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RESUMO 

 
 

 
Barretto MDA. Avaliações bidimensionais ou tridimensionais da posição e do centro 
de rotação do côndilo da mandíbula nas avaliações articulares, oclusais e no 
planejamento da cirurgia ortognática: uma revisão sistemática [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão 
Corrigida. 
 

 

Apresentamos uma revisão sistemática que buscou determinar o eixo de rotação e a 

posição condilar nas avaliações articulares, oclusais e no planejamento virtual e 

tradicional de cirurgias ortognáticas por meio da síntese dos resultados de estudos 

de avaliações 2D ou 3D. Foi realizada um revisão sistemática por dois 

investigadores independentes nas bases de dados PubMed, SCOPUS, Embase e 

Cochrane. Foram considerados elegíveis para a presente revisão: apenas artigos 

completos que incluíssem avaliação bi ou tridimensional da posição condilar da 

mandíbula em relação a sua fossa e seu eixo rotacional usado para o planejamento 

da cirurgia ortognática; qualquer tipo de avaliação em humanos ou biomodelos 

humanos; acesso qualitativo ou quantitativo da posição condilar da mandíbula em 

relação a sua fossa e a posição do eixo rotacional mandibular. Revisões críticas, 

relatos de caso individuais, revisões sistemáticas ou não, estudos em animais ou in 

vitro, foram excluidos. Foram recuperados inicialmente um total de 1.110 estudos. 

Dez artigos foram eleitos na amostra final. Seis em análise bidimensional e quatro 

em análise tridimensional. Realizou-se síntese dos dados obtidos em cada estudo 

incluído, considerando as características metodológicas da seleção dos 

participantes; das intervenções e métodos de avaliação; além dos principais 

desfechos quanto a posição e a localização do centro de rotação condilar. 

Verificamos não haver consenso quanto à posição condilar em relação à fossa, 

contudo o eixo de rotação mais relatado era póstero inferior. Apesar disso, os 

estudos apresentaram grande heterogeneidade, sem padronização, com incertezas 

e vieses metodológicos. Isso não nos permitiu identificar superioridade de algum 

método, 2D ou 3D, na determinação do eixo rotacional nas avaliações articulares, 

oclusais e no planejamento tradicional ou virtual da cirurgia ortognática. Observamos 

a existência de duas relações oclusais no planejamento e execução da cirurgia 

ortognática. A primeira é obtida pela manipulação clínica e reproduzida no 

transoperatório; tendo a relação côndilo-fossa como referência. A segunda, diferente 

dessa, é a oclusão final cirúrgica, obtida em máxima intercuspidação habitual, com o 



côndilo em relação cêntrica. Também observamos a individualização condilar como 

critério essencial para realização de um planejamento mais acurado. Portanto, 

metodologias de planejamento que não permitem essa individualização, são mais 

imprecisas. Existe muita subjetividade e divergência na definição de relações 

oclusais nas especialidades odontológicas o que pode confundir as avaliações e a 

padronização de reporte nos estudos. Concluímos que os achados evidenciam a 

necessidade de estudos clínicos que utilizem delineamentos metodológicos mais 

acurados e transparentes para uniformizar conceitos e análises nos planejamentos 

virtuais em cirurgia bucomaxilofacial. 

 

Palavras-chave: Cirurgia ortognática. Articulação temporomandibular. Oclusão 

dentária. Relação central. 



ABSTRACT 

 
 

 
Barretto MDA. Two- or three-dimensional evaluations of the position and center of 
rotation of the mandibular condyle in joint, occlusal, and orthognathic surgery 
planning: a systematic review [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 
 
 

We present a systematic review that sought to determine the axis of rotation and the 

condylar position in joint, occlusal evaluations and in the virtual and traditional 

planning of orthognathic surgeries through the synthesis of the results of studies of 

2D or 3D evaluations. The survey was conducted by two independent reviewers in 

PubMed, SCOPUS, Embase and Cochrane databases. Were considered eligible for 

this review: only complete articles that included bi or three-dimensional evaluation of 

the condylar position of the mandible in relation to its fossa and its rotational axis 

used for orthognathic surgery planning were considered eligible for this review; any 

type of evaluation in humans or human biomodels; qualitative or quantitative access 

of the condylar position of the mandible in relation to its fossa and the position of the 

mandibular rotational axis. While critical reviews, individual case reports, systematic 

reviews or not, animal or in vitro studies were not included. A total of 1,110 studies 

were retrieved initially; 10 articles were included in the review, after reviewer’s 

analysis. Six in two-dimensional analysis and four in three-dimensional    analysis. 

The synthesis of the data obtained in each study included was performed, 

considering the methodological characteristics of the selection of participants; of the 

interventions and evaluation methods; in addition to the main outcomes regarding the 

position and location of the center of condylar rotation. We found that there was no 

consensus regarding the condylar position in relation to the fossa, however the most 

reported axis of rotation is posterior inferior. Nevertheless, the studies showed great 

heterogeneity, without standardization, with uncertainties and methodological bias. 

This did not allow us to identify the superiority of any method, 2D or 3D, in the 

determination of the rotational axis in joint, occlusal evaluations and in the traditional 

or virtual planning of orthognathic surgery. We observed the existence of two 

occlusal relationships in the planning and execution of orthognathic surgery. The first 

is obtained by clinical manipulation and reproduced during surgery; having the 

condyle-fossa relation as a reference. The second is the final surgical occlusion, 

obtained at maximal intercuspal position, with the condyle in centric relation. We also 



observed individualization as an essential criterion for performing a more accurate 

planning. Therefore, planning methodologies that do not allow this individualization 

are more imprecise. There is a lot of subjectivity and divergence in the definition of 

occlusal relations between dental specialties, which can confuse evaluations and 

standardization of reports in studies. We conclude that the findings show the need for 

clinical studies that use more accurate and transparent methodological design to 

standardize concepts and analyses in virtual planning in maxillofacial surgery. 

 
 

Keywords: Orthognathic surgery. Temporomandibular joint. Dental occlusion. Centric 

relation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As deformidades dentofaciais (DDF) tem alta prevalência mundial, variando 

entre 47,2% e 86% (1-3). Dentre suas formas de tratamento, temos a cirurgia 

ortognática, indicada quando há desarmonias dentofaciais em relação à base óssea, 

sem possibilidade de correção apenas ortodôntica; promovendo a melhor articulação 

interdental, melhora na função mastigatória e melhor harmonia na estética facial (4,5). 

Por ser um procedimento complexo, o planejamento cirúrgico é essencial e se dá pela 

análise facial e por métodos que referem utilizar o posicionamento mandibular em 

relação cêntrica. 

A definição de relação cêntrica (RC) é controversa e sofreu mudanças nos 

últimos anos (6,7,8). No Glossário dos Termos Protéticos (GTP), o termo sofreu 

alterações a cada edição. O mais atual considera a RC uma “relação 

maxilomandibular, independente do contato dentário, em que os côndilos se articulam 

na posição anterossuperior contra os declives posteriores das eminências articulares; 

nesta posição, a mandíbula fica restrita a um movimento puramente rotatório; [...] é 

uma posição de referência clinicamente útil e reprodutível.” (9) 

Por ser o único osso móvel da área que será abordada cirurgicamente, a 

abordagem à mandíbula é diferente dos demais ossos. Assim, dados pré-cirúrgicos e 

o planejamento são coletados e executados com uma posição mandibular que permita 

reprodutibilidade transoperatória do planejado. Isso é obtido por meio da manipulação 

clínica desse osso, utilizando-se a relação côndilo-fossa como referência (10,11). 

Esta posição é obtida através de manipulação na região anterior da mandíbula 

pelo cirurgião bucomaxilofacial, a mobilizando no sentido póstero superior, até se 

perceber o primeiro contato dentário (12). Apesar de tradicionalmente essa posição 

mandibular ser chamada de relação cêntrica por alguns (12-17), percebemos pela 

descrição que ela não é compatível com a definição de RC do GTP (9). Outros autores 

se referem a essa posição como posição retruída de contato (PRC) (18). 

Portanto, seria a relação cêntrica a posição mais anterossuperior da cabeça da 

mandíbula em sua fossa, conforme definido pelo GTP; e a posição de reprodução 

condilar para cirurgia ortognática, a posição mais póstero superior da cabeça 

mandibular em sua fossa, como usado por cirurgiões bucomaxilofaciais? 

