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RESUMO 

 

 

Carvalho TCASG. Comparação da eficácia do método de análise de modelos, realizados de 
forma digital e convencional [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

 

Os escâneres intraorais estão trazendo uma maior praticidade ao cirurgião dentista nos 

consultórios odontológicos em substituição, ainda que parcial das moldagens convencionais; e 

para as clínicas de radiodiagnóstico uma otimização de tempo na confecção dos modelos 

ortodônticos de estudo, para as análises de modelos feitas via software, além de trazer maior 

conforto e comodidade ao paciente. Este estudo teve como objetivo comparar análises de 

modelos feitas de forma convencional (manual) e digital. A metodologia aplicada baseia-se em 

quarenta e cinco pacientes entre 12 e 25 anos, com dentição permanente completa, classe I ou 

II de Angle que foram submetidos a moldagem convencional para obtenção de modelos de 

estudo de gesso e também foram escaneados por um único examinador com o escâner CS3600 

da Carestreamâ, para obtenção de modelo digital. As medidas manuais de uma análise 

longitudinal e uma transversal foram feitas por três cirurgiões-dentistas, previamente 

padronizados pelos critérios de execução do método, com o auxílio de um paquímetro digital. 

Após intervalo de quinze dias, todas mensurações manuais foram repetidas e executadas com 

o software CS Model+â Carestream, comparou-se todas as medidas. Resultados: o índice de 

confiabilidade do software comparado aos cirurgiões dentistas foi excelente (CCI > 0,89), 

quando os modelos digitais não possuíam braquetes, e de replicabilidade média boa (CCI >79) 

quando possuíam aparato ortodôntico, onde concluímos que o software em questão apesar de 

bom, e de grande auxílio para a odontologia, em especial as clínicas de radiodiagnóstico e 

ortodontistas, ainda possui limitações que precisam ser corrigidas na prática diária. 

 

 

Palavras chave: Análise de modelos. Escaneamento intraoral. Análise digital. Software. 

 

  



  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Carvalho TCASG. Comparison of the effectiveness of the analysis of orthodontic models 
performed manually and digitally [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

 

Intraoral scanners are bringing greater practicality to the dentist in dental offices to replace, 

although partial of conventional moldings; and for radio diagnostic clinics an optimization of 

time in the production of orthodontic models of study, for the analysis of models made via 

software, and bring greater comfort and convenience to the patient. This study aimed to 

compare conventional (manual) and digital model analysis. The applied methodology is based 

on forty-five patients between 12 and 25 years old, with complete permanent dentition, Angle 

class I or II who underwent conventional molding to obtain plaster study models and were also 

scanned by a single examiner with the Carestreamâ CS3600 scanner to obtain a digital model. 

The manual measurements of a longitudinal and a transversal analysis were made by three 

previously trained dentists to perform analysis of orthodontic models, with the aid of a digital 

caliper, and all the measurements obtained were compared with those of a software CS Model+, 

Carestreamâ. Results: the software reliability index compared to dental surgeons was excellent 

(ICC > 0.89), when digital models did not have brackets, and of good average replicability 

(ICC >79) when they had orthodontic appliances, where we concluded that the software in 

question, although good, and of great help for dentistry, especially radiodiagnosis and 

orthodontist clinics, it still has limitations that need to be corrected in daily pratice.  

 

 

Keywords: Model analysis. Intraoral scanning. Digital analysis. Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Os escâneres intraorais são dispositivos que realizam impressões óticas diretas de 

arcadas dentárias em odontologia (Seelbach; Brueckel, 2013). Eles reproduzem as condições 

bucais com detalhe e precisão, dispensando, desta forma, o uso dos materiais de moldagem que 

causam grande desconforto aos pacientes (Santoro et al., 2003). Como resultado final deste 

processo, obtemos um modelo intraoral digital do paciente que é um registro tridimensional das 

superfícies das arcadas dentárias. Entretanto, algumas limitações podem interferir na qualidade 

da imagem, como presença de saliva, limitação da abertura bucal e posicionamento dos dentes 

no arco dentário (Chilvarquer et al., 2017). 

Stanley et al. (2018) afirmam que o modelo digital do paciente pode ser utilizado para 

diagnóstico, planejamento de casos clínicos, manufatura de guias e/ou confecção de próteses 

A inserção do fluxo digital em odontologia é dividida em dois processos, são eles: desenho 

assistido por computador ou computed aided design (CAD) e manufatura (montagem) 

assistida por computador ou computated aided manufactoring (CAM). O termo CAD é 

designado à criação e à análise computacional e CAM refere-se à etapa de produção comandada 

pelo computador, sendo a fresagem e usinagem exemplos destes processos. 

De acordo com Christensen (2008) a primeira etapa de um fluxo digital de trabalho 

consiste na captura das superfícies bucais de maneira direta ou indireta. No método direto de 

escaneamento não é necessário moldar o paciente, uma vez que esta etapa é substituída por um 

processo de registro da superfície intraoral com um escâner intraoral. O método indireto 

consiste no escaneamento de modelos de gesso. 

O modelo intraoral digital não necessita de armazenamento físico, economizando 

espaço nos consultórios dos cirurgiões dentistas. O armazenamento digital dos modelos 

possibilita um rápido envio, assim como uma melhor comunicação e colaboração entre os 

profissionais. Dessa forma, a replicação do modelo físico torne-se obsoleta, economizando 

tempo e não desperdiçando materiais (Ayub 1997, Bell et al., 2003; Asquith et al., 2007). 

Polido (2010) observa que ao eliminar a técnica de moldagem convencional, erros como 

bolhas de ar, ruptura dos materiais de moldagem, deslocamento e movimento da moldeira, 

desconforto do paciente, deflexão da moldeira, falta de material de moldagem, adesivo de 

moldagem inadequado, ou distorção resultantes de procedimentos de desinfecção podem ser 

minimizados ou até mesmo eliminados. 
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Tamim et al. (2014), Anadioti et al. (2015) e Boeddinghaus et al. (2015) realizaram 

estudos para avaliar a precisão de escâneres intraorais com o objetivo de confeccionar próteses 

unitárias, não encontrando diferença significativa entre as moldagens convencionais.  

Bell et al., (2003) e Gracco et al. (2007) fizeram pesquisas relacionadas à precisão de 

exames de arcada completa, com estudos in-vitro utilizando modelos de referência e escâneres 

de mesa e não observaram diferença estatisticamente significante entre as medidas feitas em 

modelos digitais e modelos de gesso, enquanto Zilberman et al. (2003) e Mullen et al. (2007) 

relataram diferença clinicamente significante. 

O escaneamento intraoral das arcadas dentárias pode ser utilizado em três etapas 

distintas: diagnóstico, planejamento e avaliação do tratamento. Na ortodontia, uma das etapas 

necessárias para o bom planejamento é a análise de modelos comumente realizada em modelos 

de gesso com compasso de ponta seca ou paquímetros digitais. Uma técnica de medição ideal 

deve ser precisa, reprodutível e capaz de ser concluída em tempo hábil (Bell et al., 2003; Mullen 

et al., 2007) Alguns softwares oferecem métodos de análise de modelos digitais automatizados. 

Ainda assim, carece na literatura de informações da capacidade diagnóstica desta técnica 

imaginológica. 

O objetivo deste estudo é avaliar a validade e a reprodutibilidade destas imagens 

tridimensionais obtidas por meio de escaneamento intraoral e a confiabilidade da análise de 

modelos digitais automatizada do software CS Model+ em relação à técnica tradicional de 

análise de modelos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Sistemas Dedicados à Obtenção de Modelos Virtuais 
 
 

Bell et al., (2003) avaliaram a precisão dos modelos digitais adquiridos de forma 

indireta. Para tal, realizaram uma avaliação comparativa de medidas lineares diretas 

obtidas a partir de modelos de estudo odontológico e entre os modelos digitais gerados a 

partir dos modelos de estudo. A amostra foi composta de vinte e dois modelos de estudo 

odontológico armazenados no Hospital e Faculdade de Odontologia de Glasgow, Reino 

Unido. Os modelos foram capturados utilizando uma técnica fotostereométrica e 

armazenados em formato digital. A diferença entre os dois conjuntos de medidas foi 

analisada estatisticamente por meio de um teste t de duas amostras. A diferença média entre 

as medidas dos modelos e as imagens 3D foi de 0,27 mm. Essa diferença estava dentro da 

faixa de erros do operador (0,10-0,48 mm) e não foi estatisticamente significativa (p<0,05), 

mostrando que é possível usar modelos de estudo odontológico digitais para 

monitoramento e pesquisa de tratamento com precisão satisfatória. A longo prazo, o uso 

de modelos digitais reduziria problemas em termos de espaço e custo envolvidos no 

armazenamento em massa a longo prazo de modelos de estudo odontológico. Como 

medições precisas podem ser feitas nos modelos digitais, estes podem ser usados na revisão 

do tratamento e na pesquisa odontológica, mesmo após o descarte dos modelos físicos. 

