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RESUMO 

 

Análise facial em ortodontia 

 

De acordo com o atual paradigma dos tecidos moles, a análise facial é a pedra angular 

do diagnóstico e da definição dos objetivos de tratamento ortodontico ou ortodontico 

cirúrgico ortognático. O Mestrado de Cirurgia Ortognática e Ortodontia da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto (MCOO-FMUP) na sua edição de 2007-2009, 

dispunha de uma ficha clínica que incluía uma parte reservada à análise facial. A partir 

dessa análise definiam-se alguns dos objetivos de tratamento. A questão que se 

coloca é, se através do recurso a uma análise facial mais completa será possível 

definir mais objetivos de tratamento e em caso afirmativo quais. 

 

Após extensa revisão da literatura e partindo da ficha de análise facial pré-existente 

(An1), desenvolveu-se a ficha de análise facial deste projeto (An2). Em seguida 

aplicou-se esta ficha (An2) a uma amostra que cumprisse os critérios de inclusão: não 

portadores de fendas lábio palatinas, de alguma síndrome ou sequência e não 

tivessem qualquer dispositivo ortopédico e/ou ortodontico instalado na cavidade bucal 

e não tivessem sido submetidos a qualquer cirurgia maxilo-facial e tivessem (ou os 

seus representantes legais) dado o seu consentimento para a sua inclusão neste 

trabalho; deste modo foram selecionados 90 pacientes, sendo 48 do género masculino 

com idades compreendidas entre os 8 anos e os 25 anos (idade média 15 anos e 1 

mês), e 42 do género feminino com idades compreendidas entre os 8 anos e os 36 

anos (idade média 16 anos e 8 meses).  

Comparou-se a lista de objetivos de tratamento definida pela An1 com a lista de 

objetivos definida pela An2, tendo-se verificado um aumento de 4 objetivos em 

mediana com a utilização da An2. Estes objetivos acrescidos repartiram-se por uma 

esmagadora maioria de novos objetivos introduzidos pela An2 (75% do total dos 

objetivos da An2), e por uns desprezíveis objetivos comuns à An1, mas que a An1 não 

conseguiu definir e a An2 definiu (1,4% do total dos objetivos da An2). Os referidos 

novos objetivos introduzidos pela An2 estão relacionados com o sorriso (58%), com a 

AFAI (15%), com a posição sagital da maxila e mandíbula (14%) e com a exposição 

dos incisivos superiores em repouso (13%). 
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Conclui-se que a aplicação da An2 permite a definição de um maior número de 

objetivos de tratamento, pelo menos aos ortodontistas menos experientes e/ou que 

prefiram a segurança de um protocolo, já que funciona como uma check list que 

orienta a definição dos objetivos de tratamento. 

 