Além desta, a determinação do centro de rotação condilar é também incerta. 

Como rotacionar a cabeça da mandíbula no planejamento cirúrgico para reproduzir a 
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trajetória de abertura mandibular? Assim como a definição de RC, a definição do 

centro de rotação condilar é controversa e passou por alterações nos últimos anos 

(19-22). 

Independente da forma de se planejar a cirurgia, tanto o planejamento 

tradicional (cefalometria 2D) (12-17), como a simulação cirúrgica virtual (3D) (23-26), 

prescindem da relação côndilo-fossa como referência. Como visto, apesar das 

controvérsias sobre o tema, ela é essencial para garantir reprodutibilidade e 

confiabilidade ao método de planejamento utilizado. 

Nosso objetivo é determinar o eixo de rotação e a posição condilar nas 

avaliações articulares, oclusais e no planejamento virtual de cirurgias ortognáticas 

por meio da síntese dos resultados de estudos de avaliações 2D ou 3D, através de 

uma revisão sistemática. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 BREVE HISTÓRICO DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA E DE SEU 

PLANEJAMENTO CIRÚRGICO 

 
A cirurgia ortognática originou-se do propósito de tratar funcionalmente os 

pacientes que apresentavam alterações oclusais. O primeiro relato considerado como 

“ortognática” data de 1848 (27, 28); foi corrigida a oclusão de uma paciente do sexo 

feminino, que apresentava mordida aberta anterior e prognatismo mandibular, através 

de cirurgia unicamente mandibular. O tratamento foi realizado de forma empírica. Na 

época, ainda não existia tratamento ortodôntico, nem os demais exames de imagem 

que hoje fazem parte da avaliação do paciente com indicação para esta cirurgia. 

Após o procedimento realizado por Hullihen (27,28), inicia-se a busca e o 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas para a realização da cirurgia ortognática 

(29,30). Em 1903, Ottolengui sugeriu a confecção de um guia único para ser usado 

no pós-cirúrgico, que ficaria encaixado aos dentes, mantendo a oclusão obtida (31). 

O que originará futuramente o guia cirúrgico da cirurgia ortognática. Já Christensen 

foi um dos primeiros a usar cera para registro de mordida, em 1905 (32). Numa época 

em que os conhecimentos de oclusão ainda se desenvolviam, enquanto o 

planejamento cirúrgico permanecia limitado a busca por novas técnicas operatórias e 

variações das técnicas tradicionais. A cirurgia ainda era restrita a procedimentos 

mandibulares, tendo como desfecho a correção oclusal. 

Apesar da cirurgia ortognática começar a ser praticada na metade do século 

XIX (27), os avanços em suas técnicas de planejamento se dão a partir do início do 

século XX. Em 1922, o cirurgião russo Alexander Limberg realizou o tratamento de 

uma paciente com mordida aberta. Ao publicar seu artigo em 1925 (33), enfatizou o 

uso dos padrões clássicos de proporção na análise facial, além do preparo ortodôntico 

para a cirurgia da mandíbula. A partir de então começamos a observar um 

aprimoramento das técnicas, ainda empíricas, de planejamento. O russo foi um dos 

primeiros a atestar para a importância da movimentação ortodôntica prévia a cirurgia, 

almejando obter conformidade entre os arcos dentários superior e inferior. Até então, 

os ortodontistas, que posteriormente virão a ter grande importância no 

desenvolvimento desta cirurgia, não tinham interesse em cirurgia e os cirurgiões 

tinham muito pouco interesse em ortodontia. 
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A primeira guerra mundial foi um período de grande evolução tanto para a 

cirurgia como para a traumatologia bucomaxilofacial, em razão dos tratamentos aos 

feridos da guerra. O desenvolvimento técnico-cirúrgico como consequência positiva 

desse momento, associado à época de ouro de Hollywood, iniciada na década de 20, 

leva a uma maior preocupação estética pelos pacientes. Induzindo a busca por 

técnicas que melhorassem a harmonia facial, além de encobrir cicatrizes. É neste 

período que se inicia o desenvolvimento do que hoje conhecemos como cirurgia 

plástica. 

Em 1931, Kazanjian apresentou o tratamento de 5 casos de prognatismo 

mandibular, usando modelos de gesso para estudo da modificação oclusal como uma 

das etapas do planejamento cirúrgico (34). Dois anos após, Robert Henry Ivy, um dos 

cirurgiões influentes no desenvolvimento da cirurgia plástica nos Estados Unidos, 

publicou seu artigo associando a cirurgia ortognática com harmonia facial (35). 

Seguindo nesta mesma linha, Tweed e Steiner publicaram estudos nas décadas de 

40 e 50 (36,37), respectivamente, sugerindo que a oclusão e a estética facial são 

interdependentes. Apesar do planejamento cirúrgico ainda ser empírico, utilizando-se 

de modelos de gesso na avaliação oclusal do paciente e análise clínica, é nesta 

década que se iniciam as análises de proporção, estética facial e do perfil mole da 

face (38,39). 

Na primeira metade do século XX começam os estudos por proporções e 

relações faciais, movidos pela busca estética dos pacientes (40). E a partir da década 

de 50, dá-se início aos estudos cefalométricos da face, buscando relações 

dentofaciais (37,41-43); capitaneada por ortodontistas para o tratamento ortodôntico. 

Os potenciais efeitos prejudiciais de um recuo mandibular significativo, para o 

tecido mole da região submental-cervical, e seu manejo cirúrgico foram descritos pela 

primeira vez em 1956 por Hovell, na remoção de uma cunha de pele submentual (44). 

Este relato evidenciava a progressiva preocupação estética facial associada a 

correção oclusal pela cirurgia ortognática. 

Com o desenvolvimento do uso da análise cefalométrica e montagem em 

articulador de modelos de gesso para o planejamento cirúrgico, a integração 

ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial se fortaleceu entre as décadas de 50 e 60 (45). 

A partir da década de 70, dois grandes avanços técnicos permitiram grande 

crescimento das possibilidades cirúrgicas da ortognática. 1. desenvolvimento de 

sistema de fixação maxilomandibular, que ocorreu na década de 60 (46) e 2. 
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publicação dos estudos microangiográficos e experiências clínicas favoráveis com 

osteotomia Le Fort I e reposicionamento inferior, publicados por Bell 1975 (47). Até 

então, a cirurgia maxilar raramente era realizada. Com estas melhorias, a 

possibilidade de movimentação bimaxilar tornou-se cada vez mais segura e 

corriqueira; em contrapartida, exigindo planejamento cirúrgico mais complexo. 

No início da década de 70, Bell et al. publicaram as bases do plano de 

tratamento da cirurgia ortognática (48), evidenciando os grandes avanços obtidos da 

integração ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, sendo o fundamento do 

planejamento tradicional dessa cirurgia. Devendo ser considerados a análise e 

diagnóstico das três dimensões espaciais, para obtenção de resultados máximos com 

técnicas cirúrgicas contemporâneas. 

Apesar do planejamento ser realizado de forma bidimensional, clinicamente já 

havia a preocupação da análise tridimensional do paciente. Como visto nessa 

publicação que almejava divulgar a técnica entre cirurgiões e ortodontistas, com a 

finalidade de se obter: proporcionalidade facial tridimensional, equilíbrio oclusal e boa 

estabilidade odontológica e esquelética. Para isso, eram utilizados a análise clínica do 

paciente, os traçados cefalométicos e cirurgia dos modelos de gesso. 

 
2.1.1 Planejamento cirúrgico tradicional 

 
 

Apesar da formatação do planejamento tradicional (2D) ainda nas décadas de 

70 e 80, e de todos os avanços para a cirurgia ortognática advinda dessas melhorias, 

muitos pacientes ainda se queixavam da estética pós-cirúrgica, apesar da correção 

funcional. O que levou ao estudo de Bell de 1992 (49), em que foi observado uma 

estética pós-operatória muito aquém em muitos pacientes tratados cirurgicamente, 

mesmo alguns apresentando perfil facial satisfatório. 

No ano seguinte, Arnett e Bergman (50) analisaram apenas traçados 

cefalométricos e demonstraram que os resultados estéticos eram insatisfatórios. 

