31 cruzado e queixas

5 – CASO CLÍNICO III

Aparelhos ortopédicos funcionais - uma excelente escolha na correção de alterações funcionais e obtenção de resultados mais estáveis no
tratamento de más-oclusões.

É imperativo que os ortodontistas avaliem a atividade muscular e

produzidas pelas bochechas e lábios (Fig.1).1,2

entre as modificações estruturais e as forças funcionais atuantes sobre as

conduzam o tratamento de modo a que o resultado reflita um equilíbrio

Apesar dos tratamentos atuais de más-oclusões com aparelhos fixos

5- DISCUSSÃO

Após revisão da literatura, conclui-se que a atividade dos músculos da língua, lábios e

posição dos dentes, sendo um dos fatores mais importantes que determinam a presença

bochechas durante as funções orais, afeta significativamente o formato das arcadas e a

músculos mastigatórios, faciais e linguais. As três pacientes apresentam as suas recidivas

da má-oclusão.4 Os aparelhos ortopédicos funcionais corrigem alterações da função dos

tratadas, com a musculatura equilibrada e sem queixas articulares. A terapia da fala

4 – CASO CLÍNICO II
Neste segundo caso clínico, foi efetuado tratamento ortodontico. Numa consulta de

auxiliou no tratamento destes casos, tratando-se de casos multidisciplinares.

Os aparelhos ortopédicos funcionais aparecem como uma excelente escolha para a

6- CONCLUSÃO

controlo, verificou-se que a paciente apresentava uma mordida aberta anterior com desvio
da linha média e interposição lingual. Foi tratada também com SN3.

correção das disfunções orais, musculares, ósseas e articulares de modo a obter
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arcadas e dentes.3

influenciam a força produzida na superfície lingual dos dentes pela lingua,

moverem os dentes e modificarem a forma e posição das arcadas, não

dos dentes e arcadas.4

nem a atividade muscular das bochechas e lábios sobre o lado vestibular

Fig. 1 – Esquema ilustrativo entre as forças dos lábios e língua, permitindo um contacto correto dos dentes anteriores

2- OBJETIVOS
O objectivo desta apresentação é dar a conhecer diferentes abordagens
terapêuticas do paciente com más-oclusões devido a causas funcionais. Os
tratamentos com aparelhos ortopédicos funcionais têm sempre como objectivo
o restabelecimento das corretas funções orais e reequilíbrio muscular, articular,
ósseo e dentário.5 Os 3 casos clínicos apresentados são recidivas de
tratamentos ortodônticos por postura lingual incorreta e ilustram bem a
importância da postura e posição da língua, bochechas e lábios na causa de
má-oclusão e/ou recidiva de tratamentos ortodônticos,
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5 - DISCUSSÃO

produz uma mudança nas forças produzidas pelo bucinador sobre os dentes posteriores,
mas os valores após três meses voltam aos originais. Portanto, se a largura da arcada for
aumentada, mas as forças aplicadas sobre a arcada pela musculatura da bochecha não

podemos verificar, que o comprometimento do maxilar superior é simétrico, ou seja, em
centrica existe uma mordida de topo bilateral, com contacto prematuro dos caninos
decíduos, como este padrão de oclusão não oferece estabilidade, ocorre o desvio da
mandíbula procurando uma posição de conforto, cruzando a mordida.

dentes, surgindo assim interferências oclusais que promovem um circuito patológico

de reflexos mastigatórios viciosos unilaterais.1,2

Segundo as Leis Planas de desenvolvimento dos maxilares, a mastigação é feita

preferencialmente do lado da mordida cruzada. No entanto, a mastigação deve ser

a

mastigação

unilateral,

estimula

2 - OBJETIVOS

Fig.1-Alteração do padrão
muscular após colocação
das pistas indiretas

cruzada, de modo a centralizar a postura mandibular.(Fig.2)

Fig.2 Simões Network 11

Pistas Indiretas Planas Simples com uma aleta vertical do lado oposto à mordida
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desequilibrado, possa voltar ao seu funcionamento normal.

Assim geram-se estímulos neurais necessários para que o sistema antes

relacionados com a mandíbula, direta ou indiretamente ( Fig.1).4

a uma imediata alteração no padrão contracional de todos os músculos

no sentido vertical, sagital e/ou frontal provoca desoclusão dentária, o que conduz

que o seu sistema neuromuscular receba novos estímulos. A mudaça de postura

O paciente ao fechar a boca com um aparelho com sistema de pistas, faz com

7 - REFERÊNCIAS

mudanças gradativas na estrutura esquelética, muscular, articular e dentária que podem
resultar em assimetrias dento-faciais e disfunção temporo-mandibular na idade adulta.

atuar nas articulações para corrigir o deslocamento do disco articular e por fim os

dentes para corrigir e estabilizar a oclusão.4

A paciente foi tratada com SN 11 (Simões Network 11) em que a base é um aparelho de

6 - CONCLUSÃO
A persistência de uma função alterada durante as fases de crescimento, promove

segue uma sequência de prioridades; em primeiro, tratar os músculos para relaxá-

los e equilibra-los, a seguir tratar os ossos para reequilibrar o crescimento, depois as

Deve ser uma prioridade a correção das mordidas cruzadas. Na perspectiva da

Ortopedia Funcional dos Maxilares, o tratamento correto de uma mordida cruzada

adaptação dificultar a dicção e de requerer a cooperação do paciente.

que é removível, com a fácil adaptação e uso. Tem o inconveniente de no período de

Já

inadequadamente o crescimento e desequilibra a musculatura craniofacial. 3

muscular.

