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RESUMO

Introdução: Os sistemas CAD/CAM auxiliam ortodontistas na confecção de alinhadores estéticos 
e na colagem indireta (posicionamento virtual de bráquetes) em modelos digitais tridimensionais. 
Este estudo avaliou a precisão e validade do software eXceed™. Métodos: Vinte modelos de gesso de 
pacientes foram digitalizados utilizando um escâner de mesa e os arquivos obtidos foram convertidos 
em estereolitografia pelo software OrthoAnalyser™. Utilizando os modelos de gesso e digital, seis 
medidas foram aferidas: Largura Intermolares (LM), Largura Intercaninos (LC), Comprimento do Arco 
posterior (CA), Diâmetro da Coroa do Pré-Molar (DP), Altura da Coroa do Canino (AC) e Overjet (OJ). 
Os erros sistemáticos intraobservador entre as réplicas foram descritos como diferenças das médias 
absolutas e desvios-padrões (DP), foram comparados estatisticamente com o teste t de Student 
para dados pareados. As diferenças entre os métodos foram avaliadas usando o teste t de Student. 
Os erros aleatórios foram quantificados usando o erro do método [√Σ(d2/2N)] e o Coeficiente de 
Correlação Intraclasse (ICC). Resultados: Duas das medidas das réplicas em modelos digitais (CA) e 
de gesso (LC) demostraram erros sistemáticos estatisticamente significativos. O ICC variou de 0,916 a 
0,997. Os erros do método foram todos inferiores a 0,41 mm (0,22 mm). Os gráficos de Bland-Altman 
mostraram que as diferenças de repetitividade entre os dois métodos estavam dentro dos limites 
de concordância. Os valores DP (0,253 mm), LC (0,396 mm), AC (0,314 mm) e CA (0,359 mm) foram 
maiores em modelos de gesso do que nos modelos digitais. Conclusão: As medidas realizadas em 
ambos os métodos foram confiáveis e reprodutíveis, e as medidas dos modelos de gesso foram 
ligeiramente maiores do que os dos modelos digitais correspondentes.

Descritores: Ortodontia, projeto auxiliado por computador, modelos dentários, precisão da 
medição dimensional, tecnologia odontológica.

ABSTRACT

Introduction: CAD/CAM systems help orthodontists in the production of aesthetic aligners 
and in indirect bonding (virtual bracket positioning) in three-dimensional digital models. This study 
evaluated the accuracy and validity of eXceedTM software. Methods: Twenty patient plaster models 
were digitized by a desktop scanner, and the files obtained were converted to stereolithography by 
OrthoAnalyser™ software. Using the cast and digital models, six measurements were performed: 
Intermolar Width (LM); Intercanine Width (LC); Posterior Arch Length (CA); Premolar Crown Di-
ameter (DP); Canine Crown Height (AC) and Overjet (OJ). Intraobserver systematic errors between 
replicates were described as mean absolute differences and standard errors (SE); statistical analyzes 
were evaluated using a paired Students t test. Random errors were quantified using the method 
error statistic [√Σ(d2/2N)] and Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Differences between meth-
ods was evaluated using Students t test. Results: Two of the measurements of the replicas in the 
digital model (CA) and in the plaster model (LC) showed statistically significant systematic errors. 
The ICC ranged from 0.916 to 0.997. The method errors were all less than 0.41 mm (0.22 mm). 
Bland-Altman plots showed that the differences of repeatability between the two methods were 
within the limits of agreement. The values DP (0.253 mm), LC (0.396 mm), AC (0.314 mm) and CA 
(0.359 mm) were higher in plaster models than in digital models. Conclusion: The measurements 
performed in both methods were reliable and reproducible, and plaster models measurements 
were slightly higher than those of the corresponding digital models.

Descriptors: Orthodontics, computer-aided design, dental models, dimensional measurement 
accuracy, dental technology.
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INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, ortodontistas realizam 
diagnóstico e plano de tratamento com auxílio de 
exames clínicos, radiográficos e modelo de gesso1. 
A análise dos modelos de gesso permite ao clínico 
visualização da oclusão sob diferentes perspectivas 
que não são possíveis pelo exame clínico. Além 
disso, as mensurações das distâncias lineares são 
mais fáceis de se realizar em modelos físicos do 
que in vivo2. Os modelos de gesso têm importantes 
limitações, podendo sofrer danos físicos e químicos 
resultando em desgastes, principalmente, quando 
mensurados repetidamente. Além disso, são pas-
siveis de distorções no volume ao longo do tempo 
devido às condições climáticas3,4 