Zilberman et al. (2003) avaliaram a precisão dos modelos de estudo com o auxílio 

de paquímetros digitais e OrthoCAD® (Cadent, Fayerview, NJ) e compararam essas duas 

técnicas. Foram criadas vinte configurações usando dentes artificiais correspondentes à 

várias más oclusões. A amostra foi composta por 20 modelos de gesso e 20 modelos 

digitais. Medições da dimensão dentária mesiodistal, largura intercanina e intermolar 

foram realizadas tanto com o paquímetro digital quanto com o software. Além disso, os 

valores do tamanho do dente foram calculados a partir dos dentes artificiais isolados 

removidos das configurações e da largura do arco das configurações existentes. Os 

resultados mostraram que os métodos são altamente válidos e reprodutíveis para o tamanho 

do dente e a largura do arco. Para os métodos clinicamente aplicáveis testados, a medição 

com paquímetros digitais em modelos de gesso mostrou maior precisão e reprodutibilidade. 

No entanto, a precisão do OrthoCAD® é clinicamente aceitável e, provavelmente, 

considerando suas vantagens atuais e possibilidades futuras, o procedimento examinado ou 

um modelo virtual 3D equivalente se tornaria o padrão para o uso clínico ortodôntico. 



20 
 

Correia et al. (2014) avaliaram a confiabilidade da análise da Discrepância de Modelo 

realizada em modelos digitais, comparando-a com a obtida em modelos de gesso. A amostra 

foi composta por modelos de gesso das arcadas dentárias inferiores e seus correspondentes 

modelos digitais, adquiridos mediante o uso do escâner 3Shape R700Tâ (3Shape, Copenhagen, 

Dinamarca). Foram realizados quatro diferentes cálculos da Discrepância de Modelo para cada 

modelo selecionado, dois desses por meio de métodos manuais, utilizando paquímetro e fio de 

latão e dois por meio de métodos digitais, utilizando medições lineares e por meio da confecção 

de uma parábola. A análise de reprodutibilidade (0,98) dos métodos foi estabelecida pelo 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente 

por meio do teste de Friedman, e observou-se não haver diferença estatisticamente significativa 

entre os métodos utilizados (p > 0,05), exceto os valores obtidos pelo método digital linear, em 

que se observou uma pequena diferença estatística, porém, não são valores considerados 

clinicamente significativos. Com base nos resultados, é razoável concluir que os valores de 

discrepância de comprimento do arco do tamanho do dente encontrados pelo método 

convencional e digital não diferiram, exceto pelos valores encontrados em medições lineares 

estatisticamente não significativas. Confirmando que qualquer um desses recursos utilizados 

pelos ortodontistas para obter clinicamente a discrepância do comprimento do arco dentário 

pode ser considerado um método confiável. 

Reuschl et al. (2016) compararam a análise de modelos de gesso e modelo digitais 

indiretos (escâner de bancada) em relação à confiabilidade e à eficiência. Dezenove modelos 

de gesso de pacientes ortodônticos com dentição permanente foram analisados por dois 

examinadores previamente treinados. As análises dos modelos de gesso foram realizadas com 

paquímetro digital, e a análise dos modelos digitais foi realizada com o auxílio de programa 

computacional Ortho Analyzer. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

nas comparações dos 28 dentes (p < 0,001), largura intermolar mandibular (LIM, p = 0,0453) 

e overjet (p < 0,001 a p = 0,0329). As medidas de dente único tenderam a ter valores maiores 

quando as medidas eram realizadas manualmente, e o desvio padrão situou-se entre 0,06 e 1,33 

mm. As análises digitais deram valores significativamente mais altos para LIM mandibular e 

overjet. Foi necessário um tempo menor para as medições digitais. O resultado clínico das 

diferenças entre os métodos comparados apresentou-se significativo. A análise do modelo de 

gesso digitalizado a laser 3D parece ser uma alternativa adequada, confiável e mais rápida que 

a análise de modelo analógico usando um paquímetro digital. Apesar do viés do software na 

determinação do marco correto dos pontos, a análise do modelo digital deve ser precisa o 
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suficiente para o planejamento do tratamento. Discrepâncias nos diâmetros individuais dos 

dentes e medidas lineares não foram clinicamente significativas para a maioria dos valores. As 

vantagens do software, como o cálculo incorporado dos dados necessários, podem ser usados 

para otimizar a eficiência nos fluxos de trabalho ortodônticos. 

Czarnota et al. (2016) avaliaram a confiabilidade e a validade das medições 

realizadas em modelos digitais com um escâner de mesa e software de análise em 

comparação com as medições realizadas manualmente em moldes de gesso convencionais. 

A amostra foi composta de 20 pares de moldes de gesso replicando as condições intraorais 

de 20 indivíduos totalmente dentados. Os modelos foram digitalizados usando um escâner 

tridimensional (D700; 3Shape). Uma série de parâmetros definidos foram medidos nos 

modelos digitais resultantes com o software de análise (Ortho Analyzer; 3Shape) e nos 

modelos de gesso originais com um paquímetro digital (Digimatic CD-15DCX; Mitutoyo). 

Ambas as séries de medidas foram repetidas duas vezes e analisadas quanto à 

confiabilidade intra-avaliador, com base nos CCIs. Os resultados dos modelos digitais 

foram avaliados quanto à sua validade em relação aos modelos, calculando diferenças de 

valor médio e limites de concordância associados a 95% (método de Bland – Altman). 

Diferenças estatisticamente significantes foram identificadas mediante o teste t pareado. 

Foram obtidas diferenças significativas em 16 de 24 medidas de largura dos dentes, em 

dois de cinco locais de deslocamento do ponto de contato no segmento anterior mandibular, 

em sobremordida, em distância intermolar maxilar, no índice de irregularidade de Little e 

nos índices de somatório dos maxilares e largura dos incisivos inferiores. No geral, no 

entanto, tanto as diferenças médias entre os resultados obtidos nos modelos digitais versus 

os modelos de gesso quanto as faixas de dispersão associadas a essas diferenças sugerem 

que os desvios incorridos pela técnica de medição digital não são clinicamente 

significativos. No entanto, as diferenças médias e os erros sistemáticos envolvidos foram 

pequenos e dentro dos limites da aceitabilidade clínica. As faixas de dispersão dos desvios 

observadas em medições repetidas estavam dentro da faixa também observada nos modelos 

de gesso. O método de utilização do escâner de mesa D700 e do software Ortho Analyzer 

para medir parâmetros em modelos digitais é suficientemente confiável e válido para ser 

empregado na prática clínica. 

Rajshekar et al. (2017) avaliaram a confiabilidade das medições de modelos dentais 

humanos feitos usando um escâner intraoral. Dois examinadores mediram 84 características 

dos dentes e características de 26 arcos em 50 pares de modelos usando compassos e, em 

segundo lugar, usando a ferramenta de medição fornecida com o escâner intraoral Zfx IntraScan 
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(Dachau, Germanyâ) aplicado aos modelos digitais. As medidas foram repetidas pelo menos 

uma semana depois. A confiabilidade e a validade foram quantificadas simultaneamente pelo 

cálculo CCI. As medições das 110 características dos modelos feitas com o escâner intraoral 

eram praticamente indistinguíveis das medições feitas com compassos manuais. A diferença de 

médias como porcentagem da média das medidas de cada método variou entre 0,030% e 

1,134%. Os erros padrões das medições variaram entre 0,037% e 0,535%, e os (CCI) variaram 

entre 0,904 e 0,999, para os arcos superior e inferior. Os autores concluíram que o escâner 

intraoral, assim como o software de medições pode ser utilizado como ferramenta e é um 

método válido para medir modelos de forma confiável. 

Lim et al. (2020) compararam as medidas dentárias realizadas a partir da imagem gerada 

de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) e das feitas com escaneamento 

intraoral. Após a sobreposição das imagens, elas foram separadas em três grupos: arco superior, 

arco inferior e dentes anteriores e posteriores de cada arco. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre o tamanho das coroas (p < 0,001), entretanto, observou-se 

uma diferença de aproximadamente dois milímetros entre as medições nos três grupos.  

 

 

2.2 Análise de Modelos Ortodônticos 

 

 

A análise dentária e de modelos ortodônticos baseada na relação dos primeiros molares 

superiores e inferiores que conhecemos e utilizamos até os dias atuais, foi inicialmente 

desenvolvida por Angle (18991 apud Maltagliati et al., 2006), e aprimorada por ele em 1907 

(Angle, 1907), que definiu que a relação correta seria aquela em que a cúspide mésio-vestibular 

do primeiro molar superior estaria posicionada no sulco mésio-vestibular do primeiro molar 

inferior, sendo definida como relação molar de Classe I. A partir desta descrição, classificou 

também as más oclusões Classe II e III e suas subdivisões. 