Também observaram que ao utilizar diferentes análises para examinar um mesmo 

paciente, diferentes tipos de diagnósticos podiam ser gerados. Naquele estudo eles 

criaram o conceito de “chaves faciais” na análise facial, prévia a cirurgia ortognática. 

Afirmaram que o sucesso da cirurgia estava na análise clínica e planejamento prévio, 

baseando-se nos modelos das arcadas em gesso, cefalometria e análise facial. 

Enquanto o exame clínico e os modelos indicavam necessidade de correção oclusal, 
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a análise facial identificava os pontos positivos e negativos da face, necessitando de 

manutenção ou alteração na cirurgia. 

Só em 1999 que Arnett e colaboradores conseguiram evoluir na dúvida 

suscitada por Bell em 1992, sobre a relação dos tecidos moles e ósseos da face no 

planejamento e execução da cirurgia ortognática. Criaram a análise cefalométrica dos 

tecidos moles (51), baseada em artigo prévio de 1993 (50). Eles revolucionaram os 

planejamentos ortodônticos-cirúrgicos, por revelarem a importância do perfil mole nas 

movimentações dentárias e esqueléticas. 

Na aquisição dos exames e dados que permitem a análise e o planejamento, 

a oclusão do paciente era manipulada em relação cêntrica (RC), como determinada 

por Dawson em 1985 (52) e mantida por Bell e Arnett (48,50,51). Durante o 

planejamento, ambos utilizam o centro do côndilo como eixo fixo de rotação 

mandibular (48,50,51). 

Assim, o planejamento tradicional é realizado através da análise facial (Figura 

2.1) e da telerradiografia inicialmente (Figura 2.2), seguido pelo traçado cefalométrico 

na telerradiografia de perfil (Figura 2.3); nesta etapa eram testados os planos de 

tratamento. Após definido, é transferido para a cirurgia dos modelos de gesso. Nesta 

etapa, os modelos são montados em articulador semiajustável (Figura 2.4), de modo 

a serem espacialmente análogos à dentição maxilar e mandibular no crânio do 

paciente. Quanto mais precisamente os modelos maxilares forem montados em 

relação ao eixo de rotação mandibular, mais precisa será a informação sobre os 

movimentos horizontais e verticais dos maxilares durante a cirurgia do modelo (53,54). 
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Figura 2.1 – Fotografias em norma lateral, frontal e frontal sorrindo, respectivamente. 
Utilizadas para avaliação clínica do paciente 

 

Fonte: o autor. 

 
 

 
Figura 2.2 – Telerradiografia de perfil. Acervo do pesquisador 

 

 
Fonte: o autor. 
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Figura 2.3 – Traçado cefalométrico em telerradiografia de perfil 

Fonte: o autor. 

 
 

Figura 2.4 – Modelos de gesso montados em articulador semiajustável 
 

Fonte: Imagem cedida pelo Professor Luiz Carlos Alves Júnior. 

(Autorização em Anexo A). 
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Para realizar a transferência das coordenadas do paciente para o articulador, 

o arco facial é geralmente usado (53, 54) (Figura 2.5). Considera-se o centro condilar 

do paciente como o eixo de rotação (48,50,51,53) (Figura 2.6). No entanto, esta 

transferência apresenta imprecisões (54-57), assim como o traçado preditivo e a 

cirurgia de modelos também podem levar a inacurácias no planejamento tradicional. 

 
 

Figura 2.5 – Montagem do arco facial em paciente 

Fonte: o autor. 
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Figura 2.6 – Posicionamento da aurícula do arco facial, utilizando o centro condilar 
do paciente como o eixo de rotação 

 

Fonte: o autor. 

 
 

 
2.1.2 Planejamento cirúrgico tridimensional 

 
 

Ao longo de dois séculos ocorreu a formatação tradicional do planejamento, 

que permite a cirurgia obter proporcionalidade facial tridimensional, equilíbrio oclusal 

e boa estabilidade odontológica e esquelética. O planejamento que tradicionalmente 

era realizado de forma bidimensional, evoluiu com a tecnologia e atualmente permite 

análise e planejamento virtual de forma tridimensional (3D). 

Com essa transformação no planejamento, o conceito de simulação foi 

introduzido. E apesar de usados como sinônimos por vezes na prática clínica, têm 

diferentes significados. Planejamento cirúrgico é a parte organizacional do processo 

e geralmente precede a simulação. Engloba desde a avaliação à coleta de todos os 
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dados e processos necessários para a realização da simulação. Já a simulação 

cirúrgica tem como propósito imitar ou assemelhar-se ao processo de operação do 

mundo real, utilizando para essa simulação um modelo computacional tridimensional 

do paciente, que corresponda ao real. Ou seja, é o estudo da cirurgia ortognática 

através da operação de modelos que permite a análise das melhores estratégias para 

sua realização. 

O protocolo CASS foi o primeiro protocolo tridimensional desenvolvido (23,58- 

61). Consiste na realização de tomografia computadorizada (TC) do crânio, com o 

paciente usando um jig de mordida acoplado ao giroscópio digital. Além de 

escaneamento dos modelos de gesso do paciente, com o mesmo giroscópio acoplado 

agora aos modelos. Com todas estas imagens digitais do paciente, os modelos 

digitalizados são sobrepostos nas arcadas dentárias da reconstrução em 3D a partir 

da TC. Para isso, marcadores fiduciais são utilizados como referência para 

sobreposição no programa computacional. Então é criado o crânio composto: uma 

estrutura virtual que reproduz o crânio e estruturas dentárias do paciente. Sua 

orientação deve reproduzir a posição natural da cabeça (PNC), obtida pelo giroscópio 

digital durante a tomada da TC. 

O desenvolvimento e estudos de acurácia do protocolo CASS permitiram uma 

maior difusão da simulação virtual 3D. Outros pesquisadores buscaram desenvolver 

seus próprios protocolos de simulação, almejando simplificar e adaptar a metodologia 

para suas realidades clínicas. Assim, surgiu o protocolo de Swennen (25,62,63). Este 

método estabelece um triplo escaneamento pela tomografia computadorizada de feixe 

cônico ou cone-beam (TCCB): 1. do paciente; 2. do paciente com guia oclusal em 

cera; 3. do guia oclusal em cera. A aquisição de imagem do paciente é realizada com 

o mesmo na PNC e marcadores fiduciais internos são usados como referência, 

associados ao guia oclusal. 

Mais recente, foi desenvolvido o protocolo Charlotte (64,65). Também utiliza a 

TCCB, além de marcadores fiduciais internos, niveladores de laser de luz e 

marcadores radiopacos em pele. 

Esses protocolos apresentaram algumas dificuldades e desvantagens 

inerentes aos métodos, como: necessidade de marcadores fiduciais (23,25,58-65) e 

giroscópio digital (23,58-61), deformação da postura labial (23,25,58-63), desconforto 

ao paciente (23,25,58-65), necessidade de duplo escaneamento com TCCB (62,63) e 

necessidade de equipe altamente treinada em TCCB (62-65), entre outros. 
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Apesar disso, permitiram avanços como: avaliar alterações em tecido mole que 

reflitam as realizadas em tecido duro; construir a melhor estratégia de abordagem a 

deformidade do paciente, de acordo com as habilidades do cirurgião e anatomia 

individual de cada paciente; usar o modelo virtual para prever interferências 

anatômicas advindas da manipulação cirúrgica. Os traçados preditivos permitem uma 

estimativa da quantidade e direção dos movimentos maxilar e mandibular. 

O planejamento da cirurgia ortognática avalia a deformidade dentofacial, pelas 

análises clínicas e estéticas quantitativas, e planeja as movimentações ósseas para a 

correção morfofuncional das alterações identificadas. Portanto, o sucesso da 

simulação de cirurgias ortognáticas complexas é dependente de um planejamento 

cuidadoso e de informações diagnósticas precisas. 

 
2.2 RELAÇÕES OCLUSAIS NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO 

 
 

Outra questão a ser considerada nesse planejamento é a relação oclusal. 

Essencial tanto no planejamento como na execução da cirurgia ortognática, a relação 

utilizada apresenta divergências ao compararmos as definições empregadas pelos 

cirurgiões, ortodontistas e reabilitadores orais. Por isto, torna-se controversa. 