Com a finalidade de solucionar estas questões, 
incluindo os custos adicionais relacionados ao ar-
mazenamento, os modelos digitais tridimensionais 
(3D) foram introduzidos no final dos anos 90 pela 
OrthoCAD™5. Deste modo, modelos digitais podem 
ser estocados e acessados eletronicamente de 
qualquer lugar, facilitando o compartilhamento e 
comunicação entre profissionais5,6. Ademais, podem 
ser utilizados por um software ortodôntico, possibi-
litando mensurações, auxiliando no diagnóstico, ge-
rando setup ortodôntico1,5,7, auxiliando na produção 
de alinhadores estéticos e no posicionamento dos 
bráquetes. Além disto, viabilizam o procedimento 
de colagem indireta que é um procedimento crítico 
tanto para o ortodontista quanto para o paciente8. 

Os sistemas CAD/CAM (Computer Aided De-
sign, Computer Aided Manufacturing) aplicados 
à Ortodontia possibilitaram uma melhoria na im-
precisão do posicionamento de acessórios du-
rante o procedimento de colagem de bráquetes8. 
Os arquivos de estereolitografia (STL) gerados a 
partir da digitalização dentária intra ou extraoral, 
sobre modelos das arcadas dentárias, diminuíram 
ou eliminaram possíveis imprecisões, possibili-
tando o uso desses em computadores, inclusive 
em aparelhos celulares. Atualmente, alguns sof-
twares disponíveis no mercado têm possibilitado 
aos ortodontistas o posicionando de bráquetes 
digitalmente com maior eficiência sobre os den-
tes de modelos 3D8. No entanto, existem muitas 
dúvidas relacionadas à confiabilidade e precisão 
desses softwares6,8, deixando o clínico inseguro 
quanto ao uso desses sistemas.

Atualmente, os softwares ortodônticos são sis-
temas cada vez mais automatizados, simplificando o 
método, as etapas de planejamento e fabricação de 
dispositivos ortodônticos de colagem indireta. Estudos 
anteriores demonstraram a precisão e a confiabili-
dade de softwares ortodônticos5,6,8-13. Alguns trabalhos 
também demonstraram a precisão e a acurácia de 
modelos virtuais 3D, quando comparados com os 
respectivos modelos de gesso10,13, enquanto outros 
estudos mostraram resultados menos consistentes 
entre os dois métodos10,14-17Copenhagen, Denmark. O 
objetivo do sistema eXceed™ é tornar o consultório 
ortodôntico mais eficiente, auxiliando no diagnóstico e 
planejamento ortodôntico, simplificando processos e 
colaborando com clínicos e laboratórios na fabricação 
de dispositivos precisos para aplicações na técnica da 
colagem indireta e alinhadores estéticos.

O sistema eXceed™ permite a realização de 
setup ortodôntico, a escolha e posicionamento de 
bráquetes ortodônticos, a fim de se obter os melhores 
resultados no menor tempo possível, minimizando 
a necessidade de reposicionamento de acessórios 
e dobras de finalização nos arcos ortodônticos. No 
entanto, não existem estudos prévios que suportem 
o uso deste sistema para a prática diária na clínica. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia e a precisão 
(reprodutibilidade) das ferramentas de mensuração 
e diagnóstico do eXceed™ e comparar com medições 
obtidas nos correspondentes modelos de gesso.

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte pacientes com idades entre 15 e 38 anos 
(oito pacientes masculinos e doze femininos) foram 
selecionados e tratados na Faculdade de Odontolo-
gia de Araraquara/Unesp. Os critérios de inclusão 
dos casos foram: má-oclusão de Classe I de Angle, 
apinhamento ou espaçamento leve a moderado 
(≤ 5 mm), ausência de discrepância transversal e 
mordida aberta, dentição permanente completa 
(excluindo os 3º molares). Os critérios de exclusão 
foram: anomalias dentárias no tamanho e forma, 
recessão gengival severa, erosões e abrasões na 
coroa dentária que poderiam influenciar as medidas. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Conselho 
de Ética institucional (# 2.451.252) e o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por 
todos os pacientes.
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Modelos de Gesso versus Modelos Digitais
Os modelos foram obtidos por moldagens das 

arcadas dentárias dos pacientes com alginato Jeltrate® 
Plus (Dentsply, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). O registro da 
mordida na máxima intercuspidação habitual foi obtido 
por uma lâmina de cera odontológica nº 7 (Clássico, São 
Paulo, Brasil) e, posteriormente, utilizado para recortar 
os modelos de gesso. Os moldes dentários obtidos 
foram vazados em até 1 hora após as moldagens, com 
gesso Tipo III (Asfer, São Caetano do Sul, SP, Brasil). Após 
24 horas, as bolhas e defeitos no gesso foram removidos, 
utilizando-se um instrumento esculpidor de Lecron 
(SSWhite Duflex, Juiz de Fora, MG, Brasil). Após essa 
etapa, os modelos de gesso foram recortados seguindo 
as normas e as instruções do Conselho Americano de 
Ortodontia (American Board of Orthodontics).