Broadbent (1931) ao desenvolver o cefalostato e por sua consequência a telerradiografia 

de forma padronizada, trouxe um método inovador para a observação do crescimento e 

desenvolvimento crânio facial, abrindo as portas para a avaliação de grandezas, planos e 

ângulos cefalométricos (Downs, 1956). 

 
1 Angle EH. Classification of malocclusion. Dent Cosmos. 1899;41:248-357. 
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As chaves de Andrews (1972) são consideradas ideais para oclusão sem quaisquer tipos 

de intervenção, ou para a finalização dos tratamentos ortodônticos, embora a absoluta maioria 

dos casos seja de pacientes que apresentem problemas esqueléticos ou funcionais, não possuíam 

essas condições. No entanto, todo ortodontista deve conduzir seus casos para atingir o máximo 

de chaves possíveis, exemplificadas a seguir: 

1) Ausência de rotações dentárias;  

2) Pontos de contato justos, sem aberturas ou sobreposições; 

3) Relação molar em Classe I; 

4) Curva de Spee quase plana ou suave;  

5) Divergência no paralelismo das raízes dos dentes, especialmente dos incisivos e caninos 

superiores, condição que permitia o contato das bordas incisais destes dentes;  

6) Inclinação das coroas no sentido anteroposterior. 

 

A análise de modelo de estudo como parte do diagnóstico contribui para melhor 

tratamento, condução e finalização de casos em ortodontia, sendo utilizada também para 

avaliação da evolução do tratamento (Leal et al., 2006).  

Os modelos de estudo ortodônticos confeccionados em gesso, possuem alguns critérios 

que devem ser obedecidos com rigor, proporcionando ao ortodontista uma melhor visualização 

das estruturas anatômicas que facilitam todo processo de planejamento do caso. Para tanto, suas 

bases devem ser simétricas entre os arcos, visualização dos freios, bridas, elementos dentários, 

vestíbulo bucal (Habib et al., 2007). 

Conforme Matsui et al. (2007) em se tratando de análise de modelos de estudo de gesso 

ou digital, uma avaliação tridimensional mediante a observação de áreas que leve em conta 

todos os dentes e seu posicionamento na arcada, curva de Spee, formas dos arcos, simetrias e a 

avaliação de todos os espaços.  

 

 

2.2.1 Análise de Bolton 

 

  

A análise criada por Bolton (1962) propôs a avaliação do tamanho dentário, indicando 

proporções ideais entre os dentes superiores e inferiores para uma oclusão considerada como 

ideal. Essa proporcionalidade é dada pelo somatório do diâmetro mesiodistal dos dentes da 
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arcada inferior em relação aos dentes da arcada superior, excluindo-se os segundos molares de 

ambos os arcos. Salienta-se que a análise de Bolton estabelece uma relação entre o tamanho 

dos dentes e as bases ósseas. Bolton (1962) estudou os efeitos interarcos das discrepâncias dos 

tamanhos dentais. 

Contudo, alguns fatores como dimorfismo sexual, variações de ancestralidade, tipo de 

má oclusão, inclinação dos dentes anteriores, espessura das bordas incisais e curvatura do 

segmento anterior podem afetar essa proporcionalidade, normalmente requerendo ajustes da 

proporção anterior (Shellhart et al., 1995). 

Para realizarmos a análise, é preciso que se tenha todas as medidas mesiodistais de 

primeiro molar em milímetros até o primeiro molar homólogo em ambos os arcos, e em seguida 

aplica-se uma simples fórmula, onde razão total é a soma do diâmetro mesiodistal dos doze 

dentes inferiores multiplicado por cem (SD 12I x 100), dividida pela soma do diâmetro 

mesiodistal dos doze dentes superiores (SD 12 S). 

 
 

 Soma do diâmetro M-D dos 12 dentes inferiores x 100 
RAZÃO TOTAL = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

 Soma do diâmetro M-D dos 12 dentes superiores 
 
 

A razão parcial é a soma do diâmetro mesiodistal dos seis dentes anteriores inferiores 

multiplicados por cem (SD 6I x 100), dividida pela soma do diâmetro mesiodistal dos seis 

dentes anteriores superiores (SD 6S). 

 
 

 Soma do diâmetro M-D dos 6 dentes anteriores inferiores x 100 
RAZÃO PARCIAL =  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

 Soma do diâmetro M-D dos 6 dentes anteriores superiores 
 

A partir dos resultados obtidos, Bolton concluiu em seu estudo que a somatória dos 

diâmetros dos dentes inferiores é normalmente correspondente à 91,3% dos dentes superiores, 

e que a somatória dos diâmetros dos dentes anteriores inferiores normalmente correspondentes 

à 77,2% dos dentes anteriores superiores. 

Bolton também apontou que na maioria dos casos em que existe a desproporção 

volumétrica dental, a região anterior é a mais acometida, sendo justificada por apinhamentos e 

giroversões mais comumente encontrados clinicamente nesta região. 

Mullen et al. (2007) avaliaram precisão, reprodutibilidade e o tempo para realizar uma 

análise de Bolton usando o software Emodel®, (versão 6.0, GeoDigm Corp, Chanhassen, Minn) 
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em comparação com a avaliação convencional em modelos de gesso. A amostra consistia de 30 

pacientes selecionados do banco de dados do Departamento de Ortodontia da Universidade de 

West Virginia, USA. Para a avaliação convencional com modelos de gesso foram utilizadas 

pinças digitais e a razão de Bolton foi calculada para cada paciente. Não houve diferença 

significativa entre os índices de Bolton calculado com os dois métodos. Houve uma diferença 

significativa nos cálculos do comprimento do arco entre dois métodos (p <.0045), mas estava 

dentro da faixa de erro encontrada neste estudo e foi considerada clinicamente insignificante. 

Os tempos necessários para realizar as medições e os cálculos foram estatisticamente e 

clinicamente significativos; o software do Emodel® era em média 65 segundos mais rápido. O 

software Emodel® para medir a dentição do paciente e calcular a razão de Bolton é preciso e 

mais rápido do que o método convencional com modelos de gesso. 

Brandão et al. (2015) realizaram estudo in-vitro que teve como objetivo avaliar a 

confiabilidade da análise de Bolton em modelos virtuais tridimensionais, comparando-a com a 

realizada em modelos de gesso. A amostra constituía de 56 pares de modelos de gesso, 

escolhidos de forma randomizada. Medidas manuais foram obtidas utilizando-se o paquímetro 

digital Cen-tech® 4” (Harpor Freight Tools, Calabasas, CA, EUA). Em seguida, foram 

digitalizados pelo escâner R-700Ô e, por meio do programa Ortho AnalyzerÔ, da mesma 

marca, foram realizadas as aferições digitais. Os resultados demonstraram que não houve 

diferença estatisticamente significativa nos dois tipos de medições com valores de p = 0,173 e 

p = 0,239, respectivamente, para as proporções total e anterior. Os autores concluíram que a 

análise de Bolton realizada em modelos virtuais tridimensionais é tão confiável quanto a obtida 

em modelos de gesso, apresentando uma concordância satisfatória.  

No estudo realizado por Kim e Lagravére (2016) pode-se também verificar a 

confiabilidade da análise de Bolton de um modelo de estudo realizado com escâner intraoral 

Ortho Insight 3Dâ laser escâner (Motionview Software LLC., Hixson, TN, USA), comparado 

com imagens obtidas por meio de TCFC e modelos convencionais de gesso. Os modelos de 

gesso foram medidos com paquímetro digital por um único examinador, por três vezes com 

intervalo de uma semana entre as medições. O erro do método foi obtido subtraindo-se dois 

valores das três medições feitas e obtendo a média entre eles. As imagens da TCFC foram 

analisadas pelo software Avizoâ software (Standard edition, Version 6.0; Mercury Computer 

System Inc., Chelmsford, MA, USA). Concluiu-se que a análise de Bolton (1962) pode ser 

realizada com precisão e confiabilidade em modelos digitais digitalizados usando o sistema 
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Ortho Insight 3D e tomografias computadorizadas na avaliação da relação espacial dos arcos 

dentários para o diagnóstico ortodôntico.  