Sobre essas divergências de nomenclatura, um estudo norte-americano avaliou 

nacionalmente se havia consenso entre grupos de cirurgiões bucomaxilofaciais e 

ortodontistas sobre a definição de RC (66). Observou-se grande consistência na 

definição pelos cirurgiões (78%), definindo RC como a posição em que a cabeça da 

mandíbula está mais póstero superior na fossa. O estudo também ressaltou a 

importância de uma posição mandibular reprodutível pré e transoperatória, como 

também afirmado no estudo de Ellis em 1990 (67). 

Como dito previamente, diferente dos demais ossos envolvidos na cirurgia 

ortognática, a mandíbula é o único osso móvel que será abordado. Assim, a relação 

côndilo-fossa é a única referência transferível da avaliação clínica pré-operatória, para 

a obtenção da oclusão intermediária cirúrgica (10,11). Portanto, essencial. 

Essa posição é obtida através de manipulação na região anterior mandibular 

pelo dentista, a mobilizando no sentido póstero superior, até se perceber o primeiro 

contato dentário (12). Nomeada como relação cêntrica por Dawson (52), ela continua 

sendo assim nomeada por outros cirurgiões na realização da cirurgia ortognática (12- 

17,48,50,51). 



35 

 
 

 

O Glossário dos Termos Protéticos foi publicado inicialmente em 1956, com o 

intuito de reunir os termos e suas definições acordadas pelos especialistas em 

odontologia, especificamente na reabilitação oral. Atualizado a cada seis anos, as 

definições de RC no GTP passaram por alterações ao longo de décadas, reproduzindo 

o entendimento científico da comunidade odontológica em cada uma dessas 

alterações. Como notado na revisão de Keshvad e Winstaley (6,7,8), que evidencia 

as controvérsias em torno da RC nos últimos 50 anos. Apesar disso, desde 1987 a 

definição da relação no glossário passou da mais póstero superior para a mais 

anterossuperior. 

Atualmente, relação cêntrica é definida no GTP como a “relação 

maxilomandibular, independente de contato dentário em que os côndilos se articulam 

na posição anterossuperior contra as vertentes posteriores da eminência articular; 

nessa posição, a mandíbula está restrita a uma movimentação puramente rotacional 

[...]; é uma posição de referência clinicamente útil e reprodutível” (9). Enquanto 

máxima intercuspidação habitual (MIH) é conceituada como “intercuspidação 

completa dos dentes opostos independentes da posição condilar, por vezes referido 

como o melhor ajuste dos dentes, independentemente da posição condilar.” (9) 

Observadas essas divergências na definição de RC, como também entre o 

observado clinicamente com o descrito na literatura, alguns cirurgiões passam a 

utilizar posição retruída de contato para definir a posição obtida por manipulação 

clínica e reproduzida cirurgicamente (18). No GTP, a PRC é assim definida: “contato 

de dente ou dentes ao longo trajeto de fechamento retruído; contato inicial de dente 

ou dentes durante o fechamento em torno de um eixo horizontal transversal.” (9) 

Devido a essa dificuldade em se conceituar o termo de forma consensual, a 

relação oclusal utilizada na cirurgia ortognática segue ainda controversa. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
 

 
Determinar o eixo de rotação e a posição condilar nas avaliações articulares, 

oclusais e no planejamento virtual de cirurgias ortognáticas por meio da síntese dos 

resultados de estudos de avaliações 2D ou 3D. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
A presente revisão metodológica foi estruturada em acordo com as orientações 

PRISMA (68), e registrada no PROSPERO (International prospetive register of 

systematic reviews) sob número: CRD42020191221.  

 

4.1 PERGUNTA FOCAL 
 

De acordo com a estrutura PICO: 

Qual a metodologia mais apropriada para determinar o eixo de rotação condilar 

e a posição condilar nas avaliações articulares, oclusais e no planejamento da 

cirurgia ortognática: avaliações diagnósticas em 2D ou 3D? 

 
4.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 
 

Foram criadas estratégias de busca para quatro bases de dados: PubMed, 

SCOPUS, Embase e Cochrane. Termos MesH e palavras-chave foram combinados 

com operadores boolenos, sendo utilizados para busca nessas bases de dados. A 

presente revisão não apresenta restrição de idioma e a busca foi realizada até 12 de 

Agosto de 2020. A estratégia de busca combinou os seguintes termos MesH: 

“(center of condylar rotation) AND virtual planning; (center of condylar rotation) AND 

orthognathic surgery; (center of condylar rotation) AND orthognathic; (center of 

condylar rotation) AND orthognathic virtual planning; (center of condylar rotation) AND 

position; (center of condylar rotation) AND simulation; (center of mandibular rotation) 

AND orthognathic surgery; (center of mandibular rotation) AND virtual planning; 

(center of mandibular rotation) AND orthognathic; (center of mandibular rotation) AND 

orthognathic virtual planning; (center of mandibular rotation) AND position; (center of 

mandibular rotation) AND simulation; (axis of mandibular rotation) AND orthognathic; 

(axis of mandibular rotation) AND orthognathic virtual planning; (axis of mandibular 

rotation) AND virtual planning; (axis of mandibular rotation) AND orthognathic surgery; 

(axis of mandibular rotation) AND position; (axis of mandibular rotation) AND 

simulation”. 

Dois revisores (MDAB e MCZD) buscaram independentemente por estudos 

potenciais, lendo títulos e resumos. Discordâncias foram resolvidas por discussão com 

um terceiro revisor (FME). Os mesmos revisores avaliaram independentemente os 

textos completos dos estudos que pareceram atender aos critérios de inclusão, para  



 

 

determinação de elegibilidade. Estudos que atenderam aos critérios de inclusão, 

tiveram seus dados extraídos e risco de viés avaliado. Foram registradas as razões 

para rejeição dos estudos. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
 

Apenas artigos completos que incluíssem avaliação bi ou tridimensional da 

posição condilar da mandíbula em relação a sua fossa e seu eixo rotacional usado 

para o planejamento da cirurgia ortognática e outras, foram considerados elegíveis 

para a presente revisão. Qualquer tipo de avaliação em humanos ou biomodelos 

humanos. 

Acesso qualitativo ou quantitativo da posição condilar da mandíbula em relação 

a sua fossa e a posição do eixo rotacional mandibular. 

 
4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
 

Revisões críticas, relatos de caso individuais, revisões sistemáticas ou não, 

estudos em animais ou in vitro. 

 
4.5 EXTRAÇÃO DE DADOS E ACESSO AO RISCO DE VIÉS 

 
 

Os mesmos revisores extraíram os dados dos estudos selecionados, usando 

fichas de extração. Foram acessadas a seguintes variáveis: (1) autor e ano; (2) país 

de publicação; (3) tipo de estudo; (4) sexo; (5) tamanho amostral; (6) modelos de 

estudo; (7) avaliação unilateral ou bilateral; (8) método de localização do côndilo 

mandibular e eixo de rotação; (9) posição condilar em relação à fossa; (10) eixo de 

rotação condilar e (11) centro de rotação fixo ou instantâneo. Os autores das 

publicações selecionadas foram contatados para esclarecimento dos dados ou para 

proverem informações ausentes, quando necessário. 

O risco de viés foi avaliado independentemente pelos mesmos revisores (MDAB 

and MCZD), de acordo com a ferramenta de colaboração da Cochrane adaptada para 

avaliar o risco de viés (69) consistindo em diferentes domínios: 1. Seleção de 

pacientes: a seleção de pacientes pode ter introduzido viés? Avaliou presença ou 

ausência de alteração em ATM e usou métodos claros para os critérios de 

elegibilidade?; 2. Condução do teste: Houve algum tipo de cegamento dos avaliadores 

ou dos assessores dos desfechos? Houve alguma descrição clara do método 

aplicado?; 3. Interpretação dos testes: A interpretação do teste poderia ter introduzido  
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viés? Houve uma clara descrição do protocolo de posicionamento e do eixo de 

rotação?; 4. Fluxo e tempo: O fluxo de pacientes poderia ter introduzido viés? Todos 

os pacientes foram incluídos na análise? E 5. Outros: O trabalho foi aprovado por 

comitê de ética? 

Viés e preocupações de aplicabilidade foram julgados da seguinte forma: (1) 

baixo risco de viés se todos os critérios foram considerados (randomização adequada 

e cegamento de alocação, resposta positiva para todas as questões referentes a 

completude dos dados de desfecho e cegamento, e ausência de resultados seletivos 

e outras fontes de viés); (2) risco incerto de viés se um ou mais critérios foram 

parcialmente atendidos; (3) alto risco de viés se um ou mais critérios não foram 

atendidos. Um terceiro autor (FME) foi consultado em casos de desacordos entre os 

dois avaliadores. 