As vantagens deste aparelho relacionam-se com a boa higiene que proporciona, uma vez

e

períodos de trabalho e de repouso musculares e articulares, levando à sincronia e

equilíbrio

funcional

forem controladas e reduzidas, a recidiva é esperada.6

bilateral alternada, possibilitando a distribuição da força mastigatória, intercalando

Foi demonstrado que uma expansão rápida da maxila por meio de um parafuso fixo

circundantes e das suas funções.5

unilateral esquerda. Esta mordida cruzada apresenta uma componente funcional, pois
ao manipularmos a mandíbula em relação centrica, fazendo coincidir a linha média,

mordidas cruzadas ocorrem devido a hábitos de sucção, respiração oral e pela

vasculares são componente de nutrição. A forma final do osso resulta dos tecidos

Os músculos são elementos locais do crescimento craniofacial e as estruturas neuro-

ausência de uma dieta dura e seca, capaz de estimular o desgaste natural dos

3 - CASO CLÍNICO
Trata-se de uma paciente de 9 anos de idade com uma mordida cruzada posterior

1 - INTRODUÇÃO

As mordidas cruzadas são más-oclusões bastantes frequentes. A maior parte das

Cristina Pimenta Póvoas
Carina Pereira Leite Esperancinha

” Tratamento das mordidas cruzadas na perspectiva da Ortopedia Funcional dos Maxilares - Obtenção do equilíbrio funcional e muscular.”
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Os caninos maxilares são os dentes que mais frequentemente se impactam, logo a seguir aos
terceiros molares inferiores.1 A prevalência da impactação do canino maxilar varia entre 0,9% a 2,5%
na população geral sendo mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino.2 Ocorre com
maior frequência a nível palatino do que a nível vestibular e é mais comum encontrar uma
impactação canina unilateral do que bilateral.3 Tradicionalmente, o diagnóstico precoce e o plano de
tratamento inicial é sempre baseado na exploração clínica e no uso de técnicas radiográficas 2D.4 As
imagens 2D, nesta situação clínica, apresentam várias desvantagens e limitações como a distorção,
a incapacidade de determinar com exatidão o grau de reabsorção dos dentes adjacentes, a
superimposição de estruturas, erros de projeção, artefactos radiográficos e variação de magnificação
entre outras.5 Com a introdução do CBCT na Medicina Dentária a partir dos anos 90 e em particular
na Ortodontia muitas das limitações técnicas das imagens 2D foram ultrapassadas. A alta resolução
das imagens 3D permitem atingir um diagnóstico rigoroso sobre situações delicadas como a
impactação dos caninos, ajuda a determinar qual o plano de tratamento ideal e permite observar
possíveis situações de reabsorção radicular dos dentes adjacentes.6

OBJETIVOS E MÉTODOS
Este trabalho tem como objetivo demonstrar que a informação adicional em 3D não só permite uma
mais correta localização do canino impactado e dos tecidos duros circundantes, como também,
permite decidir qual a melhor abordagem terapêutica.
Foi efetuada uma pesquisa de artigos científicos indexados na base de dados da: PubMed, Medline,
Cochrane, Ovid Medline e Lilac entre os anos 1970 e 2014. Utilizaram-se como palavras chave:
CBCT; displaced canines; impacted canines.

RESULTADOS
O canino maxilar apresenta o mais longo e o mais tortuoso período de desenvolvimento que,
começa antes da calcificação dos primeiros molares e dos incisivos superiores.2 Como
consequência, apresenta uma maior suceptibilidade de sofrer qualquer tipo de modificação na sua
trajetória eruptiva normal por influência de fatores locais e/ou genéticos.3 Das várias vantagens das
imagens em CBCT podemos destacar: a grande capacidade de detetar com grande exatidão o grau
e o local de reabsorção nos dentes adjacentes; a localização precisa vestíbulo palatina da coroa do
canino impactado; constatar o grau de rotação do dente impactado e, verificar uma possível
dilaceração da raiz e o seu provável contato com o seio e com a cavidade nasal.7 A informação útil
que o CBCT aporta tem um valor decisivo no estabelecimento do plano de tratamento ortodônticocirúrgico mais adequado para a congratulação de um tratamento bem sucedido.8	
  

CONCLUSÕES
O uso do CBCT em Ortodontia, em casos específicos como dos caninos maxilares impactados,
constitui um grande avanço sobre as outras técnicas de diagnóstico radiológico tradicionais, pois
elimina a sobreposição das estruturas anatómicas e permite uma melhor visualização volumétrica
específica de todos os tecidos duros circundantes ao canino impactado. Melhora a taxa de sucesso
em casos de maior dificuldade e permite reduzir a duração dos tratamentos ortodônticos.6

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
O protocolo atual recomenda o uso do CBCT em casos seletos onde a radiografia 2D tradicional não
consegue aportar uma informação satisfatória para chegar a um diagnóstico ideal. A Resolution
26-10H 9, de 2010, da American Association of Orthodontists recomenda o uso do CBCT somente
em situações onde os benefícios de um diagnóstico exato ultrapassam os riscos de uma exposição
radiológica em crianças em crescimento. A British Orthodontic Society, também, recomenda o uso do
CBCT com muita cautela e enfatiza que o seu uso rotinário não pode ser justificado.10
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INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
RESULTADOS!