Ao se comparar a efetividade da análise de Bolton (1962) realizada de forma 

convencional e digital, Yılmaz et al. (2019) realizaram estudo em trinta pacientes com idade 

média de 14.36 anos (±6.30) foram escaneados e suas imagens digitais foram obtidas usando 

um escâner intraoral Trios Color-P13 (3Shape), e os mesmos pacientes foram submetidos à 

moldagem convencional com alginato (Orthoprint, Zhermack, Itália), e as impressões foram 

usadas imediatamente para obter modelos de gesso (Scheu-Dental, GmbH.D-58642, Iserlohn, 

Alemanha). A análise de Bolton (1962) dos modelos digital e gesso obtidos foi realizada pelo 

mesmo pesquisador utilizando um paquímetro convencional analógico (Münchner Design, 042-

751-00, Dentaurum). As medidas foram feitas em milímetros com uma casa decimal após a 

vírgula, devido à limitação do paquímetro. Para aumentar a confiabilidade das medidas, foram 

repetidas cinco vezes e o valor médio aritmético foi utilizado na avaliação. A análise digital foi 

realizada pelo software Ortho Analyzer. Além das medições, comparou-se o tempo em 

segundos empreendido para cada uma das análises. Concluiu-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as análises realizadas com o paquímetro e com o software; 

entretanto, houve diferença estatisticamente significante (p <0,001) entre o tempo total gasto 

na análise de Bolton (1962) que foi de 894,33 s para o grupo de medição convencional e 597,73 

segundos para o grupo de medição digital. As medidas digitais foram concluídas 296,6 

segundos antes das medidas convencionais.  

 

 

2.2.2 Análise de Pont 

 

 

Análise de Pont (1909) possui um método para determinar largura ideal do arco a partir 

do diâmetro mesiodistal dos quatro incisivos superiores (SI); levando em consideração o padrão 

facial do paciente, sendo que seu estudo foi inteiramente realizado na população francesa. No 

arco dental ideal necessário para acomodar a dentição e aliviar apinhamentos e desordens, Pont 

(1909) concluiu que a razão entre a largura combinada dos incisivos superiores e a largura do 

arco transversal era de 0,80 na área pré-molar e 0,64 na área molar (Rathi; Fida, 2014). 

A análise é realizada baseando-se em pontos anatômicos transversais e somente na 

dentição permanente, da seguinte maneira: 



27 
 

 

Soma em milímetros das medidas dos incisivos superiores e inferiores. 

Dentes superiores: região de pré-molares: centro do sulco;  

região de molares: fossa central do sulco central. 

Dentes inferiores: região de pré-molares: vertente distal do sulco; 

região de molares: cúspide mesio-vestibular. 

 

O comprimento transversal mandibular é geralmente 2 milímetros menor que o 

comprimento transversal da maxila. O comprimento do arco anterior não é modificado apenas 

pela má posição dos dentes anteriores, mas também pelas anomalias na posição dos primeiros 

pré-molares (Terrez, 2013). 

Terrez (2013) realizou no México, um estudo transversal comparativo e descritivo nos 

mesmos moldes do feito por Pont na França em 1909. Foram utilizadas amostras de 54 pares 

modelos de estudo de pacientes que realizaram tratamento ortodôntico finalizado sem extrações 

entre os anos de 1995 e 2000. Todas as medidas, comparação dos dados e equações foram 

tabuladas e realizado o teste t de Student. Houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre as medidas transversais e os índices sugeridos por Pont (1909). Concluíram também que 

devem ser levadas em consideração as variações raciais também presentes nos dentes, e, 

portanto, o índice de Pont (1909) é pouco aplicável em latinos de uma maneira geral. 

 
 
2.3 Análise de Modelos Digitais 

 

 

Antes mesmo do escaneamento intraoral, as análises de modelos digitais já eram 

amplamente utilizadas pelas clínicas de radiodiagnóstico, com o objetivo de auxiliar o 

ortodontista no planejamento do tratamento ortodôntico dos pacientes, e já buscava meios para 

reduzir o espaço físico de armazenamento (Ayoub et al., 1997; Bell et al., 2003). Para tanto, 

eram utilizados escâneres de mesa ou câmeras fotográficas simultâneas, e não foram observadas 

diferenças significativas entre as medidas realizadas de forma manual.  

Os modelos digitais obtidos por meio de escâneres intraorais não possuem diferenças 

clinicamente relevantes quando comparados aos modelos de gesso. De acordo com Santoro et 

al. (2003), o software OrthoCADâ (Cadent, Fayerview, NJ), tem confiabilidade e não possui 

diferença estatisticamente significativa em relação às medidas feitas manualmente por dois 
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examinadores, entretanto, houve diferença nas medições em milímetros. É possível observar 

que as medidas mesiodistais encontram-se semelhantes às realizadas com um compasso de 

ponta seca, sendo clinicamente aceita a sua utilização. A medição da mesiodistal dos elementos 

dentários em modelos digitais mostrou-se mais rápida que o uso de um paquímetro digital em 

um modelo de gesso (Mok; Cooke, 1998; Zilberman et al., 2003). 

Camardella et al. (2017) testaram a acurácia e a confiabilidade de modelos de gesso e 

modelos digitais adquiridos por dois diferentes escâneres de superfície R700 (3Shape) e Xcad, 

Maestro 3D (OrthoStudio AGE Solutions, Italyâ). Foram realizados três métodos de medição: 

paquímetro digital, medição com software específico e sobreposição de modelos digitais. A 

amostra era constituída de trinta modelos de gesso com dentição permanente completa. As 

distâncias foram medidas em modelos de gesso, utilizando um paquímetro digital e, nos 

modelos digitais, usando o programa Ortho Analyzer. Os modelos digitais também foram 

comparados por sobreposição de modelos, com o programa Geomagic Qualify.â (Valencia, 

California – U.S) A confiabilidade intra e interexaminadores das medições foi avaliada pela 

análise do CCI.  Foi utilizado o teste t pareado para avaliar a acurácia das medições nos modelos 

de gesso e digitais. Os autores concluíram que as medições nos modelos de gesso e nos modelos 

digitais apresentaram valores elevados para o CCI. Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as medições nos modelos de gesso e nos modelos digitais, 

porém, as mesmas não eram clinicamente relevantes. O método de sobreposição de modelos 

com o programa Geomagic Qualify demonstrou que os dois tipos de modelos digitais não 

apresentavam diferenças estatisticamente relevantes. Concluíram que modelos digitais obtidos 

a partir do escaneamento dos modelos de gesso foram clinicamente precisos, de acordo com os 

dois métodos de comparação utilizados.  

Rajshekar et al. (2017), avaliaram a confiabilidade de medidas de modelos de dentes 

humanos feitas usando um escâner intraoral. Dois examinadores mediram 84 dentes e 26 

características do arco de 50 conjuntos de modelos de arcada superiores e inferiores usando 

paquímetros digitais, e posteriormente usando a ferramenta de medição fornecida pelo escâner 

Zfx IntraScanâ (Dachau, Germany), aplicado aos modelos virtuais. As medições foram 

repetidas uma semana depois. Confiabilidade e validade foram quantificadas 

concomitantemente, pelo cálculo CCI. As medidas dos modelos de dentes feitos usando o 

escâner intraoral foram virtualmente indistinguíveis das medições convencionais. Demostraram 

que o escâner intraoral Zfx IntraScan, com sua ferramenta virtual de medição, é um método 

confiável e válido para medir as principais características dos modelos de gesso dentário. 



29 
 

Scott et al. (2019) compararam a avaliação automatizada de modelos ortodônticos 

digitais em relação à classificação manual de modelos com o uso do sistema de avaliação por 

radiografia de elenco do American Board of Orthodontics (ABO).  A amostra desse estudo foi 

composta por 15 modelos de gesso digitalizados com o uso de um escâner de mesa para criar 

modelos digitais a partir dos quais modelos físicos foram produzidos com o uso de uma 

impressora 3D. Todos os modelos digitais de cada caso foram classificados com o uso de uma 

ferramenta de software automatizada SureSmileâ (Dentsply, Sirona, NY – U.S), e os modelos 

impressos em 3D foram pontuados manualmente com o uso do sistema de classificação ABO. 

Todos os modelos classificados mensurados novamente após duas semanas para avaliar 

confiabilidade e reprodutibilidade do estudo. O método automatizado com o uso do software 

SureSmile obteve resultados estatisticamente mais altos em alinhamento e rotação (p < 0,001), 

overjet (p < 0,001), contatos oclusais (p < 0,001) e pontuação total (p < 0,001).  A classificação 

foi mais alta na inclinação bucolingual (p < 0,001). Não foram encontradas diferenças 

significativas nas cristas marginais, nas relações oclusais e nos contatos interproximais. Os 

autores concluíram que uso do SureSmile ou ferramentas de classificação digital semelhantes 

na avaliação de resultados simplificaria o processo de pesquisa, eliminando o que equivale a 

horas de trabalho ao classificar vários modelos manualmente. Além disso, permitiria ao clínico 

identificar imediatamente áreas deficientes após uma rápida varredura intraoral e fazer ajustes 

no tratamento. Ainda assim, os valores avaliados de maneira automatizada pelo SureSmile 

geralmente são significativamente maiores do que os avaliados por classificação manual. 

