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protocolo para documentação tridimensional 
Guia para Ortognática 

  
PROTOCOLO PARA O PEDIDO DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA RADIOLÓGICA: 

 A tomografia deve ser feita somente após a finalização do preparo ortodôntico. 
 Avisar o radiologista da indicação para reconstrução 3D (evitar tomógrafos com 

pouco contraste que prejudicam a reconstrução) 
 Cabeça inteira (não remover os côndilos). 
 O paciente deve estar em MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO e IMÓVEL.  
 Não usar bandagens ou apoio para estabilizar o paciente que deformem o 

tecido mole da face.  
 

 Matrix: 512 x 512. 
 Campo de visão: entre 140 mm e 170 mm. 
 Inclinação da armação: 0º. 
 Espaçamento por rotação: 1,0mm. 
 Algoritmo de reconstrução: osso ou alta resolução. 
 Espessura do corte: 1,0 mm. 
 Intervalo de reconstrução: 1,0 mm. 

 
ENVIO DOS ARQUIVOS DA TOMOGRAFIA: 

 Enviar a pasta ou as pastas com os arquivos originais numerados (SÉRIE 
LAUDO). Os arquivos podem ter a extensão *.DCM ou não. Em caso de dúvida 
enviar todos os arquivos do CD 

 
PROTOCOLO PARA O PEDIDO DE MODELOS DIGITAIS NA CLÍNICA 
RADIOLÓGICA (total de 4 arquivos no formato *.STL): 

 Digitalizar Arcada Superior. 
 Digitalizar Arcada Inferior. 
 Digitalizar Máxima intercuspidação INICIAL(maloclusão). 
 Digitalizar Máxima Intercuspidação FINAL (oclusão ideal após a cirurgia). 
 NÃO SERÁ ACEITO modelo de gesso zoocalado e/ou polído para digitalização 

na aditiv.  
     
REGISTRO DE MORDIDA DO PACIENTE (em caso de modelo físico): 

 Enviar dois registros. Um da maloclusão atual do paciente e outro da oclusão 
final ideal após a cirurgia (os modelos de gesso também podem ser colados 
com cola quente na posição desejada). 

 NÃO SERÁ ACEITO REGISTRO EM CERA! No mínimo silicona de 
condensação pesada. Um registro bem feito é assencial para o sucesso. 
 

COMUNICAÇÃO DO PROFISSIONAL COM O LABORATÓRIO: 
 Nossa equipe estará sempre pronta para discutir e ouvir qualquer comentário 

sobre o planejamento e execução do caso através dos nossos canais de 
comunicação (telefone, whatsapp, Skype e e-mail) 

  
PRAZO DE ENTREGA APÓS O RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS E DIRETRIZES 

 Até sete (7) dias úteis + envio.  
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