No campo das ciências da saúde, o crescente

• Realizou-se uma pesquiza observacional do Ficheiro Clinico do

interesse pelo estudo da postura da cabeça e o seu

Departamento do Mestrado de Ortodontia da Unidade de
Serviços de Saúde Gandra CESPU entre o período de Junho

envolvimento com o sistema estomatognático tem

!

OPT/VER!

19.00!

12.00!

0.376!

17.00!

13.50!

11.50!

OPT/VER!

13.00!

14.00!

15.00!

13.50!

0.925!

0.454!

CVT/VER!

2.00!

10.00!

3.00!

5.00!

0.611!

0.479!

EVT/VER!

G17.00!

14.00!

G16.00!

8.50!

0.163!

SN/OPT!

82.00!

12.50!

87.00!

13.00!

0.825!

SN/OPT!

88.00!

14.00!

85.00!

9.00!

0.778!

SN/CVT!

95.00!

9.50!

97.50!

4.00!

0.454!

SN/CVT!

100.00!

11.00!

96.00!

9.00!

0.263!

pnsGans/OPT!

75.00!

9.50!

77.50!

11.00!

0.952!

pnsGans/OPT!

78.00!

13.00!

78.00!

9.00!

0.925!

pnsGans/CVT!

86.00!

7.00!

87.50!

6.50!

0.319!

pnsGans/CVT!

90.00!

10.00!

87.00!

5.00!

0.265!

6),

Steiner

7,

Ricketts

8

e o ângulo da lordose

AIQ=3º!quartilG1º!quartil!(amplitude!interquartil)!

!
!

AIQ=3º!quartilG1º!quartil!(amplitude!interquartil)!

Influência
da presença de mordida cruzada posterior unilateral
Tabela!14!^!!Influência!da!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral!na!postura!cervical!e!
sobre!os!ângulos!crânio!cervicais!em!pacientes!de!Classe!I!esquelética!
na postura
cervical e sobre os ângulos crânio cervicais em
!
pacientes de Classe
I esquelética

RESULTADOS!

Como! se! pode! observar! na! Tabela! 14! anterior! no! Grupo! de! Controlo,! e! de!

Mordida!cruzada!posterior!unilateral!

WilcoxonGMannGWhitney,!nenhuma!medida!estudada!é!influenciada!estatisticamente!
!
Mordida!cruzada!posterior!unilateral!
!

!

pela!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral,!i.e.!os!valores!destes!ângulos!
!
!
Não!(n=61)!
Sim!(n=11)!

NSL, RL, ML, PO, NL.

isto!é,!os!valores!destes!ângulos!distribuemGse!de!forma!semelhante!nos!dois!grupos!

influenciada!estatisticamente!pela!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral,!

Ângulo!

de!pacientes.!

RL/VER)

Não!(n=39)!
!
Mediana!
AIQ!

Sim!(n=4)!

Ângulo!
!
distribuemGse!de!forma!semelhante!nos!dois!grupos!de!pacientes.!!

65.20!

10.60!

71.15!

6.67!

0.083!

68.20! com! e! sem!
12.00!mordida! 64.90!
7.80! unilateral! 0.356!
comparação!
cruzada! posterior!
no! que!
ML/VER! dos! Grupos!

5.20!

10.60!

9.00!

7.66!

0.430!

ML/VER!
RL/VER!

!

Na$
NLS$

resultados!dessa!análise!são!ilustrados!na!tabela!seguinte.!!
!

Como!se!pode!observar!na!Tabela!17!anterior,!e!de!acordo!com!os!resultados!

Ar$

NL$

Pns$

Ba$

A$

!

Cv2tg$

A mordida cruzada unilateral posterior
aparentemente não parece influenciar a alteração

Cv2tg$
PO$

Go$

dos ángulos posturais do complexo crânio cervical
em pacientes de Classe II esquelética quando

If$

RL$

Cv2ip$

Me$
Cv4ip$

PO$
Is$

B$
Pm$

Go$

esquelética. Contudo, note-se que, dada a reduzida

Cv4ip$

Cv6ip$

Cv6ip$

Postura Crânio Facial:
•
•
•
•

ângulo SN/VER
ângulo pns-ans/VER
ângulo ML/VER
ângulo RL/VER

na!Tabela!18.!

Postura Cervical:
•
•
•
•

ângulo CVT/EVT
ângulo OPT/VER
ângulo CVT/VER
ângulo EVT/VER

PO$

Is$

!

Cv2ip$

Overbite"

Gn$

n(%)!

Overjet"

OPT$

ans/OPT$
respeita!a!ângulos!crânio!faciais.!Os!resultados!dessa!análise!são!ilustrados!na!tabela!
• ângulo$pnsJ

Ans$

Designação!

Critério! !

Normal!

!0!G!5mm!

Sobremordida!

>!5mm!

Mordida!aberta!

<0!mm!

!

Tabela!18!^!Categorização!das!variáveis!overbite!e!overjet!
!
• ângulo
SN/OPT
!

Gn$

Designação!

Critério!

n!(%)!

104!(90.4)!

Normal!

!0!G!5mm!

88!(76.5)!

11!(9.6)!

Positivo!

>!5mm!

27!(23.5)!

