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 O objeto deste trabalho foi demonstrar o processo e a sequência do planejamento de 
cirurgia ortognática por meio da tecnologia CAD/CAM, a execução da cirurgia virtual, 
fresagem do guia cirúrgico e a verificação da acurácia do planejamento. Para tanto, 
exibiremos o caso clínico do paciente M.F.V.S. que apresentava severa deformidade facial 
caracterizada por padrão facial longa III associado à assimetria e preparo ortodôntico pré-
cirúrgico finalizado. Clinicamente foram obtidas as fotografias padronizadas intra e 
extraorais, os modelos de gesso e solicitado tomografia computadorizada de feixe cônico. A 
tomografia e as fotos foram importadas para o ambiente virtual, assim como os modelos por 
meio do escaneamento a laser para o planejamento virtual com o software Dolphin Imaging 
11.8, utilizando a sobreposição dos dados e utilização das ferramentas diferenciais como: o 
trajeto do nervo alveolar inferior, a estimativa de espaço aéreo posterior e a realização das 
osteotomias cirúrgicas para o planejamento final, confecção virtual do guia cirúrgico que foi 
fresado, e ainda, a validação da acurácia do planejamento com sobreposição e metragem por 
meio do sofware e tomografia computadorizada pós-operatória, podendo deste modo 
observarmos a diferenciação adquirida no planejamento, previsibilidade e precisão. E desta 
maneira, podemos concluir que as deformidades maxilofaciais leves e severas podem ser 
gerenciados com a utilização dos avanços do planejamento virtual, com a vantagem de 
diferenciação e facilidade de visualização por parte da equipe e do paciente devido às 
ferramentas 3D, além de otimização de tempo clínico e eliminação de erros laboratoriais. 
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