 

4.6 MEDIDAS DE RESUMO 

 

 

Análise do risco de viés foi realizada usando Review Manager (RevMan) 

software, versão 5.3. Análise de correlação entre avaliadores foi avaliada (a priori) em 

87% por meio do teste de correlação interclasse utilizando Programa estatístico 

BIOSTAT 5.3 (Fundação Mamirauá Pará – Brasil). 
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5 RESULTADOS 

 
 

Foram selecionados um total de 1.110 estudos. Após análise do título e resumo, 

918 artigos foram excluídos. Os 192 restantes foram avaliados por completo. Desses, 

74 eram duplicados, 11 artigos não disponibilizaram contatos acessíveis de seus 

autores, 10 foram resumos de eventos, e 87 não avaliaram o eixo de rotação ou a 

posição condilar. Finalmente, 10 artigos foram incluídos na revisão. Seis em análise 

bidimensional e quatro em análise tridimensional. O fluxograma de busca (Figura 5.1) 

mostra o número de artigos selecionados e excluídos. 

 
Figura 5.1 - Fluxograma de busca 

 

 
Fonte: o autor. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESTUDOS 

 
 

Todos os estudos eram prospectivos. Os dados das características dos estudos 

incluídos estão apresentados nas Tabelas 5.1 e 5.2. Os estudos foram conduzidos na 

China (18), Japão (70), Brasil (71), Argentina (72), EUA (73,74), Suíça (75), Dinamarca 

(76), Alemanha (77) e Coréia do Sul (78). Programas universitários ou fundações de 

pesquisa financiaram 8 estudos total ou parcialmente. Dois estudos não apresentaram 

informações sobre o financiamento (70,72). 

A maioria dos artigos buscou estudar a posição do côndilo mandibular e do eixo 

de rotação, independente se para o planejamento de ortognática. Entretanto, foi 

possível dividir os 10 estudos em duas principais metodologias: bidimensional (70-

74,76) e tridimensional (18,75,76,78). As características de cada um estão 

detalhadas nas Tabelas 5.1 e 5.2. 

Um total de 149 participantes foram avaliados nesses 10 estudos. A distribuição 

do sexo foi de 57 homens e 34 mulheres (70,71,73,75,77,78). Quatro estudos não 

informaram o sexo dos participantes (18,72,74,76). 



 



 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.1 - Análise dos estudos bidimensionais. Identificação do estudo, metodologia, tamanho amostral, avaliação, localização condilar e do eixo de rotação, posição 
côndilo-fossa, eixo de rotação, CRI e CRF 

Identificação 
do estudo 

Metodologia (tamanho amostral) Avaliação Localização condilar e do eixo de rotação Posição côndilo-fossa Eixo de rotação CRI CRF 

Torii et al., 
1989 (70) 

Registros oclusais de cera em 5 graus de 
abertura mandibular e 3 relações oclusais (PRC, 
OH e PTR) de modelos de gesso em articulador. 
(n = 5) 

Unilateral Registros de amplitude foram analisados 
graficamente e estatisticamente no computador. 

Anteroinferior. Anteroinferior. Não Sim 

Learreta et 
al., 2013 (72) 

TCCB e telerradiografia de perfil, focada em 
cortes sagitais unilaterais da ATM dos 
participantes do estudo em MIH. 2 grupos: 
indivíduos com alterações articulares (n = 26) e 
sem alterações (n = 34). 

Unilateral Um corte sagital da TCCB foi selecionado para 
análise, junto a telerradiografia. Foram 
determinados 3 pontos fixos na fossa glenóide como 
referências na análise cefalométrica. Equações 
foram utilizadas para analisar a posição condilar e 
mudar o eixo de rotação condilar. 

Central. Póstero inferior 
(10.72±6.23°). 

Não Sim 

Lindauer et 
al., 1995 (74) 

Telerradiografia obtida em MIH em 6 graus 
diferentes de abertura com guias oclusais nos 
primeiros molares. Cada posição de abertura foi 
escaneada 5 vezes (n = 8) 

Unilateral Posição dos incisivos e molares foram usados como 
referência para localização do centro condilar. A 
posição do côndilo em MIH foi definida como o 
centro do sistema de coordenadas Cartesianas, 
com o eixo x paralelo ao plano de Frankfurt, para 
análise com Dolphin Sonic Digitizing System. 

NA Póstero inferior. Sim Não 

Nattestad et 
al., 1992 (76) 

2 telerradiografias em PRC, com 2 graus de 
abertura mandibular. Esboços foram feitos na 
telerradiografia e rotacionados em 5, 10, 15, 20 
ou 25º. (n = 10) 

Unilateral Foram traçadas 2 tangentes paralelas ao contorno 
anterior e posterior do côndilo, determinando seu 
cruzamento como o meio da superfície condilar 
superior; usado como centro radiográfico condilar. 
Autocad ® e Summagraphics Supergrid ® software 
foram usados. Centro de rotação, amplitude do 
movimento e erro de sobreposição foram calculados 
para cada participante através de equações. 

NA Póstero inferior. Não Sim 

Ismail et al., 
1980 (75) 

4 telerradiografias, 2 obtidas em RC e 2 outras 
em OC, todas com guia oclusal. (n = 40) 

Bilateral Foram traçadas tangentes paralelas para medir os 
espaços articulares superior, anterior e posterior, 
entre o côndilo e a fossa. Mantendo a distância entre 
as linhas próximo de 0.1mm. 

Póstero inferior quando 
em RC e central quando 
em OC. 

NA NA NA 

Venturelli et 
al., 2009 (71) 

Foram utilizados RM e telerradiografia condilar. 
Cada exame foi realizado em MIH e com guias 
oclusais em RC. Também foram avaliados os 
modelos de gesso montados em articulador; 
papel gráfico foi posicionado no dispositivo 
condilar do articulador para registrar o eixo de 
rotação em RC. (n = 6) 

Bilateral As imagens foram transferidas para um computador 
e analisadas no AutoCAD 2000 software (Autodesk 
Inc., USA). Foram determinados 3 pontos na fossa 
glenóide para acessar a posição condilar. 

Póstero superior quando 
em MIH. Na 
telerradiografia, 
anterossuperior quando 
em RC e na RM posterior 
e mais superior. 

Póstero inferior. Não Sim 

Fonte: o autor. (CRI) Centro Instantâneo de Rotação; (CFR) Centro Fixo de Rotação; (PRC) Posição Retruída de Contato; (OH) Oclusão Habitual; (PTR) Posição Terminal de Rotação; 
(TCCB) Tomografia computadorizada cone-beam; (ATM) Articulação Temporomandibular; (MIH) Máxima Intercuspidação Habitual; (CR) Relação Cêntrica; (CO) Oclusão Cêntrica; (RM) 
Ressonância Magnética; (NA) não avaliado. 
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Tabela 5.2 - Análise dos estudos tridimensionais. Identificação do estudo, metodologia, tamanho amostral, avaliação, localização condilar e do eixo de rotação, posição côndilo- 

fossa, eixo de rotação, CRI e CRF 
Identificação do 
estudo 

Metodologia (tamanho amostral) Avaliação Localização condilar e do eixo de 
rotação 

Posição 
côndilo-fossa 

Eixo de rotação CRI CRF 

Gallo et al., 1997 
(75) 

Foram registrados movimentos de 
abertura e fechamento até MIH em um 
sistema optoeletrônico. Um alvo de cada 
lado foi posicionado na pele, o mais 
próximo da ATM, com o eixo paralelo ao 
Plano de Camper. (n = 30) 

Bilateral Dados do movimento foram filtrados em 
câmera lenta. Um ponto intracondilar foi 
estabelecido através da palpação do pólo 
condilar lateral, com marcação na pele 
desse ponto. Após sua identificação visual, 
essa coordenada foi alterada em 15mm na 
direção medial, obtendo um ponto 
localizado no interior do côndilo. Então foi 
calculada a posição do eixo finito de rotação 
em relação ao ponto intracondilar. 