Cv4ip$

Cv6ip$

ans/CVT$
seguinte.!RefereGse!mais!uma!vez!que!estes!resultados!devem!ser!considerados!com!

muita! cautela,! dada! a! reduzida! dimensão! da! amostra! de! pacientes! com! mordida!

If$

Me$

cruzada!posterior!unilateral.!
!

!

0!(0.0)!
Negativo!
0!(0.0)!
Angulação
Crânio <0!mm!
cervical:

• ângulo SN/CVT
• ângulo pns-ans/OPT
• ângulo pns-ans/CVT
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Unilateral

Crânio$
cervical:$
$

Embora!o!Grupo!de!Controle!(pacientes!com!Classe!I!esquelética)!apresente!
• ângulo$SN/

CVT$
comparação!
dos! grupos! com! e! sem! mordida! cruzada! posterior! unilateral! no! que!
• ângulo$pnsJ

B$
Pm$

Go$
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apenas! 4!• pacientes!
com! mordida! cruzada! posterior! unilateral,! procedeuGse! à!
ângulo$SN/

Is$

B$
Pm$
Me$

comparados com pacientes de Classe I
dimensão da amostra, os resultados devem ser

NL$

!

Cv2tg$

If$

!

Cv2ip$

Gn$

Ar$

Ans$

!

Como!se!pode!observar!na!Tabela! 16!anterior,!e!de!acordo!com!o!teste!de!

Posterior
significativamente!pela!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral.!
Angulação$

VER$
Cervical:$
$
• ângulo$CVT/
OPT$
CVT$
EVT$ dentários! (overbite," overjet)! nas! variáveis! postura!
5.5.! Influência! dos! problemas!
• ângulo$
Na$
OPT/VER$
crânio!facial,!postura!cervical!e!na!angulação!crânio!cervical!
NLS$
• ângulo$CVT/
S$
VER$
!
• ângulo$EVT/
!
Nesta! investigação,!
os! problemas! dentários! foram! avaliados! pelo! overbite! e!
VER$
A$
A$
Pns$
Ba$
pelo!overjet.!As!duas!variáveis!foram!categorizadas!conforme!os!critérios!apresentados!

Pns$

Ba$

!

Tabela!16!^!!Influência!da!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral!sobre!os!ângulos!

!

!

Ar$

Ans$

AIQ=3º!quartilG1º!quartil!(amplitude!interquartil)!

WilcoxonGMannGWhitney,!apenas!os!valores!do!ângulo!pnsGans/VER!são!influenciados!
Mordida Cruzada

ângulos!da!postura!crânio!facial!apresentados!na!tabela!anterior.!
Postura$

Na$

Embora! o! Grupo! de! Controle! (pacientes! de! Classe! I! esquelética)! apresente!

respeita!
com!
9.90!
8.50!a! postura! cervical,!
8.80! ângulos!
8.90!crânio! cervicais.!
0.633! Os!
RL/VER! a! ângulos! relacionados!

mordida! cruzada! posterior!
unilateral! parece! não! influenciar! os! valores! dos! quatro!
Ângulos do Complexo Crânio
Cervical

S$

SN/VER!

Influência da presença de mordida cruzada posterior unilateral
crânio!faciais!em!pacientes!!com!má!oclusão!esquelética!de!Classe!II!
sobre os ângulos
crânio faciais em pacientes com má oclusão
esquelética de Classe II
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da! aplicação! do! teste! não! paramétrico!! de! WilcoxonGMannGWhitney,! a! presença!

CONCLUSÕES

0.419!

5.00!cruzada! posterior!
91.00!
4.00! procedeuGse!
0.189! à!
pnsGans/VER!
apenas!
4! pacientes!93.00!
com! mordida!
unilateral,!

!

Tabela!17!^!!Influência!da!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral!sobre!os!ângulos!

EVT$

pbilateral!

9.00!

0.614!

!

Postura$Crânio$ VER$
Facial:$
$
• ângulo$SN/
OPT$
CVT$
VER$
• ângulo$pnsJ
ans/VER$
• ângulo$ML/
S$
VER$
• ângulo$RL/
VER$

AIQ!

81.00!

0.984!

6.50!

!

de Dahlberg.10

VER$

Mediana!

5.00!

pbilateral!

6.00!

92.50!

91.00!

marcações de repetição realizou-se a análise segundo a Método

pacientes de Classe I esquelética.

AIQ!

77.00!

AIQ!

81.00!

6.00!

81.00!

!
pnsGans/VER!

Influência da presença de mordida cruzada posterior unilateral
crânio!faciais!em!pacientes!de!Classe!I!esquelética!
sobre os ângulos
crânio faciais em pacientes de Classe I
!
esquelética

esquelética de Classe II quando comparados com

Mediana!

Mediana!

6.50!

SN/VER!
!

AIQ=3º!quartilG1º!quartil!(amplitude!interquartil)!

para quantificar o erro do examinador/observador nas

Como! se! pode! observar! na! Tabela! 13! anterior! e,! de! acordo! com! o! teste! de!

!

referência utilizados foram os seguintes: OPT, VER, CVT, EVT,

!

Influência
da presença de mordida cruzada posterior unilateral na
Tabela!13!^!!Influência!da!presença!de!mordida!cruzada!posterior!unilateral!na!postura!cervical!e!
sobre!os!ângulos!crânio!cervicais!em!pacientes!de!má!oclusão!esquelética!de!Classe!II!
postura
cervical e sobre os ângulos crânio cervicais em
pacientes de má oclusão! esquelética de Classe II
!
RESULTADOS!