Luqmani et al. (2020) comparando o tempo de tempo de aquisição do escaneamento 

intraoral utilizando o escâner CS3600 (Carestream – Rochester- NY) em um grupo de 67 

pacientes foi em média 7.76 minutos (± 2.76), e o tempo de moldagem convencional com 

alginato, foi de 5.35 minutos (± 1.16). Essa diferença foi considerada estatisticamente 

significativa, com p < 0,05, porém ao serem questionados, 61 pacientes (91%) tiveram a 

percepção de que o escaneamento intraoral foi mais rápido e mais confortável.  

 

Sintetizamos parte da nossa revisão de literatura que faz referência aos escâneres (de 

mesa ou intraorais) em forma da tabela para observarmos melhor a relação de reprodutibilidade, 

de acordo com o autor, ano e método utilizado. 
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Autor Ano Escâner Avaliadores Software Modelos Resultado 
  

Bell et al. 
  

2003 Mesa 2 Específico 
de medição 

Gesso 
digitalizado 

Sem diferença 
significativa 
  

Zilberman 
et al.  

2003 Mesa 2 OrthoCAD® Dentes 
artificiais 

Sem diferença 
significativa 
  

Gracco et 
al.  

2007 Mesa 3 Específico 
de medição 

Gesso 
digitalizado 

Sem diferença 
significativa 
  

Mullen et 
al. 

2007 Mesa 2 Emodel® Gesso 
digitalizado 

Com diferença 
significativa no 
comprimento do arco 
  

Correia et 
al. 

2014 3Shape® 
R700T 

2 Ortho 
Analizer® 

Gesso para 
medidas 
manuais e 
digital 
escaneado 
diretamente 
  

 
Com diferença linear no 
perímetro total do arco 

Brandão et 
al. 

2015 3Shape® 
R700 

1 Ortho 
Analizer® 

Gesso para 
medidas 
manuais e 
digital 
escaneado 
indiretamente 
  

Sem diferença 
significativa 

Reuschl et 
al. 

2016 Varredura 
a laser 
com 2 
câmeras 
 
  

2 Ortho 
Analizer® / 
G-Power® 

Gesso 
digitalizado e 
impresso 3D 

Com diferença 
significativa 

Czarnota et 
al. 

2016 3Shape® 
D700 

2 Ortho 
Analizer® 

Gesso 
digitalizado e 
impresso 3D 
  

Com diferença 
significativa 
  

Kim e 
Lagravére  

2016 Ortho 
Insight 
3D® 

1 Avizo® Gesso para 
medidas 
manuais e 
digital 
escaneado 
diretamente 
  

Sem diferença 
significativa 
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Autor 

 
Ano 

 
Escâner 

 
Avaliadores 

 
Software 

 
Modelos 

 
Resultado 
  

Camardella 
et al. 

2017 R700® e 
Xcad, 
Maestro 
3D®   

1 Ortho 
Analizer®/ 
Geomagic 
Qualify®  

Modelos 
prototipados 
provenientes do 
escaneamento 
digital direto 
  

Com diferença 
estatisticamente 
significativa, mas sem 
diferença clínica 

Yılmaz et 
al. 

2019 Trios 
Color P-
13® 

1 Ortho 
Analizer® 

Gesso para 
medidas 
manuais e 
digital 
escaneado 
diretamente 
  

Sem diferença 
significativa 

Scott et al.  2019 Mesa 1 SureSmile® Gesso 
digitalizado 

Com diferença clínica 
significativa em 
algumas medidas 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a validade e a reprodutibilidade da análise de 

modelos, realizada em modelos de estudo adquiridos de forma digital, por um escâner intraoral 

e o uso automatizado do software CS Model+â. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

A amostra deste estudo é composta pelo banco de dados do Instituto de Documentação 

Ortodôntica e Radiodiagnóstico (INDOR®). Os modelos ortodônticos de gesso foram obtidos a 

partir do projeto de pesquisa "Estudo comparativo entre três métodos de colagem: Colagem 

clínica direta, Colagem indireta laboratorial e Colagem Indireta Digital ", foram encaminhados 

para o CEP com número CAAE: 85783018.9.0000.0075 e tiveram seu uso autorizado pelos 

responsáveis do estudo. Os pacientes receberam informações sobre o projeto, seus objetivos e 

seus métodos, sendo consultados sobre sua voluntariedade em participar da pesquisa. O CEP 

3.487.773 com o número CAAE 12810819.1.0000.0075 desta pesquisa foi aprovado em 06 de 

agosto de 2019 (Anexo A). 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

Trata-se de uma amostra de conveniência em que, quarenta e cinco pacientes foram 

incluídos no projeto, sendo que os mesmos forneceram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) para que possam participar da pesquisa proposta. 

Os critérios de inclusão dos pacientes do estudo foram: 

 

1- Pacientes normorreativos jovens e adultos de 12 a 25 anos do sexo masculino e feminino; 

2- Dentição permanente completa do segundo molar para o segundo molar contralateral na 

maxila e mandíbula; 

3- Sem dentes ausentes; 

4- Todos os elementos dentários devem estar hígidos; 

5- Oclusão Classe I com apinhamento ou diastemas ou Classe II, todos sem prognóstico de 

extrações. 

 

Critérios de exclusão foram: 

1- Deformidade craniofacial 

2- Presença de distúrbios dentários de desenvolvimento; 
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4.2 Métodos 

 

Foram realizados dois métodos de obtenção de modelos. O primeiro utilizando 

moldagem convencional em moldeira com alginato, e imediatamente vertidos com Gesso tipo 

IV na região coronária e Gesso tipo III nas demais estruturas. O segundo método consistiu na 

aquisição de um modelo digital, e para isso o paciente foi submetido ao escaneamento intraoral 

com o escâner intraoral (CS 3600®, Carestream, Rochester, NY, USA). Todas as digitalizações 

com o escâner intraoral foram obtidas pelo mesmo examinador, de acordo com a recomendação 

do fabricante e todos os dados digitalizados foram salvos em formato STL em um banco de 

dados (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 - Modelo digital superior e inferior (vista oclusal) 

 
Fonte: a autora. 

 

O processo de segmentação dos elementos é realizado de forma semiautomática pelo 

próprio programa de aquisição do escaneamento intraoral (Carestream Imaging Software 

Carestream®, Rochester, NY, USA) e oferece a possibilidade de ajustes no contorno das coroas 

bem como da delimitação do eixo mesiodistal dos elementos dentários. Ao passo que a análise 

dos modelos é realizada de forma totalmente automatizada pelo software (CS Model+, 

Carestream, Rochester®, NY, USA).  

Para realizar o processo de avaliação das análises de modelos, o Software solicita três 

medidas de ângulos para que ele possa ter uma noção espacial do perfil esquelético do paciente 

e construir dessa forma as análises da maneira mais fiel e realista possível (Figura 4.2).  
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Figura 4.2 – Segmentação realizada de forma semiautomática pelo software (vista oclusal) – as 
setas indicam o sentido de orientação mesiodistal dos elementos dentários, que em 
alguns casos podem ser corrigidas pelo operador do software para deixar na 
posição de real, bem como algumas alterações de contorno dos dentes 

 

 
Fonte: a autora. 

 

Ângulo ANB – representa a relação maxilo-mandibular, formado pelas linhas NA e NB 

- Násio – Base apical superior e Násio- Base apical inferior; sendo que as bases apicais são a 

porção mais côncava da porção anterior da maxila e da mandíbula, respectivamente (Figura 

4.3). 
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Figura 4.3 – Ângulo ANB: média 2 graus 

 
Fonte: a autora. 

 

Ângulo SNGoMe (SNMP) – Formado pelas linhas Sela Násio e o plano mandibular, 

fundamental para observar o crescimento crânio facial do paciente (Figura 4.4). 
 

Figura 4.4 – Ângulo SNGoMe. Média 32 graus 

 

 

 
Fonte: a autora. 
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Ângulo IMPA (MP dos incisivos inferiores) – Formado pelo plano mandibular e o 

longo eixo dos incisivos centrais inferiores. Por meio deste ângulo avalia-se a condição de 

normalidade ou alteração da mandíbula, sendo um dos ângulos determinantes no tratamento 

ortodôntico em relação aos casos de exodontias de elementos inferiores, em casos com falta de 

espaço (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5 - Ângulo IMPA. Média 95 graus 

 
Fonte: a autora. 

 

Para a obtenção dos ângulos supracitados, foi necessária a análise cefalométrica das 

telerradiografias laterais dos pacientes, que foram realizadas previamente ao tratamento e 

encontram-se no mesmo banco do INDOR® (Anexo B). 

O material utilizado para obtenção das medidas manuais incluiu além dos modelos de 

gesso superior e inferior, fichas para anotação das medidas, compasso de pontas secas e 

paquímetro digital, lápis, borracha e uma régua milimetrada. Nos modelos obtidos a partir da 

moldagem convencional, foram realizadas análises de Bolton (1962) e Pont (1909), por três 

cirurgiões-dentistas que foram treinados por duas vezes com intervalo de duas semanas segundo 

os critérios de avaliação, por um cirurgião-dentista especialista em ortodontia. 