NA Póstero inferior (24.3 ± 4.2º). Sim Não 

Sadat-Khonsari et 
al., 2003 (77) 

Cada participante teve registrado 1 ciclo 
completo do seu movimento habitual de 
abertura e fechamento mandibular, 
através de um articulado eletrônico extra- 
oral. (n = 8) 

Bilateral Foi usado o CADIAX®, sistema eletrônico 
axiográfico, para registro da rotação 
mandibular. Cada conjunto de dados 
registrado incluía coordenadas sagital, 
vertical e transversal do lado direito e 
esquerdo, além do ângulo γ (representa a 
rotação mandibular em relação para o 
plano orbital do eixo articular). 

NA A média global de flutuação do eixo foi 
de 3.3 °. O eixo é localizado próximo 
ao côndilo, quando em repouso. 
Durante abertura bucal, move-se 
posterior e inferiormente. Seguido por 
anterior, inferior e finalmente anterior e 
superior. Na abertura bucal máxima, 
localiza-se novamente próximo ao 
côndilo. 

Não Sim 

Ahn et al., 2015 
(78) 

Através de simulações computacionais 
3D, os movimentos de abertura e 
fechamento mandibular foram criados e 
simulados. Criando uma simulação 
dinâmica, que inclui ossos, músculos e 
ligamentos associados, por meio do 
ArtiSynth (ferramenta de simulação 
biomecânica). O movimento mandibular 
foi limitado, tendo como referência o 
contato eminência-côndilo, além dos 
ligamentos esqueléticos e músculos 
associados. (n = +1*) 

Bilateral O CRI foi registrado em cada passo durante 
a simulação do ciclo de abertura e 
fechamento, gerando um gráfico. O ponto 
em que a mandíbula aparenta rotacionar 
durante esse ciclo foi determinando e usado 
para localizar um único eixo de rotação na 
simulação. 

NA Póstero inferior. Sim Não 

Dai et al. 2013 (18) Imagens de TC foram obtidas com os 
participantes usando guia oclusal de cera 
em PRC com 5mm de abertura bucal, 
para construção de crânio composto. (n = 
5) 

Bilateral Para definir o centro geométrico de cada 
côndilo, 3 linhas foram traçadas a partir de 
3 pontos marcados em cada contorno 
(contorno externo, contorno interno e 
intermediário). 

Anterossuperior. Central. Não Sim 

Fonte: o autor. (CRI) Centro Instantâneo de Rotação; (CFR) Centro Fixo de Rotação; (MIH) Máxima Intercuspidação Habitual; (ATM) Articulação Temporomandibular; (3D) tridimensional; 
(*) estudo utilizou mais de 1 amostra, porém não especificou; (TC) Tomografia Computadorizada; (PRC) Posição Retruída de Contato; (NA) não avaliado. 
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5.2 RISCO DE VIÉS 

 
 

A maioria dos estudos incluídos na presente revisão apresentaram uma média 

de alto risco de viés (18,70-74,76-78) e um apresentou risco incerto de viés (75) 

(Figura 5.2). Nenhum dos estudos apresentou baixo risco de viés. Predominaram 

artigos com escassas informações sobre seleção de pacientes (18,76,78), cegamento 

dos participantes e aprovação pelo comitê de ética (18,70-76). 

 
Figura 5.2 - Análise de risco de viés 

 

Fonte: o autor. 
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5.3 MODELOS EXPERIMENTAIS 

 
 

5.3.1 Modelos de gesso 

 
 

Apenas quatro estudos usaram (18,70,71,76), mas apenas um (71) mencionou 

que usou o gesso tipo IV para confecção. 

 
5.3.2 Relação oclusal 

 
 

A relação oclusal foi usada em alguns estudos para guiar a posição condilar. 

Contato Retruído (18,70,76), Relação Cêntrica (71,73), Posição de Máxima 

Intercuspidação (70-72,74,75,77), Posição de Repouso (70) e um estudo não proveu 

nenhuma informação (78). 

 
5.3.3 Confecção do guia oclusal 

 
 

Para garantir que a relação oclusal planejada fosse mantida durante a 

metodologia, cinco estudos confeccionaram guias oclusais. Desses, dois foram 

produzidos com cera (18,70), dois com jig anterior (71,73) e um com resina acrílica 

(74). Os outros 5 não produziram nenhum guia oclusal (72,75-78). 

 
5.3.4 Alteração articular 

 
 

Sete estudos relataram não haver alterações articulares nos participantes, mas 

não citaram o método utilizado para avaliação (18,70-74,77). Três estudos realizaram 

avaliação clínica e/ou imaginológica para acessar a condição das articulações, 

incluindo apenas participantes sem alterações articulares (75,76,78). 

 
5.3.5 Deformidade dento-facial 

 
 

Sete estudos não mencionaram a presença de deformidade dentofacial (DDF) 

nos pacientes (70-74,76,77). Apenas dois trabalhos avaliaram e classificaram os 

participantes como perfil facial Classe I (75,78). Um estudo relatou que o participante 

apresentava DDF, mas sem estratificar (18). 
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5.3.6 Oclusão 

 
 

Dos 10 artigos, cinco realizaram seus estudos em pacientes com oclusão Classe 

I de Angle, sem ausências dentárias (71,73,74,77,78). Apenas um estudo usou 

pacientes com Classes I, II e III de Angle, também sem ausências dentárias (75). 

Quatro estudos não referiram a relação oclusal dos participantes incluídos 

(18,70,72,76). 
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6 DISCUSSÃO 

 
A forma de se planejar a cirurgia ortognática passou por grandes mudanças nas 

décadas recentes, e a simulação virtual permitiu maior acurácia entre o planejado e o 

executado. Passamos a realizar em 3D o que era planejado em 2D. Apesar dos 

avanços, a metodologia para rotação acurada da mandíbula durante simulação 3D é 

ainda controversa. Assim como é o posicionamento condilar, o qual serve como 

referência para execução da simulação e reprodução da cirurgia. 

Essa é a primeira revisão sistemática que buscou determinar o eixo de rotação 

e a posição condilar nas avaliações articulares, oclusais e no planejamento virtual de 

cirurgias ortognáticas por meio da síntese dos resultados de estudos de avaliações 

2D ou 3D. Não houve consenso sobre a posição condilar em relação à fossa, 

enquanto a maioria dos estudos indicam que a posição do eixo de rotação é póstero 

inferior (71,72,74-76,78). Entretanto, as inúmeras falhas conceituais e metodológicas 

presentes em todos os estudos, associadas a fraca evidência clínica e científica, não 

nos permitiram concluir sobre a veracidade dos achados. Os estudos incluídos na 

revisão são heterogêneos, portanto, não foi possível realizar meta-análise para 

responder se algum método era superior a outro. 

A escassez de estudos no tema nos levou a desenvolver uma estratégia de 

busca abrangente; por isso a extensa lista de termos de busca incluindo avaliações 

articulares, oclusais e no planejamento da cirurgia ortognática. Mesmo assim, 

poucos estudos incluídos na revisão. Talvez, por isto ainda não haja revisão 

sistemática sobre essa relação, até então. 

Quanto à avaliação da qualidade, a análise de viés foi desenvolvida para detectar 

fraquezas metodológicas ou limitações que podem alterar os resultados dos estudos. 

Como os incluídos na presente revisão foram classificados em alto ou incerto risco de 

viés (Figura 5.2), esta análise deve ser interpretada com cuidado. A heterogeneidade 

normalmente surge de diferenças metodológicas entre estudos e pode afetar a 

generalização das conclusões. No entanto, todos os artigos apresentaram um bom 

protocolo de fluxo e intervalo de etapas. O estudo de Gallo et al. que apresentou o 

menor risco de viés (75). 

Questões éticas, refino das técnicas para caracterização dos côndilos incluídos 

e padronização dos protocolos de estudos clínicos são algumas das questões a serem 

consideradas nas futuras pesquisas. Certamente, as diferentes interpretações da 

oclusão podem influenciar adversamente a busca por evidência; sendo necessário  
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que as pesquisas sejam mais acuradas na descrição das relações oclusais avaliadas. 

Questões éticas, refino das técnicas para caracterização dos côndilos incluídos 

e padronização dos protocolos de estudos clínicos são algumas das questões a serem 

consideradas nas futuras pesquisas. Certamente, as diferentes interpretações da 

oclusão podem influenciar adversamente a busca por evidência; sendo necessário 

que as pesquisas sejam mais acuradas na descrição das relações oclusais 

avaliadas.  