!

acordo! com! o! teste! de! WilcoxonGMannGWhitney,! nenhuma! medida! estudada! é!

!

CVT); ângulos crânio faciais (SN/VER; pns-ans/VER; ML/VER;

unilateral posterior, em pacientes com má oclusão

15.00!

19.50!

0.856!

• Procedeu-se à calibração intra e inter examinador/observador e

complexo crânio cervical na mordida cruzada

19.00!

17.50!

6.50!

crânio cervicais (SN/OPT; SN/CVT; pns-ans/OPT; pns-ans/

entre a alteração dos ângulos posturais do

CVT/EVT!

14.00!

13.00!

cervical (CVT/OPT; OPT/VER; CVT/VER; EVT/VER); ângulos

tem como objetivo averiguar a potencial associação

0.825!

14.00!

13.50!

• Ângulos do complexo crânio cervical estudados: postura

influencia sobre a curvatura cervical. Este estudo

pbilateral!

2.50!

cranianos (Na, S, Ba, Ar, Go, Me, Gn, Pm, B, Is, If); extra-

más oclusões que potencialmente tem alguma

AIQ!

G15.00!

cranianos (Cv2tg, Cv2ip, Cv4ip, Cv6ip) e, os planos de

mordida cruzada posterior unilateral ser uma das

Mediana!

8.50!

postural, tendo como referência a PNC, com a

apresenta qualquer tipo de má oclusão podendo a

!

AIQ!

11.00!

desenvolveram uma análise cefalométrica de base

Segundo Profitt 5, cerca de 95% da população geral

!

Sim!(n=11)!

Mediana!

4.00!

• Os pontos cefalométricos utlizados foram os seguintes: intra-

introdução dos ângulos NS/OPT e NS/CVT.4

Mordida!cruzada!posterior!unilateral!
Não!(n=61)!
!

Ângulo!

pbilateral!

G11.00!

cefalométricas específicas.

em relação à coluna cervical. 3 Para tal,

!

AIQ!

EVT/VER!

• A seleção permitiu a avaliação/interpretação de 17 variáveis

crânio faciais e as variáveis de posição da cabeça

!

!

Mediana!

CVT/VER!

3

cervical (CVT/EVT) de acordo com Hellsing et al 9.

associações entre as características morfológicas

!

AIQ!

(modificada por

D’Attilio et al

investigadores Solow e Tallgren estudaram as

Sim!(n=4)!

Mediana!

• Escolheu-se um conjunto de pontos e planos de referência
adoptados das análises de: Solow e Tallgren

continuarem”.2 Nessa linha de pensamento, os
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CVT/EVT!

71 pertencentes ao grupo de estudo Cl II.

exitosa se as disfunções funcionais subjacentes

Não!(n=39)!
!

Ângulo!

inclusão e exclusão, 43 pertencentes ao grupo de controlo Cl I e

abordagem da má oclusão “será dificilmente

Mordida!cruzada!posterior!unilateral!
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• Selecionaram-se no total 115 pacientes segundo os critérios de
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Introdução

Os caninos são os dentes mais importantes da dentição humana, tanto do
ponto de vista estético como funcional. Possuem grande importância nos
movimentos de lateralidade, protecção do sistema estomatognático, estética
facial e sorriso. Por diversas razões é comum presenciarmos situções em que o
canino se encontra retido. O diagnóstico precoce é imprescindível para a
prevenção deste tipo de situação, assim como rápida intervenção para maior
facilidade no tratamento destas situações.

Descrição do caso

Paciente sexo feminino, 14 anos, compareceu na consulta tendo como
principal queixa a estética, para além do apinhamento e canino incluso. A
paciente possuía classe II molar bilateral e canina esquerda e classe
indeterminada canina direita, assim como ligeira mordida aberta lateral esquerda.
A

Tal como é possível ver, na análise cefalométrica, verificou-se que apresentava
biótipo dolicofacial severo, Classe II esquelética e incisivos protruidos. Os
principais objectivos traçados foram tracção do 1.3, alinhamento e nivelamento e
corrigir desvio da linha média. Posteriormente foram efectuadas exodontias do
1.4 e 2.5. A técnica utilizada foi técnica bioprogressiva de Ricketts.
O protocolo utilizado para a tracção do canino foi:
1. Ortopantomografia inicial;
2.Abertura do espaço para colocação do canino;
3.Cirurgia com colocação de elementos de pressão (botão lingual);
4.Movimento ortodôntico com ancoragem máxima e aplicando sempre forças
leves mas contínuas;
5.Controlo radiográfico durante as diferentes activações;
6.Ortopantomografia final.
No final é possível verificar que as duas arcadas têm boa oclusão. Como
contenção, a paciente usou contenção removível superior e inferior fixa inferior.