As mensurações realizadas após o processo de capacitação dos examinadores, foram 

feitas com o paquímetro digital Mitutoyo® 500-172.20B (Mitutoyo Corporation, Aurora, IL, 

USA).  

Para estabelecer a confiabilidade dos avaliadores e reprodutibilidade, foi utilizada a 
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média dos valores obtidos pelos avaliadores em um intervalo de quinze dias, em contraposição 

as análises adquiridas pelo software (Carestream Imaging Software Carestream®, Rochester, 

NY, USA). Para o teste estatístico inferencial utilizou-se o teste Coeficiente de Correlação 

(CCI). Esse teste possibilita que seja realizada a verificação de confiabilidade intra e inter 

avaliadores, adotando-se nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para as 

tomadas das decisões estatísticas. O tratamento estatístico dos dados foi executado pelo 

software SPSS® 24 (IBM SPSS Data Collection®, Chicago, III, USA).  (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 - Paquímetro digital Mitutoyo® 
 

 
Fonte: a autora. 
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5 RESULTADOS 

 

A amostra foi constituída por quarenta e cinco pares de modelos de gesso provenientes 

do projeto de pesquisa “Estudo comparativo entre três métodos de colagem: Colagem clínica 

direta, Colagem indireta laboratorial e Colagem Indireta Digital” e quarenta e cinco 

escaneamentos intraorais, telerradiografias laterais, cefalometrias dos mesmos pacientes, 

provenientes do banco de dados do INDOR – Instituto de Documentação Ortodôntica e 

Radiodiagnóstico. O Gráfico 5.1 mostra a porcentagem quanto ao sexo dos pacientes. 

 

Gráfico 5.1 – Classificação quanto ao gênero dos pacientes 

 
Fonte: a autora. 

 

As medidas dos avaliadores tiveram replicabilidade de Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI) superior a 0.95. Dessa forma, foi calculada a média e desvio padrão entre os 

três avaliadores e comparadas com o software. 

A análise de Bolton 6 inferior, realiza a medida das distâncias mesiodistais de canino a 

canino inferior. As medidas são realizadas na porção incisal dos elementos dentários e é 

realizada a soma dos mesmos em milímetros, com duas casas decimais após a vírgula (Tabela 

5.1). 

  

42%
58%

Gênero

Pacientes do sexo feminino

Pacientes do sexo masculino

Sexo
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Tabela 5.1- Bolton 6 inferior 45 Pacientes 
 
 Correlação 

Intraclasse 
IC9 5% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,996 

 
,993 

 
,997 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
 

,947 

 
 

,842 

 
 

,977 

 
 

< 0,001 
Fonte: a autora. 
 
 

Observamos que o software CS Model+ obteve resultados de mensurações muito 

próximas dos avaliadores na região anterior inferior. Vale ressaltar que em números absolutos, 

em duas análises de modelos de pacientes com braquetes, obtivemos uma diferença superior a 

um milímetro entre as realizadas com paquímetro digital, e as realizadas de forma automatizada 

(Gráfico 5.2). 
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Gráfico 5.2 – Bolton total 6 inferior 
 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 
 

Foram retirados quatro pacientes da amostra nos quais identificamos grandes variações 

da análise de software. Tal fato ocorreu pela presença de braquetes, ou por artefatos oriundos 

dos braquetes no processo segmentação semiautomático do CS Model+. Assim sendo, foi 

refeita a análise estatística pelo CCI, em que observamos um sutil aumento na correlação da 

média dos avaliadores e do software, mantendo-se com replicabilidade excelente, sem diferença 

significativa (Tabela 5.2) No Gráfico 5.3 observamos todos os pontos de mensuração próximos 

da curva de dispersão, destacando a excelente replicabilidade. 

 

 
Tabela 5.2 - Bolton 6 inferior 41 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,998 

 
,997 

 
,999 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,956 

 
,836 

 
,983 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
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Gráfico 5.3 – Bolton total 6 inferior 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

 
Na tabela 5.3 observamos um índice de replicabilidade e confiabilidade do software com 

os avaliadores excelente dos elementos dentários na região anterior superior, não havendo 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos p > 0,001. 

Vale ressaltar no gráfico 5.4 de dispersão, um ponto muito fora da curva que se refere a 

uma medida com diferença significativa em milímetros entre a média dos avaliadores e o CS 

Model+. 

 

 
Tabela 5.3 - Bolton Total 6 Superior 45 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,998 

 
,997 

 
,999 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,868 

 
,467 

 
,949 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
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Gráfico 5.4 – Bolton total 6 superior 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Não houve diferença significativa entre a média dos avaliadores e o software, entretanto, 

após a retirada dos quatro pacientes, observamos uma melhora no índice do coeficiente de 

correlação intraclasse (tabela 5.4). 

No gráfico 5.5, nota-se que o valor fora da curva de dispersão foi removido, justamente 

por fazer parte do grupo de quatro pacientes que observamos as alterações do CS Model+. 

 

 
Tabela 5.4 – Bolton Total 6 Superior 41 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,998 

 
,997 

 
,999 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,911 

 
,667 

 
,965 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
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Gráfico 5.5 – Bolton total 6 superior 
 

 
Fonte: a autora. 

 
  

A tabela 5.5 mostra a soma mesiodistal total dos doze dentes de distal de primeiro molar 

a distal do primeiro molar homólogo inferior. A distância foi feita em milímetros e 

posteriormente somados todos os valores. Observamos que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a média dos avaliadores e do software, entretanto, em 

números absolutos, observamos que o CS MODEL + subestima os valores mensurados na 

região posterior, em especial nos primeiros molares. 

No gráfico 5.6 observa-se com clareza um ponto fora da curva que se trata justamente 

da medida subestimada pelo software. 

 
 

Tabela 5.5 - Bolton Total 12 Inferior 45 Pacientes 
 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,997 

 
,996 

 
,999 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,912 

 
,306 

 
,973 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
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Gráfico 5.6 – Bolton total 12 inferior 
 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Na tabela 5.6 temos a remoção dos quatro pacientes, entretanto o intervalo de confiança 

apresentou-se maior no limite inferior em relação a tabela 5.5 onde temos a amostra completa.  

No gráfico 5.7 observamos todos os pontos próximos a curva de dispersão, mostrando 

tanto uma excelente padronização entre os avaliadores quanto uma forte correlação da média 

dos avaliadores com o CS Model+. 

 

 
Tabela 5.6 - Bolton Total 12 Inferior 41 Pacientes 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,998 

 
,996 

 
,999 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,937 

 
,297 

 
,982 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
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Gráfico 5.7 – Bolton total 12 inferior 
 
 

 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Na tabela 5.7, em que foi feita a mensuração mesiodistal de primeiro molar superior a 

distal do primeiro molar superior homólogo, observamos uma concordância excelente na média 

dos avaliadores, e uma correlação média alta se comparada com o CS Model +. Tal diferença 

justifica-se pelas medidas subestimadas do software na região posterior, em especial nos 

primeiros molares, em alguns pacientes, sendo superior a um milímetro, o que equivale a dez 

por cento da medida do elemento dentário em questão e em outros casos, observamos uma 

diferença total superior a cinco milímetros o que também é elucidado pelo Intervalo de 

Confiança elevado. 

No gráfico 5.8, observamos com grande clareza as distâncias subestimadas no gráfico 

de dispersão, somente reafirmando os resultados de correlação mostrados na tabela. 
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Tabela 5.7 – Bolton Total 12 Superior 45 Pacientes 
 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,999 

 
,999 

 
1,000 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,740 

 
-,184 

 
,926 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 

 
Gráfico 5.8 – Bolton total 12 superior 

 

                  45 Pacientes 

 
Fonte: a autora.  

 
 

Nota-se na tabela 5.8 que houve uma melhora importante no CCI a ponto de modificar 

inclusive os parâmetros de uma correlação média boa, para uma correlação excelente quando 

removemos os quatro casos em que observamos a alteração do software, ainda assim é possível 

verificar os pontos fora da curva e um intervalo de confiança elevado, e o IC  negativo e amplo 

se justifica pela alta correlação média dos avaliadores. Vale ressaltar de qualquer maneira, o p 

valor manteve-se <0,001 apresentando correlação significativa. O gráfico 5.9 mostra 

justamente que alguns pontos mais distantes da curva de dispersão foram excluídos, reforçando 

que as medidas estavam muito diferentes das mensuradas pelos avaliadores. 
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Tabela 5.8 – Bolton Total 12 Superior 41 Pacientes 
 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

,999 ,998 ,999 < 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,800 

 
-,174 

 
,945 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 

 
Gráfico 5.9 – Bolton total 12 superior 

 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

A razão parcial de Bolton (1962) baseia-se na soma dos seis dentes anteriores inferiores 

sobre os seis dentes anteriores superiores. Dessa forma, como a medida em milímetros é maior 

na maxila, e temos uma diferença numérica expressiva entre as realizadas pelo software que 

subestima os elementos dentários inferiores, justifica-se a correlação apresentada como média 

boa, se observarmos a média dos avaliadores com o software CS Model+. Entretanto, notamos 

na tabela 5.9 que mesmo com a classificação da correlação, o valor de p mostra haver correlação 

estatisticamente significativa. 
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No gráfico 5.10 observa-se muitos pontos fora da curva reiterando o resultado obtido 

pelo CCI. 