Muitos estudos foram realizados laboratorialmente, afastando-se da aplicação 

clínica. Aposição côndilo-fossa é uma variável dependente de alguns fatores, dentre 

os quais a relação oclusal. As posições articulares são dependentes das relações 

oclusais; sendo impossível, portanto, modificar a interface oclusal da relação 

bimaxilar, sem alterar a posição das articulações. Entretanto, os estudos 

selecionados apresentaram diferentes posições condilares obtidas com relações 

oclusais similares. 

Ainda que não tenha havido consenso da posição condilar em relação à fossa, 

apenas 2 estudos avaliaram diretamente essa variável (72,73). Destes, um concluiu 

que a cabeça mandibular está localizada póstero inferior quando em relação cêntrica 

(RC) e centralmente quando em oclusão cêntrica (OC) (73). O outro (72) concluiu que 

o côndilo está central na fossa articular quando em máxima intercuspidação habitual 

(MIH). 

Essas divergências endossam a controvérsia no tema, e enquanto não 

dominarmos nosso vocabulário odontológico, seguiremos confundido por ele. Apesar 

de haver consenso conceitual entre cirurgiões bucomaxilofaciais quanto a RC (66), 

ele é inexistente ao avaliarmos outros conceitos oclusais e de posicionamento 

condilar, como observado nesse estudo. Além das divergências entre cirurgiões, este 

dissenso é também notado nas avaliações entre demais especialidades 

odontológicas. Claramente irresolutas as definições apresentadas entre artigos 

incluídos e o GTP (9). 

Relações oclusais divergentes convergindo para uma mesma relação côndilo-

fossa, indicam falhas na conceitualização das relações oclusais. A área reabilitadora 

avançou mais nos estudos dessas relações, organizando um glossário (9) como 

referência dos conceitos da especialidade. Por observarmos que a ausência de 

unificação conceitual pelas especialidades odontológicas é uma das razões dessa 

controvérsia, utilizamos o GTP (9) como referência para as definições de relação 

oclusal; estimulando a interdisciplinaridade e estabelecendo um vocabulário 

odontológico uníssono e compreensível por todas as áreas da odontologia. 
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As divergências e imprecisões nas posições utilizadas por alguns estudos desta 

revisão, podem ter ocorrido devido as alterações em alguns conceitos ao longo dos 

anos, além da falta de conceituação unificada que explique teoricamente o observado 

clinicamente. Algumas pesquisas provavelmente não consideraram a definição atual 

da relação cêntrica (9), apresentando diferentes versões entre si (71,73). Apesar de 

ela ser utilizada pelo GTP desde 1987, apenas um dos estudos incluídos foi 

realizado antes desta data (73). 

A RC foi objeto de uma extensa revisão de literatura que avaliou mais de 300 

artigos e seções de livros (6). Concluindo que a definição de RC é o posicionamento 

condilar mais anterossuperior em sua fossa, independente da relação oclusal; assim 

como a definição de RC apresentada pelo GTP mais atual (9). Também conclui que 

a manipulação mandibular é um dos métodos mais consistentes e reprodutíveis de 

se registrar a RC. Contudo ainda é incerto se essa relação é a utilizada por 

pacientes durante a função. 

Concordamos ser essencial uma relação maxilo-mandibular de aquisição simples 

e reprodutível pré e transoperatória, como também afirmado por Ellis (67). Assim, ao 

manipularmos a mandíbula no sentido póstero superior contra a fossa, acreditamos 

que será essa a relação côndilo-fossa obtida, incompatível com a definição de RC 

apresentada na revisão e no GTP (6,9). Tomando o glossário como referência, a 

manipulação clínica da mandíbula é melhor definida como PRC, a qual nos permite 

avaliar a relação bimaxilar sem compensações musculares. Sendo assim a ideal para a 

avaliação clínica e reprodução transoperatória na cirurgia ortognática. 

Posição terminal de rotação (PTR) e oclusão cêntrica (OC) são sinônimos 

usados para RC, enquanto máxima intercuspidação habitual (MIH) e oclusão 

habitual (OH) são sinônimos (9). Este tipo de relação oclusal também apresentou 

diferenças nos estudos incluídos quanto a posição condilar; sendo observadas 

relações póstero superior em relação à fossa (71), anteroinferior (70) e central 

(72,74,75). Apesar da posição central do côndilo ser a mais frequente dentre os 

estudos com MIH, muitos não reportaram como realizaram suas análises para esse 

achado (74,75). 

Metade dos estudos incluídos avaliaram a relação côndilo-fossa em PRC, 

também sem consenso. Foram observadas relações anteroinferior (70) e 

anterossuperior (18). Apesar de contraditórias, algumas melhorias foram observadas 

na aplicação desse conhecimento no planejamento da cirurgia ortognáticas, 

apresentando um novo método de determinar o eixo de rotação mandibular. No 
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planejamento cirúrgico virtual, foi-se determinado um centro geométrico na cabeça 

mandibular tridimensional (18). Contudo, incertezas metodológicas associadas a um 

pequeno tamanho amostral, tornam esses achados frágeis. 

Após essas análises e considerações sobre as relações oclusais, observamos 

que existem duas relações oclusais no planejamento e execução da cirurgia 

ortognática. Parece fazer todo o sentido, pois inicialmente busca-se a relação que é 

contraída clinicamente e reprodutível no transoperatório. Como dito, a manipulação 

clínica obtém a PRC (9), a qual é reproduzida durante a obtenção da oclusão 

intermediária cirúrgica, pela condução póstero superior mandibular. Em ambas as 

manipulações, tem-se a relação côndilo-fossa como referência. A segunda relação 

ocorre durante a avaliação da oclusão final, em MIH. Nesse passo cirúrgico, o foco 

está na obtenção da máxima intercuspidação dentária e nas demais medidas ósseas 

de referência. Nesse momento, a relação côndilo-fossa então reproduz a definição de 

RC (9), visto que esta é uma definição da posição condilar, independente da relação 

oclusal; sendo essa a relação oclusal final cirúrgica. Apesar de realizada 

clinicamente por todos os cirurgiões, essa metodologia ainda não foi diretamente 

descrita, até nosso conhecimento. Essa dificuldade na conceituação do que já é 

realizado por todos, é um dos motivos de tantas controvérsias neste campo. 

Metade dos estudos incluídos utilizaram um guia oclusal na aquisição das 

imagens, servindo como base para as análises (70,71,73-75). Portanto, julgamos 

impreciso afirmar que os estudos que não usaram guias (72,75-78) proveram 

resultados confiáveis da posição condilar obtida através da relação oclusal avaliada. 

Acreditamos que esse fator deve ser considerado principalmente em casos nos quais 

os participantes não possuem oclusão estável Classe I de Angle (11). Estudos com 

metodologias padronizadas, principalmente durante a aquisição de imagens pré-

operatórias, reduziram o risco de inconsistências na qualidade do planejamento 

cirúrgico (58,59,60-63). 

Embora quase metade dos estudos incluídos reportaram o uso de modelos de 

gesso em suas metodologias (18,70,71,76), apenas um (71) reportou ter usado o 

gesso pedra tipo IV. Isso é essencial, pois dentre os tipos de gesso, o tipo IV é o que 

apresenta alta resistência e baixa expansão após tomar presa (81), propriedades 

desejadas para avaliações clínicas ou laboratoriais que almejam a precisão (82). 

A relação entre diferentes deformidades esqueléticas e a posição condilar já foi 

tema de estudos prévios. A maioria acredita que a posição central do côndilo em 

relação à fossa é a usual entre todos as classificações de Angle (93-95), mesmo 
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assim, outro indica que o posicionamento anterior é o correto (96). A maioria dos 

estudos incluídos nessa revisão não mencionaram como acessaram a presença das 

deformidades esqueléticas nos participantes e, quando presente, não a classificaram 

(70,72-74,76,77). Essa limitação deve ser considerada, visto que diferentes posições 

condilares poderiam ter sido encontradas. A ausência de avaliação nos impossibilita 

de comparar os achados dos estudos quanto a esta variável com a posição condilar. 

Os que avaliaram e classificaram as deformidades incluíram apenas participantes 

Classe I de Angle (75,78), mas não avaliaram a posição condilar. 