B

B

A

Figura 1- (A) Telerradiografia de perfil e (B) ortopantomografia iniciais

A

C

Figura 3 – (A a C) Durante e apòs a cirurgia

B
C

D

E

F
Figura 4 – Ortopantomografia final

B

A

G

C

H

Figura 2- (A-H) Fotografias intra e extra – orais iniciais

Discussão

A análise cefalométrica foi efectuada e
resultados

D

E

F

foram obtidos os seguintes

Extrusão incisivo inferior

1,3+/-2

6,4

Ángulo interincisivo

132+/-6

130,6º

Normal

Convexidade

0,9+/-2

9,5

Clase II esquelética

Extruído

Altura facial inferior

47+/-4

50,4º

Terço inferior mesofacial

Posição molar superior

17,3+/-3

13,6

Classe III

Protrusão incisivo inferior

1+/-2,3

1,3

Incisivo inferior normal

Inclinação incisivo inferior

22+/-4

18,8

Incisivo inferior normal
Protrusão labial

Protrusão Labial

-3.1+/-2

1,4

Profundidade facial

88,8 +/-3

82,2

Dólicofacial

Eixo facial

90 +/-3

78,8

Padrão geral dólicofacial

Ângulo do plano mandibular

24,4+/-4

31,7

Dólicofacial

Prof. Maxilar

90+/-3

91,4

Maxilar normal

Arco mandibular

28,7+/-4

35

Prognatia

G

H

Figura 5 – (A-H) Fotografias intra e extra orais

Conclusões

É essencial realizar um bom diagnóstico para diminuir a complexidade e
garantir o sucesso do tratamento. O resultado do tratamento relatado foi o
esperado e a paciente ficou extremamente satisfeita.
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A utilização do Laser em Ortodontia
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Objetivos

Introdução
O laser (Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation) é uma
radiação que se encontra no espectro de luz que varia do infravermelho
ao ultravioleta, passando pelo espectro visível (Fig. 1).
A utilização do laser na Medicina Dentária (MD) tem vindo a tornar-se
cada vez mais frequente, trazendo benefícios inquestionáveis aos
pacientes nas diferentes áreas. A Ortodontia, também pode beneficiar
dos efeitos da laserterapia.

Dar a conhecer aos profissionais da área, os benefícios e potencialidades da
aplicação do laser tanto para o paciente como para o clínico.

Fig.1

Materiais e Métodos
Pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados Pubmed, b-On e SciELO, com as palavras-chave: “laser”, “laser therapy”, “laser odontologia” e “laser
orthodontics”, de 2000 -2014.

Resultados
Os Lasers são classificados de acordo com a potência de emissão da radiação:
Alta Intensidade

Média Intensidade

• Cirúrgico, quente, duro, hard laser
• Ação fototérmica de corte, vaporização,
coagulação e esterilização de tecidos
• Excimer, Argónio, Kripton, Dye, Rubi,
Família YAG e CO2

Baixa Intensidade

• Mid Laser
• Mais utilizado em fisioterapia
• Hélio-Neónio (He-Ne) e Arseniato de
Gálio (AsGa)

• Laser mole, frio, terapêutico ou soft-laser
• Ação fotoquímica de analgesia, anti-inflamatória e
de bioestimulação tecidular
• Hélio-Neónio (He-Ne), Diodo (Arseniato de Gálio –
AsGa e Arseniato de Gálio Alumínio - AsGaAl).

O Laser na Ortodontia
- Descolamento de braquetes cerâmicos: O laser diminui o risco de
fratura de esmalte, com maior segurança pulpar.
-Polimerização da resina durante a colagem dos braquetes: O
laser aumenta a resistência do esmalte à formação de mancha branca.
-Aumento da força de adesão dos braquetes ao esmalte: A
irradiação da superfície cerâmica dos braquetes pelo laser, parece
melhorar as forças de adesão previamente ao condicionamento com
silano.
-Profilaxia da desmineralização: Existe redução do tempo de
cimentação e aumenta a resistência do dente à desmineralização.

- Reparação óssea após expansão rápida da maxila: Diminui
a dor ou desconforto do paciente e acelera a reparação óssea
podendo diminuir o tempo de contenção. O osso neoformado
apresenta qualidade superior ao osso formado quando não se
utiliza laser (fig. 2).
- Odontalgia decorrente da movimentação ortodôntica: O laser
possui ação analgésica, anti-inflamatória e de reparação dentinária
(fig.3).
-Holografia: Reprodução tridimensional e com elevada qualidade
dos modelos de gesso e substitui o armazenamento dos próprios
modelos.
- Scanner: O laser é irradiado no corpo ou face do paciente e a
imagem pode ser observada tridimensionalmente no computador e
movimentada em várias direções; permite a sobreposição das
imagens seriadas.

- Reparação das úlceras traumáticas originadas pelos
acessórios ortodônticos: O laser atua como analgésico, anti-

inflamatório e reparador tecidular (fig.4).
Fig.2

Fig.4

Fig.3

Conclusões/Implicação Clínica
Tem sido provado que a tecnologia laser diminui a dor e o medo na consulta de MD. A terapia assistida por laser é minimamente invasiva e
comparativamente com os métodos tradicionais, reduz a necessidade de medicação pós-operatória.
Sabe-se que o laser apresenta uma grande diversidade de indicações, podendo ser utilizado com efeitos de corte, analgesia e bioestimulação.
Na Ortodontia, a laserterapia apresenta indicações, podendo contribuir para a evolução do tratamento, trazendo benefícios para o profissional e para o
paciente. Mais estudos devem ser realizados para verificar com mais detalhe as indicações e as possíveis contra-indicações deste meio auxiliar no
tratamento ortodôntico.