 
Tabela 5.9 - Bolton Razão Parcial 6 – 45 Pacientes 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,980 

 
,967 

 
,988 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,566 

 
-,214 

 
,830 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 

 
Gráfico 5.10 – Bolton razão 6 

 

 
Fonte: a autora. 

 
 

 
Na tabela 5.10, observamos uma melhora no CCI nas médias dos avaliadores e do 

software, ainda que existam no gráfico vários pontos fora da curva de dispersão mostrando uma 

diferença em milímetros elevada entre as medidas realizadas. No gráfico 5.11, numericamente 

os pontos mais superiores à curva foram os eliminados dos pacientes com aparatologia 

ortodôntica. 
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Tabela 5.10 – Bolton Razão Parcial 6 – 41 Pacientes 
 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

,992 ,987 ,996 < 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,672 

 
-,200 

 
,887 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 

 
 

Gráfico 5.11 – Bolton razão 6 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

A razão de Bolton total de distal primeiro molar a distal de primeiro molar superior e 

inferior mostra excelente correlação entre os dentistas avaliadores, e a média entre os 

avaliadores e o CS Model + possui uma correlação média boa (Tabela 5.11). Numericamente, 

a apresentação da CCI é maior que na razão Bolton Total 6, pois a soma de 12 elementos 

dentários é maior em milímetros. Vale observar que o gráfico 5.12 encontra-se com pontos 

diversos espaçados da linha central. 
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Tabela 5.11 - Bolton razão total 12 - 45 pacientes 
 

 Correlação 
Intraclasse 

IC 95% 
Limite Inferior 

IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,987 

 
,979 

 
,993 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,693 

 
-,058 

 
,883 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 
 
 

Gráfico 5.12 – Bolton razão 12 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Quando removemos os 4 pacientes, notamos um aumento numérico expressivo entre a 

média dos avaliadores e do software (Tabela 5.12), porém se mantém com correlação 

estatisticamente significativa entre ambos, somente classificando a correlação média boa. No 

Gráfico 5.13 os pontos aparecem espaçados, entretanto é possível notar uma maior proximidade 

da curva de dispersão. 
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Tabela 5.12 - Bolton razão total 12 - 41 pacientes 
 

 Correlação 
Intraclasse 

IC 95% 
Limite Inferior 

IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,988 

 
,979 

 
,993 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,769 

 
,047 

 
,917 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 
 

Gráfico 5.13 – Bolton razão 12 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Na análise de Pont (1909), todos os modelos ortodônticos foram incluídos na análise 

estatística, pois trata-se de uma mensuração transversal na qual não foi encontrada qualquer 

divergência ou falha do software. Dessa forma, as tabelas e os gráficos fazem referência aos 45 

pares de modelos escaneados diretamente nos pacientes, e os 45 pares de modelos de gesso. 

A tabela 5.13 mostra uma correlação excelente entre os avaliadores e uma correlação 

média boa comparando a média dos cirurgiões-dentistas comparados ao CS Model +. De todo 

modo, observamos no gráfico 5.14 uma diferença clínica significativa em milímetros (outlayer) 

em alguns modelos, porém o p valor novamente apresenta-se com correlação estatisticamente 

significativa. 
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Tabela 5.13 - Pont molar inferior 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC 95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

,966 ,944 ,980 < 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,728 

 
-,193 

 
,914 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 
 

Gráfico 5.14 – Pont molar inferior 

 
Fonte: a autora. 

 
 

 

A tabela 5.14 e o gráfico 5.15 apresentam correlação estatisticamente significativas 

entre os dois grupos, ambos observados com replicabilidade excelente. 
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Tabela 5.14 - Pont molar superior 
 

 Correlação 
Intraclasse 

IC 95% 
Limite Inferior 

IC  95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

,985 ,975 ,991 < 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,940 

 
,890 

 
,968 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 

 
 

Gráfico 5.15 – Pont molar superior 
 

 
Fonte: a autora. 

 
 

A tabela 5.15 refere-se à análise transversal de Pont (1909) entre pré-molares inferiores, 

onde o CCI dos avaliadores encontra-se com replicabilidade excelente e o mesmo acontecendo 

quando comparada à média dos cirurgiões-dentistas com o CS Model+. 

No gráfico 5.16, observamos um ponto fora da curva da normalidade que fora 

encontrado em uma das medidas em milímetros do software comparada com a média dos 

avaliadores. 
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Tabela 5.15 - Pont pré-molar inferior 
 

 Correlação 
Intraclasse 

IC 95% 
Limite Inferior 

IC  95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,984 

 
,973 

 
,991 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,885 

 
,788 

 
,938 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 
 
 

Gráfico 5.16 – Pont pré-molar inferior 
 

 
 

Fonte: a autora. 
 

 
 

Na tabela 5.16 na qual as medidas são feitas nos pré-molares contralaterais superiores, 

as médias dos avaliadores e com o software foi considerada de replicabilidade excelente, 

havendo correlação estatisticamente significativa. O gráfico 5.17 apresenta todos os pontos de 

aferição todos próximos a linha de dispersão, justificando o resultado observado. 
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Tabela 5.16 - Pont pré-molar superior 

 
 Correlação 

Intraclasse 
IC 95% 

Limite Inferior 
IC  95% 
Limite 

Superior 

p 
Valor 

Avaliadores 1, 2 
e 3 

 
,991 

 
,984 

 
,995 

 
< 0,001 

Média 
avaliadores e 

Software 

 
,850 

 
-,134 

 
,963 

 
< 0,001 

Fonte: a autora. 
 
 

Gráfico 5.17 – Pont pré-molar superior 
 

 
Fonte: a autora. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os escâneres intraorais são dispositivos que realizam impressões óticas diretas de 

arcadas dentárias em odontologia (Seelbach et al. 2013). 

Para atingir nossos objetivos realizamos um plano piloto. Este estudo teve como 

objetivo comparar análises de modelos feitas de forma convencional (manual) e digital. 

A metodologia aplicada baseia-se em dez pares de modelos ortodônticos de gesso do 

banco de dados do INDOR – Instituto de Documentação Ortodôntica e Radiodiagnóstico, que 

foram escaneados por um único examinador. Foram realizadas medidas manuais de uma análise 

longitudinal e uma transversal feitas por três cirurgiões-dentistas, previamente treinados para 

realizar as análises de modelos com o auxílio de um paquímetro digital, e comparou-se todas 

as medidas obtidas com a de um software CS Model+ Carestream.  

Resultados: o índice de confiabilidade do software comparado aos cirurgiões-dentistas 

foi excelente (CCI > 0,89), assim concluímos que o software em questão trará um grande 

benefício às clínicas de radiodiagnóstico, bem como aos ortodontistas. 

Alguns softwares oferecem métodos de análise de modelos digitais automatizados. 

Ainda assim carece na literatura informações da capacidade diagnóstica dessa técnica 

imaginológica. Dentre eles podemos citar o OrthoCAD® Zilberman et al. (2003); Emodel®, 

(versão 6.0, GeoDigm Corp, Chanhassen, Minn) Mullen et al.  (2007); Ortho Analyzer; 

3Shape®, (Copenhagen, Dinamarca) Reuschl et al. (2016), Czarnota et al. (2016); Zfx 

IntraScan® (Dachau, Germany), Rajshekar et al. (2017); SureSmile (Dentsply, Sirona, NY – 

U.S), Scott et al. (2019). 

Essas novas tecnologias estão trazendo uma maior praticidade ao cirurgião-dentista nos 

consultórios odontológicos em substituição, ainda que parcial, das moldagens convencionais e 

para as clínicas de radiodiagnóstico uma otimização de tempo na confecção dos modelos 

ortodônticos de estudo, para as análises de modelos feitas via software, além de trazer maior 

conforto e comodidade ao paciente. (Bell e Ayoub (2003), Gracco et al. (2007), Chilvarquer et 

al. (2017)). 
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Neste estudo, foram critérios de inclusão para a formação do banco de dados, modelos 

convencionais de gesso, modelos digitais obtidos utilizando escaneamento intraoral e 

telerradiografias laterais de pacientes normorreativos jovens e adultos, com dentição 

permanente completa hígida e em oclusão do segundo molar para o segundo molar contralateral 

em maxila e mandíbula. A média de idade desses pacientes foi de 15,4 anos. As condições, 

acima descritas, foram padronizadas de modo a não poder existir influência de fatores como 

dentição mista, alterações quantitativas como ausências dentárias, alterações dimensionais e 

morfológicas, assim como alterações topográficas como migrações e transposição. Tais fatores 

poderiam alterar os resultados, enviesando a amostra em relação às análises realizadas pelo 

software, podendo ser testados em estudos futuros. 

