
Introdução

Julgamentos estéticos são inevitavelmente sub-
jetivos, afirma Proffit,1 sendo que dados faciais des-
proporcionais são os maiores contribuidores para os
problemas de estética facial.

O fator oclusal apesar de ser o principal, não é o
único determinante responsável pelas assimetrias
faciais; conforme Hatcher,2 as doenças degenerativas
como as síndromes reumáticas e a necrose avascular,
neoplasias e mesmo os traumatismos, poderão de-
sencadeá-las.

De acordo com Ash,3 quando avaliamos nosso
paciente, sempre algum grau de assimetria facial es-
tará presente.

Segundo Simões,4 a assimetria facial verdadeira é
o resultado da diferença entre o tamanho das meta-
des, direita e esquerda, em relação ao plano sagital,
incluindo a mandíbula, que pode ou não estar deslo-
cada de sua posição em relação a esse mesmo plano.

As assimetrias de face e mastigação unilateral são
patologias provocadas pela situação irregular e não
fisiológica do plano oclusal. Este deve estar estabele-
cido paralelamente ao Plano de Camper, proporcio-
nando um aparelho mastigatório eficaz e com uma
oclusão equilibrada, apresentando nos movimentos
excursivos mandibulares contatos simultâneos em tra-
balho e balanceio e os incisivos numa relação de topo.

Quando nos deparamos com um plano oclusal in-
clinado sagitalmente, com maior proximidade ao Pla-
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no de Camper para mesial, certamente teremos uma
mastigação facilitada para anterior, podendo dar ori-
gem a mesioclusões.

Da mesma forma, se o plano oclusal inclinado
sagitalmente aproximar-se mais de Camper posterior-
mente, estaremos frente a uma mastigação com prefe-
rência distal, podendo provocar uma distoclusão.

Agora, observando frontalmente o plano oclusal,
comprovaremos clinicamente a maior facilidade dos
movimentos mandibulares à direita ou à esquerda, lado
que estiver mais próximo a Camper.

Essa é a lei da mínima dimensão vertical, enun-
ciadas por Planas,5 fazendo parte de seu grandioso
legado à Odontologia, que é a Reabilitação Neuroclu-
sal.

Essa lei é de extrema importância e deve ser do
conhecimento do odontólogo e respeitada em seus pro-
cedimentos de rotina, assim como a lei da gravidade
está para os engenheiros civis e arquitetos em suas
construções.

Outra lei descrita por Planas é a do desenvolvi-
mento dos maxilares, que diz que no lado do balan-
ceio desenvolve-se a hemimandíbula desse lado. Já
do lado de trabalho, desenvolver-se-á a maxila.

Resumindo, podemos dizer que o desenvolvimento
facial é regido pelas Leis de Planas, (Aragão,6

Ferreira,7 Macedo,8 Sá Filho,9 Santos10 e Scarlati11).
É nosso dever esclarecer aos pacientes que nos

procuram, já na consulta inicial, nossa limitação e di-
ficuldade para a correção das assimetrias faciais e li-
nhas médias desviadas.
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Como sempre, a abordagem precoce e diagnós-
tico preciso são fundamentais para o sucesso de todo
e qualquer tratamento.

Assim, deveremos ter a humildade de reconhe-
cer e acatar nossos limites terapêuticos.

Caso clínico

A paciente com 23 anos de idade, leucoderma,
procurou nossa clínica odontológica para tratamento
de seus dentes mal posicionados e preocupada com
sua assimetria facial que estaria agravando-se nos úl-
timos anos. Nas figuras 1, 2 e 3 observamos sua
assimetria facial.

Na figura 5, vemos sua oclusão frontal em posi-
ção de máxima intercuspidação, com acentuada so-
bremordida e uma guia anterior recuada, facilitando o
movimento excursivo mandibular à direita (Fig. 4),
tornando-se este o lado da preferência mastigatória.

Na figura 6, vemos o movimento excursivo à es-
querda, demonstrando a falta de perímetro de maxila
para que a mandíbula possa realizar contatos adequa-
dos de trabalho.

Essa situação patológica, tanto do plano oclusal
como de posições dentárias, é uma adaptação funcio-
nal de uma mastigação unilateral direita instalada há
muitos anos, talvez desde a perda do dente 36 ocorri-
da aos quinze anos de idade.

Tratamento

Após a realização da análise funcional, ficha e
modelos gnatostáticos, ficha calcográfica e radiogra-
fias panorâmica e teleperfil, nossa meta foi a de corri-
gir a situação do plano oclusal, o trespasse vertical
(aumentado) e horizontal (diminuído) dos incisivos e
também a trajetória condilar que apresenta seu valor
angular aumentado do lado da mastigação contumaz.

Conforme Almeida e Alves,12 não é objetivo de
nosso tratamento apenas a mudança de posição de
dentes e sim fornecer-lhes condições fisiológicas in-
versas de onde se encontram.

Para tanto, seguindo a filosofia da Reabilitação
Neuroclusal, realizamos já na consulta seguinte, a pri-
meira sessão de ajuste oclusal, no sentido de passar a
mastigação para o lado esquerdo, dando início a sua
recuperação funcional.

Nessa mesma consulta, foi instalada a apara-
tologia eleita para iniciar seu tratamento: o Equi-
librador Planas.

Este, segundo seu idealizador, é consistituída por
uma placa de aço (Equiplan) de 0,3 mm de espessu-
ra, 2,5 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, com
uma ligeira curva e um degrau de 1,5 mm, interpos-
ta livremente entre os incisivos superiores e inferio-
res, levantando a oclusão e mantendo durante o seu
uso uma sobremordida incisiva de um milímetro,
promovendo total liberdade de movimentos mandi-
bulares, captando o estímulo de crescimento dos
incisivos inferiores e transmitindo-os para os supe-
riores e vice-versa, cumprindo-se as Leis Planas de
Desenvolvimento.