Bibliografia

64

- Azzeh, E.; Feldon, P. J.Laserdebonding of ceramic brackets: A comprehensive review. Am J OrthodDentofacialOrthop, St. Louis, v. 123, no. 1, p. 79-83, 2003.
- Caprioglio, C. et al. Lasers in dental traumatology and low level laser therapy (LLLT). European Archives of Paediatric Dentistry, 12, pp. 79-84, 2011.
- Garg, A. K. Lasers in Dental Implantology: Innovation Improves Patient Care. Dental Implantology Update, 18(8), pp. 57-61, 2007.
- Genovese, M. e Olivi, G. Lasers in paediatric dentistry: patient acceptance of hard and soft tissue therapy. European Journal of Paediatric Dentistry, 9(1), pp. 13-17, 2008.
- Lalani, N.; Foley, T. F.; Voth, R.; Banting, D.; Mamandras, A. Polymerization with the argon laser: curing time and shear bond strength. Angle Orthod, Appleton, v. 70, no. 1, p. 28-33, 2000.
- Miresmaeili, A. et al. Effect carbon dioxide laser irradiation on enamel surface microhardness around orthodontic brackets. Am J OrthodDentofacialOrthop. Aug:146(2): 161-5, 2014.
- Morrier JJ. White spot lesions and orthodontic treatment. Prevention and treatment. Angle Orthod Fr.Sep:85(3):235-44, 2014.
- Noel, L.; Rebellato, J.; Sheats, R. D. The effect of argon laser irradiation on demineralization resistance of human enamel adjacent to orthodontic brackets: an in vitro study. Angle Orthod, Appleton, v. 73, no. 3, p. 249-258, 2003.

| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

65
| XXI CONGRESSO DE ORTODONTIA |

Expansão Dento-Alveolar Maxilar
– Caso Clínico –
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INTRODUÇÃO:

A correta relação esquelética transversal entre arcadas é fundamental para uma oclusão balanceada. No entanto, quando tal não acontece e se prolonga até a idade adulta
gera graves problemas de má oclusão, esqueléticos e funcionais.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO:
Paciente de 28 anos, do sexo masculino, dolicofacial, classe II canina e mordida cruzada bilateral devido a uma severa compressão maxilar. Muito apinhamento,
desvio da linha média superior para a direita e ausência dos dentes 12,36 e 46. Esta condição interferia não só com a estética, mas também com a fonética o que
conduzia a um estado constante de ansiedade e um mau estar físico e psíquico.

PÓS -TRATAMENTO

PRÉ -TRATAMENTO
A

B

A

B

C

D

C

D

E

F

E

F

Figure 1: Pré-Tratamento. (A-F) Fotografias intra- e extra-orais.

Figure 3: Pós-Tratamento. (A-F) Fotografias intra- e extra-orais.

A

A

B

Figure 2: Radiografias Pré-Tratamento. (A) Ortopantomografia; (B) Tele-radiografia de perfil.

B

Figure 4: Radiografias Pós-Tratamento. (A) Ortopantomografia; (B) Tele-radiografia de perfil.

DISCUSSÃO:
A expansão maxilar, a melhoria da estética e da fonética foram os principais objetivos deste tratamento. Apesar de ter sido esclarecido sobre as limitações da ortodontia num
caso considerado cirúrgico, o paciente optou pelo tratamento ortodontico, sabendo que seria uma solução de compromisso. Utilizou-se a técnica bioprogressiva de Ricketts,
aplicando-se sempre forças leves, mas constantes.
Pré-tratamento

Pós-tratamento

Norma
Extrusão incisivo inferior

15mm
22mm

22mm
31mm

Ángulo interincisivo
Convexidade

3,9

2,3

132º+/-6

132,2º

144,9º

0,9+/-2

1,9

1,6

Altura facial inferior

47º+/-4

55,6º

60,6º

Posição molar superior

17,3+/-3

15,0

14,1

Protrusão incisivo inferior

1+/-2,3

2,9

0,3

Inclinação incisivo inferior

22º+/-4

21

16,7º

Protrusão Labial

-3.1+/-2

-2,3

-7,7

Profundidade facial

87º +/-3

89,2

86,1

Eixo facial

90º +/-3

79,3

79,6

Ângulo do plano mandibular

Esquema 1- Análise transversal das arcadas antes e depois do tratamento ortodôntico.

Pré-Tratamento Pós-Tratamento

1,3+/-2

26º+/-4

28,6

Prof. Maxilar

90º+/-3

90,9

87,6

Arco mandibular

26,0º+/4

26

29,9

34,9

Tabela 1- Valores da análise cefalométrica de Ricketts antes e depois do tratamento ortodôntico.

CONCLUSÃO:
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No final do tratamento, a classe I perfeita não foi obtida. No entanto, observou-se uma expansão significativa da maxila e a mordida descruzou, possibilitando uma melhoria
da função, da fonética e da respiração, que contribuíram para melhorar a qualidade de vida do paciente, conseguindo ultrapassar algumas das suas fobias e melhorar a sua
autoestima.
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A mordida aberta anterior é caraterizada por um ou mais dentes que não alcançam o plano oclusal e não estabelecem contato com o
seu antagonista. Apesar da sua prevalência ser pequena em pacientes adultos, a procura para o tratamento ortodôntico é
aproximadamente 17%.
1. Avaliar a mordida aberta anterior nos pacientes hipodivergentes, normodivergentes e hiperdivergentes através de uma análise
cefalométrica.
2. Comparar os valores cefalométricos destes mesmos pacientes hipodivergentes, normodivergentes e hiperdivergentes com o
aumento ou diminuição do overbite.
Foi realizado um estudo transversal e observacional com 60 telerradiografias digitais sem mordida aberta anterior constituindo o grupo
de controlo (GC), e 60 telerradiografias digitais com mordida aberta anterior constituindo o grupo de estudo (GE). Os parâmetros
cefalométricos utilizados neste trabalho foram: altura maxilar, altura facial inferior, plano palatino, overbite; FMA e IMPA; SNA, SNB e
ANB, altura do ramo, altura facial posterior, altura facial anterior, ângulo goníaco; altura dentária maxilar anterior, altura dentária maxilar
posterior, altura dentária mandibular anterior e altura dentária mandibular posterior.
80