Em nosso trabalho, foram avaliadas as análises de Pont (1909) e Bolton (1962) sendo 

um tipo de análise transversal e outra longitudinal, respectivamente, com o objetivo de 

observarmos o comportamento do software com pequenas e grandes distâncias, tendo em vista 

que a análise de Pont (1909) realiza medidas entre dentes homólogos ou contralaterais e a 

análise de Bolton (1962) medidas no sentido mesiodistal dos elementos dentários. 

Diferentemente de Yilmaz et al. (2019), que utilizaram a repetição dos valores medidos 

na avaliação para aumentar a confiabilidade das medidas de um único observador, Camardella 

et al. (2017) utilizou três avaliadores e paquímetro digital para a realização das mensurações 

nos modelos de gesso. Em nosso estudo foi utilizado três observadores com repetição da 

padronização no intervalo de duas semanas, e realizado um teste de concordância, que teve 

como finalidade diminuir o viés que seria inerente a um único observador. Houve concordância 

entre os observadores em ambas as análises, mostrando que os três cirurgiões-dentistas estavam 

padronizados nos critérios de avaliação.  Foi utilizada a média entre os observadores para a 

comparação com o software, sendo que o CCI dos observadores foi considerado excelente (> 

0,80) em todos os pontos avaliados nas análises de Pont (1909) e de Bolton (1962). 

Scott et al. (2019) utilizaram o software SureSmile para realizar a análise de modelos 

de modo automatizado. Seus achados demonstram que houve diferença estatisticamente 

significativa nas mensurações, sendo elas maiores que as realizadas de maneira convencional 

com o paquímetro digital, justamente o oposto do ocorrido em nosso estudo com o software CS 

Model+ que apresentou medidas menores em milímetros, em especial na região posterior (nas 

maiores medidas somadas) em modelos digitais, que tinham a presença de braquetes ou 

artefatos produzidos por ele, e na região anterior vide tabela 5.9, 5.10 e figura 6.3, que mostram 

claramente o equívoco da mensuração do software. 
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Os resultados do presente estudo, apontam a validação do método semiautomatizado do 

software como uma alternativa viável para a análise de modelos convencional realizada em 

modelos de gesso com o auxílio de paquímetro, sendo que os resultados não encontraram 

diferença estatisticamente significante na comparação dos métodos. Estes resultados, bem 

como do estudo realizado por Scott et al. (2019), nos levam a crer que ferramentas de 

semelhantes, na avaliação de resultados de classificação digital, simplificariam o processo de 

análise de modelos.  

Mesmo existindo correlação estatisticamente significativa, houve diferenças nas 

análises realizadas pelo software que podem ser clinicamente significantes em alguns casos 

pontuais. Em dezesseis casos na análise de Bolton (1962), pudemos observar diferenças 

superiores a cinco milímetros e em seis casos superiores a 7 milímetros que seriam significantes 

se fossem vistas de forma isolada pelo ortodontista e poderiam alterar o plano de tratamento. 

Esses valores se devem principalmente à artefatos gerados pelos braquetes ou aparatos 

ortodônticos no software CS Model+ no processo de segmentação semiautomática dos 

elementos dentários e nas medidas das distâncias mesiodistais em si na região posterior. Tais 

deficiências apresentadas pelo software podem ser observadas nas figuras 6.1 e 6.2, onde as 

setas de delimitação que teoricamente serviam somente para a delimitação central do dente, 

também influencia na sua medida, e não podemos modificar a sua origem, somente o seu eixo 

de rotação, o que a torna deficiente em casos de pacientes que utilizam aparatos ortodônticos 

(braquetes), pois após o processo de segmentação semiautomática as setas ficam sobre a porção 

superior do aparelho, fazendo a mensuração somente da área compreendida por ele e não da 

porção dentária. 

Mesmo realizando o processo manual de detecção dos dentes, refazendo o delineamento 

com as ferramentas disponibilizadas pelo software, em alguns casos, não foi possível modificar 

a posição da seta. 
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Figura 6.1 - Setas de orientação mesiodistal ou distomesial fora do centro oclusal ou incisal dos 
dentes. Elas influenciam nas medidas em milímetros. 

 

 
Fonte: a autora. 

 
 

Figura 6.2 - Aproximação da imagem mostrando claramente a seta encurtada e sobre o braquete no 
elemento 12 

 

 
Fonte: a autora 
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No entanto, na análise de Bolton (1962) observamos uma imprecisão nas medidas 

mesiodistais do software CS Model+, quando os escaneamentos foram realizados em pacientes 

com aparatos ortodônticos (braquetes), em que as distâncias foram aferidas pelo software na 

região dos aparelhos não podendo ser modificada, pois as setas que no primeiro momento 

achávamos que eram somente de orientação, na verdade também são parte integrante das 

medidas feitas pelo CS Model+. Observamos também que mesmo realizando de forma manual 

o processo de segmentação semiautomático, não conseguimos modificar as setas da sua origem, 

somente o sentido da orientação. Quatro casos possuem essa situação, e dessa forma realizamos 

a análise estatística com os quarenta e cinco pacientes, e posteriormente com quarenta e um 

pacientes – excluindo os escaneamentos com braquetes. 

As limitações do software supracitadas mostraram-se acentuadas nos pacientes da 

amostra que apresentavam aparatos ortodônticos. Apesar de comporem uma pequena parte da 

amostra (9%), tais influências não se apresentaram como relevantes estatisticamente, sendo que 

não houve diferença estatisticamente significante entre ambos os métodos de avaliação para 

toda a amostra. Ainda assim, todas as análises foram refeitas excluindo tais casos e observamos 

resultados mais próximos dos observados pelos observadores na análise convencional. 
 
 

Figura 6.3 - Observamos que a medida em milímetros que o CS Model+ realizou do elemento 31, não 
condiz com a sua real mensuração, pois as setas que agora são linhas que não podem ser 
modificadas de sua origem, estão sobre o braquete, diferentemente dos outros elementos 
que se encontram na porção incisal. 

 
 

 
Fonte: a autora 
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Também deve ser enfatizado que as análises das razões totais e parciais de Bolton 

(1962) apresentaram CCI avaliado entre médio e bom e muito bom, entre a média dos 

avaliadores e o CS Model+, devido às razões formadas por números pequenos. Quando ocorre 

alteração do numerador ou do denominador, ainda que por poucas unidades, alteram-se em 

percentuais maiores que as razões formadas por números grandes. Isso ocorre porque essas 

unidades representam um grande percentual em relação aos números pequenos, ou seja, 

multiplicando-se a razão por um número relativamente diferentes de 100%, enquanto com 

números grandes representam uma multiplicação por números próximos de 100%, que não 

alteram muito a razão. De qualquer forma, apesar de observarmos uma correlação média boa, 

não houve diferença estatisticamente significativa. 

Escâneres intraorais na literatura mostram excelente capacidade de reprodução de 

modelos de estudo ortodônticos, além de sua fidelidade, reduzem o desconforto do paciente, e 

seu armazenamento não ocupa espaço físico, melhorando assim o risco de quebras, perdas e 

distorções que podem ocorrer com o tempo e inviabilizando o uso do modelo como parte do 

integrante e importante do processo de avaliação, diagnóstico e planejamento do tratamento de 

ortodontia do paciente, bem como da utilização deles como comparativo de evolução dos casos 

Bell e Ayoub (2003) e Gracco et al. (2007). 

Novos estudos poderão nos fornecer resultados mais reprodutíveis, caso os artefatos 

intrínsecos de escaneamentos com a aparatologia ortodôntica sejam minimizados, por 

algoritmos de correção na segmentação, para melhor uso na clínica diária. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Concluímos que a análise de modelos realizada de forma manual e avaliação com 

padronização dos critérios de avaliação comparada em modelos de estudo adquiridos de forma 

digital pelo software CS Model+, possui reprodutibilidade excelente na maioria dos casos 

apresentados em nossa amostra da pesquisa (91%), sendo que em alguns poucos casos (9%) 

com replicabilidade considerada média ou boa. Entretanto, quando comparamos as medidas em 

milímetros, observamos uma discrepância considerada exacerbada, em especial para a 

realização – mesmo que parcial - dos diagnósticos para tratamento ortodôntico, podendo 

conduzir o ortodontista a uma mudança de conduta. 

Novos estudos deverão ser realizados e uma atualização do Software CSModel+, com 

novos algoritmos de correção para a segmentação de artefatos de imagem oriundos de 

aparatologias ortodônticas. 
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