Outro dado relevante é quanto as alterações condilares. Apesar de todos os 

estudos incluídos afirmarem que os pacientes incluídos não apresentavam 

alterações, apenas três deles realizaram avaliações imaginológicas (75,76,78). 

Estudos prévios já demonstraram que côndilos com corrupções apresentam padrão 

de abertura e fechamento bucal com maior variabilidade (89). Assim, devido a 

probabilidade aumentada de imprecisões, os estudos que incluíram esse tipo de 

alteração ou não realizaram exames imaginológicos para diagnóstico em suas 

amostras, deveriam ter apontado considerações em suas conclusões (18,70-74,77). 

Apesar desta revisão indicar consenso dos estudos na posição do eixo de 

rotação, póstero inferior (71,72,74-76,78). O eixo de rotação condilar sempre foi 

controverso durante a história do planejamento da cirurgia ortognática. No 

planejamento tradicional (2D), o centro visual do côndilo na cefalometria é 

geralmente eleito como o ponto de escolha para o eixo de rotação mandibular (83-

86). Embora outros estudos tenham demonstrado que o centro de rotação se 

localiza fora do côndilo, em diferentes posições, distâncias e angulações 

(12,63,70,76,79,87,88), o eixo central continua a ser o método comumente mais 

utilizado no planejamento 2D. Atribuímos duas razões principais para a grande 

divergência dos achados: 1. imprecisões de mensuração dos diferentes métodos e 

dispositivos de captura de movimento utilizados, e 2. deformação do tecido mole onde 

o sensor é posicionado. 

Devido à significante heterogeneidade dos estudos, não foi possível observar 

nenhum padrão que indicasse evidência de superioridade de um método. Porém, 

dois estudos apresentaram metodologias interessantes na análise do eixo de 

rotação durante os movimentos de abertura e fechamento mandibular (77,78). 

Apesar das limitações metodológicas, ambos utilizaram tecnologias 3D associadas a 

programas computacionais para realizar suas apreciações. Mesmo com resultados 

atrativos, esses experimentos 3D mostraram mínima aplicação clínica devido a suas 

metodologias de difícil reprodução clínica. 
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Conforme as maneiras de determinação do centro de rotação condilar apresentada 

pelos estudos em 2D e 3D, podemos agrupá-los em duas formas: centro de rotação fixo 

(CRF) (18,70-72,76,77), um método simplificado e clinicamente reprodutível; e centro de 

rotação instantâneo (CRI) (74,75,78), que busca descrever precisamente todo o trajeto 

realizado pelo côndilo durante a abertura e fechamento. Acreditamos que a maioria dos 

estudos utilizou um CRF com o intuito de buscar uma metodologia simplificada e 

reprodutível. 

Independente da metodologia utilizada (2D ou 3D), o centro de rotação condilar é 

uma medida individualizada; conquanto as cabeças mandibulares e suas respectivas 

fossas, no mesmo indivíduo, não são perfeitamente iguais (79). Dessa forma, imagens 3D 

são fundamentais para o planejamento da cirurgia ortognática, por permitirem análise 

individual dos côndilos. A TC consiste em incontáveis imagens 2D capturadas em 

diferentes eixos e posições do paciente, reproduzindo assim a realidade em imagem 

virtual após agrupamento pelo software. Portanto, a metodologia tridimensional permite 

uma melhor definição do centro; por possibilitar a visualização individual dos côndilos sem 

sobreposição, fato comum em imagens 2D (6,80). Cada mandíbula possui um par singular 

de côndilos, diferindo entre si. Isso implica em dois centros de rotação diferentes, tendo na 

associação de ambos o movimento final realizado pela mandíbula. 

Para o planejamento da cirurgia ortognática é necessária uma curta rotação 

mandibular, permitindo remover a penetrabilidade dos maxilares após, possivelmente, o 

posicionamento da maxila. Sabe-se que a abertura e fechamento mandibular completo é 

composto por rotação e translação, mas no estudo clássico de Posselt observou-se que 

até 20mm de abertura esse movimento é basicamente rotacional (90-92). Esse grau de 

abertura é suficiente para a realização do planejamento cirúrgico, e nele podemos 

determinar um CRF. Corroborando assim com os estudos que objetivaram determinar um 

eixo fixo, mas com a limitação de que serve apenas para movimentos de até 20mm, pois 

acima disso o movimento translacional associa-se ao rotacional. 

Para uso no planejamento da cirurgia ortognática, pode não ser necessária uma 

precisão exata do centro de rotação condilar, como aferido pelo CRI. Julgamos que uma 

metodologia simples permita a identificação de um ponto, individualizado para cada 

côndilo do paciente, e que permita planejamento reprodutível e confiável. Dessa forma, 

um estudo (18) utilizou o planejamento cirúrgico virtual e permitiu avanços nesse 

apontamento, fornecendo a descrição de um centro geométrico condilar. Apesar de 

resultados expressivos, o pequeno número amostral e fraco rigor metodológico, podem 

levantar dúvidas quanto aos avanços alcançados. Alguns passos poderiam ter sido 

empregados para redução do viés: cegamento dos observadores durante a coleta de  
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dados, verificação da reprodutibilidade metodológica e inclusão de mais de um 

observador calibrado, como sugestões. 

Portanto, a metodologia de planejamento 2D mostra-se insuficiente e 

imprecisa. O traçado cefalométrico adota um mesmo ponto como sendo o centro de 

rotação dos dois côndilos, e o arco facial também realiza essa generalização na 

transferência ao articulador. Pela incapacidade de prover ao planejamento a 

individualização necessária à determinação do eixo de rotação condilar, julgamos 

obsoleto o planejamento tradicional, bem como os tridimensionais que assim o façam. 

Por fim, o método preferível a ser utilizado no planejamento cirúrgico é aquele 

no qual o profissional tem mais habilidade e conhecimento. É importante entender 

as limitações que tornam o planejamento cirúrgico bidimensional insuficiente e as 

vantagens proporcionadas pelo planejamento tridimensional. Inovações 

metodológicas permitiram melhoras tecnológicas, e os profissionais devem estar 

preparados para este novo conhecimento. Imagens 3D são superiores as 2D (80) e 

modelos de gesso devem ser construídos usando gesso pedra tipo IV (81). Outra 

opção é o escaneamento intraoral, o qual permiti se obter uma oclusão digital final, 

confiável e precisa (97). Guias oclusais são essenciais para a aquisição de imagens 

que reproduzam a relação oclusal alcançada pela manipulação clínica (23,98). 

Apesar dos avanços permitidos pela integração de tecnologias 3D ao 

planejamento da cirurgia ortognática, nada adianta se os conceitos tradicionais forem 

exatamente replicados a essa nova forma de se planejar. Temos de adaptar os 

conhecimentos fundamentados até então à essa nova forma de manejo tecnológica. 

Sabemos que os côndilos são estruturas independentes e morfologicamente 

diferentes; mas se não utilizarmos as inovações da tecnologia 3D para permitir essa 

individualização, continuaremos planejando de forma falha e incompleta, utilizando 

uma tecnologia de alto custo e de grande curva de aprendizado. 

O modelo ideal de planejamento cirúrgico deve reproduzir o mais 

fidedignamente os dados clínicos do paciente, apresentando alta acurácia, fácil 

manipulação e reprodutibilidade. Permitindo assim alta difusão e aceitação pelos 

clínicos, facilitando a comunicação interprofissional. Nessa escolha, o custo-benefício 

também deve ser ponderado pelos profissionais. Portanto, ainda há caminhos a 

serem seguidos para desenvolver um protocolo mais simplificado, que permita fácil 

reprodução e mantenha a acurácia dos já desenvolvidos. 

 





59 
 
 
 

7 CONCLUSÕES 

 
 

Nos limites desta revisão, podemos considerar que nas avaliações articulares, de 

oclusão e nos planejamentos tradicional ou virtual de cirurgias ortognáticas: 

 
1. A definição dos termos descritores da posição e do centro de rotação condilar, 

bem como da relação oclusal obtida por manipulação clínica, são subjetivas e 

desarmônicas entre as diversas áreas da odontologia. 

2. Apesar da maioria dos estudos ter apontado que o eixo de rotação se localiza 

póstero-inferior ao côndilo, a heterogeneidade dos estudos não nos permitiu 

apresentar uma metodologia simples e reprodutível de se determinar o eixo 

rotacional. 

3. Não há consenso quanto a posição condilar. 
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