Ante a presença do Equilibrador Planas, a maxi-
la não sofre nenhuma resposta de desenvolvimento,
uma vez que seus processos laterais representados
pelas regiões de canino até molar (esquerda e direi-
ta) não recebem nenhum estímulo funcional. A re-
gião da pré-maxila representada pelos dentes incisi-
vos superiores, mesmo que estimulados pelo Equi-
plan, permanece por ele freada.

Na mandíbula, a atuação desse aparelho gera um
estímulo de crescimento nos incisivos inferiores que
se transmite a cada hemiarcada. Devido a desoclusão
provocada, será permitido o desenvolvimento den-
toalveolar de todos os dentes inferiores com exceção
do grupo incisivo que permanecerá freado pelo pró-
prio Equiplan, que foi acrescido de tubos telescópi-
cos inferiores, parafuso expansor em ambas arca-
das e arco vestibular superior tipo Bimler (Fig. 7).

Foram necessários onze meses de utilização in-
tegral da aparatologia para que ficasse estabelecido
um plano oclusal fisiológico e arcadas dentárias com
desenvolvimento transversal compatíveis.

A mastigação permaneceu no lado esquerdo fa-
cilitada por meio de ajustes oclusais.

O segundo aparelho instalado (Fig. 8), denomi-
nado por nós de Tubo Invertido (Fig. 9), é uma mo-
dificação do modelo SN1 Suave Deslizante de
Simões,13 no qual colocamos o tubo telescópico in-
ferior com leve inclinação sagital para mesial, para
estimular um adiantamento mandibular, simulando
um movimento de balanceio.

Nesse caso, o tubo telescópico inferior foi colo-
cado no lado direito pelo fato deste ser, até então, o
lado de trabalho.

Já o tubo telescópico superior foi instalado do
lado esquerdo com leve inclinação sagital para
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5Fig. 4 Fig. 6

Figs. 1, 2 e 3 – Vista frontal (Fig. 2) da paciente com mastigação unilateral direita, em que observamos a nítida assimetria facial. Perfil
esquerdo (fig.1) com maior profundidade facial, corresponde ao lado de balanceio. Perfil direito (Fig. 3) com menor profundidade facial,
corresponde ao lado de trabalho.
Figs. 4, 5 e 6 – Vista frontal (Fig. 5) da posição de máxima intercuspidação apresentando uma sobremordida acentuada e inclinação palatina
dos dentes da região posterior maxilar esquerda, indicando ausência de contatos de trabalho. Vista frontal (Fig. 4) do movimento excursivo
mandibular à direita, lado da sua mastigação habitual. Vista frontal (Fig. 6) do movimento excursivo mandibular à esquerda, mostrando a
falta de perímetro de maxila.
Figs. 7, 8 e 9 – Equilibrador Planas (Fig. 7) instalado na boca, demonstrando-nos o quanto necessitamos de crescimento dentoalveolar
posterior na mandíbula. Tubo Invertido (Fig.8) instalado na boca, após o eficiente resultado do Equilibrador Planas. Tubo Invertido (Fig. 9)
em vista póstero-anterior, com tubo telescópico inferior direito e tubo telescópico superior esquerdo, arco vestibular superior tipo Bimler e
inferior tipo Hawley, acrescido de molas frontais superiores e inferiores.

Fig. 8Fig. 7 Fig. 9
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mesial, para transmitir o estímulo do movimento
mandibular para a maxila, simulando um movimen-
to de trabalho.

Resultados

Após 22 meses de uso unicamente noturno do
Tubo Invertido e vigilância da manutenção da mas-
tigação à esquerda, vemos nas figuras 10, 11 e 12,
uma melhora significativa de sua proporionalidade
facial.

Realizamos novo ajuste oclusal, igualando os
Ângulos Mastigatórios Planas, tornando sua mas-
tigação alternada à direita e à esquerda, como com-

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

Fig. 14Fig. 13 Fig. 15

Figs. 10, 11 e 12 – Vista frontal final (Fig. 11) da paciente em que vemos uma diminuição de sua assimetria inicial. Perfil esquerdo (Fig. 10).
Perfil direito (Fig.12).
Figs. 13, 14 e 15 – Vista frontal final (Fig. 14) em posição de máxima intercuspidação. Vista frontal final dos movimentos excursivos
mandibulares à direita (Fig. 13) e à esquerda (Fig. 15), caracterizando uma boca equilibrada.

provamos nas figuras 13, 14 e 15. Desde então, a
paciente passou a utilizar seu aparelho uma noite
sim, outra não, por mais seis meses, quando deverá
deixá-lo definitivamente.

Conclusão

Iniciar um tratamento corretivo de uma maloclusão
é uma tarefa bastante fácil. Terminá-lo já não é tão
fácil assim, mas difícil mesmo é mantê-lo estável anos
mais tarde.

Essa paciente concluiu seu tratamento com uma
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oclusão equilibrada e fisiológica. Somente uma boca
nessas condições mantém-se estável, o que não si-
naliza que nós podemos deixar de vigiá-la.

Pelo contrário, todo paciente deve sempre ser
acompanhado em consultas de rotina a cada seis me-
ses, nas quais ficaremos sempre atentos na análise
funcional, ou seja, na busca de qualquer impedimen-
to de uma dinâmica mastigatória equilibrada.
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