GE

80
70

60

60

50

50

Feminino

40

40

30

30

Masculino

20

20

10
0

GC

70

10

Normo

0

Hiper

Medidas ângulares

GE
N = 15
Média

FMA (º)

Normo

Hipo

25,94

GC
N = 38
DP

Média

P

Hiper

Medidas ângulares

DP

GE
N = 45
Média

GC
N = 14

DP

Média

DP

2,21

24,93

2,10

0,125

FMA (º)

36,08

2,28

31,74

4,26

P
<0,001*

Altura maxilar (º)

54,53

3,44

56,07

4,46

0,189

Altura maxilar (º)

58,51

3,79

56,41

3,63

0,074

Altura facial inferior (º)

46,42

4,23

45,08

3,27

0,283

Altura facial inferior (º)

54,08

5,56

47,50

3,94

<0,001*

SNA (º)

78,65

3,89

81,00

4,00

0,054

SNB (º)

76,65

4,55

77,64

3,58

SNA (º)

80,84

2,67

81,96

SNB (º)

79,44

4,72

79,30

3,24

0,911

ANB (º)

1,42

2,99

2,67

1,14

0,135

-2,40

3,84

-1,26

3,08

0,325

125,08

4,32

119,18

5,10

<0,001*

93,85

6,27

94,92

6,18

0,574

53,57

5,52

52,66

5,84

0,599

Altura facial posterior (mm)

84,04

5,93

84,59

8,32

0,816

Altura facial anterior (mm)

127,92

7,75

125,28

12,99

0,370

Ângulo plano palatino (º)
Ângulo goníaco (º)
IMPA (º)

3,71

0,229

Medidas Lineares
Altura do ramo (mm)

Overbite (mm)

-4,26

1,82

2,79

1,69

<0,001*

Altura dentária maxilar anterior
( mm)

29,14

2,98

31,78

3,57

0,010*

Altura dentária maxilar posterior
(mm)

26,74

1,64

25,45

3,10

0,055

Altura dentária mandibular anterior
(mm)

42,03

3,19

43,30

4,67

0,264

Altura dentária mandibular
posterior (mm)

34,59

3,58

34,17

3,84

0,708

ANB (º)
Ângulo plano palatino (º)
Ângulo goníaco (º)
IMPA (º)

0,461

2,00

3,44

3,36

1,00

0,022*

-0,92

3,64

1,66

3,18

0,018*

133,75

6,53

127,06

5,90

0,001*

87,92

7,21

91,82

5,91

0,071

48,19

7,24

46,37

4,99

Medidas Lineares
Altura do ramo (mm)

0,385

Altura facial posterior (mm)

76,99

15,99

76,30

5,76

0,869

Altura facial anterior (mm)

130,50

16,62

121,79

8,59

0,013*
<0,001*

Overbite (mm)

-4,74

2,01

2,68

1,70

Altura dentária maxilar anterior
(mm)

31,36

5,52

30,80

2,44

0,595

Altura dentária maxilar posterior
(mm)

27,52

4,00

23,94

2,50

0,033*

Altura dentária mandibular anterior
(mm)

41,56

6,97

42,19

3,72

0,665

Altura dentária mandibular
posterior (mm)

33,39

5,36

31,85

2,56

0,149

Existem diferenças cefalométricas estatisticamente significativas entre os biótipos faciais e existe uma relação entre as medidas
cefalométricas e mordida aberta anterior.
Medidas caraterizam a mordida aberta anterior no biótipo facial hiperdivergente são: FMA, AFAI, ANB, ângulo do plano palatino, ângulo
goníaco, altura facial anterior, overbite e altura dentária maxilar posterior. Medidas caraterizam a mordida aberta anterior no biótipo
facial normodivergente são: ângulo goníaco, oberbite e altura dentária maxilar anterior.
Existe uma relação entre o overbite negativo com os hiperdivergentes e os normodivergentes no GE.
Parker JH. The Interception of open bite in the early growth period. Angle Orthod 1971;41(1):24-44. Proffit RW. Ortodontia Comtemporânea. Mosby Elsevier. 2007; 4º Ed.Ustrell J: Manual de Ortodoncia. Spain: Publicacions I ediciones de la Universitat de Barcelona. 2001. Watson, WG. Open bite:a multifactorial
event. Am J Orthdod 1981;80(4):443-446.Brodie AG. Emerging concepts of facial growth. Angle Orthod 1971;41(2):103-118.Jay PZ, Shih Hsuan C, Peter AS,Robert ML, Donald RJ, Greg Jh. Am J Orthop 210;137:302-308.
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