A digitalização de todos os modelos de gesso 
foi realizada por um escâner de mesa 3Shape R700 
(3Shape Ltda, Copenhagen, Dinamarca). Cada um deles 
foi escaneado individualmente para registrar os deta-
lhes das arcadas dentárias e, em seguida, ocluídos para 
registrar a oclusão. O tempo de digitalização foi de 2 
minutos por arcada com precisão de varredura de 20 
μm. As imagens obtidas foram processadas automa-
ticamente pelo software Scanlt versão 4.0.1 (3Shape 
Ltda, Copenhagen, Dinamarca) que gerou um arquivo 
com uma extensão 3sz. Em seguida, os arquivos foram 
importados pelo software 3Shape OrthoAnalyzer™ 
(3Shape Ltda, Copenhagen, Dinamarca) e convertidos 
em arquivos de estereolitografia (STL).

Mensurações
Os arquivos STL foram importados pelo sof-

tware do sistema e seis medidas diferentes (Figura 
1) foram realizadas usando-se as ferramentas do 
eXceed Pro Software (Roosikrantsi, Tallinn, Estô-
nia). O diâmetro da coroa do primeiro pré-molar 
(DP) foi medido entre os pontos de contato me-
sial e distal do dente no lado esquerdo. A Largura 
Intercaninos (LC) foi medida entre as pontas das 
incisais dos caninos direito e esquerdo. A Largura 
Intermolares (LM) foi medida entre as pontas das 
cúspides mesio-linguais dos segundos molares. A 
altura da coroa do canino (AC) foi obtida a partir 
da ponta da incisal até o nível gengival no lado 
vestibular do canino direito. O Comprimento do 
Arco posterior (CA) foi medido da mesial do pri-
meiro pré-molar até a distal do segundo molar do 
lado esquerdo. O Overjet (OJ) foi medido a partir 
da superfície vestibular ao nível da borda incisal 
do incisivo inferior esquerdo mais vestibularizado 
até a palatina do incisivo central superior. Cada 
mensuração foi realizada duas vezes, com intervalo 
de uma semana entre a primeira e a segunda me-
dição, pelo mesmo examinador (FCM), para que a 
acurácia e a precisão de cada um dos seis protocolos 
pudessem ser estimados. O mesmo protocolo de 
mensuração foi realizado nos modelos de gesso, 
utilizando-se um paquímetro digital com precisão 
de 0,01mm (Digimess Instrumentos de Precisão 
Ltda., São Paulo, Brasil).

Figura 1 - Seis medidas obtidas nos modelos digitais e 
de gesso. Pode-se visualizar a: A) Largura Intermolares, 
Comprimento do Arco e Largura Intercaninos; B) diâmetro 
do pré-molar; C) a altura do canino; e D) o overjet entre o 
incisivo central superior direito e o incisivo central inferior 
direito. 
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Análise Estatística
A quantidade de 19 modelos na amostra por 

grupo foi necessário para detectar uma diferença 
de 5% entre a mensuração em modelo de gesso e 
em modelo digital em relação a altura do canino, 
estabelecendo um poder de 80% e assumindo 
uma probabilidade de 5% para uma altura de ca-
nino de 7,20 mm e um desvio padrão de 0,38 
mm11 (G*Power, Dusseldorf, Alemanha). O teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk foi realizado para 
a verificação da distribuição normal dos dados. 
Os erros sistemáticos intraobservador entre as 
réplicas foram descritos como diferenças das mé-
dias absolutas e desvios-padrões e comparados 
estatisticamente com o teste t de Student para 
dados pareados. O erro aleatório intraobserva-
dor foi estimado pelo Coeficiente de Correlação 
Intraclasse (ICC) e o erro do método10. As diferen-
ças entre as medidas analógicas e digitais foram 
avaliadas pelo teste t de Student. Além disso, a 
análise de Bland-Altman foi obtida para verificar a 
concordância entre ambos os métodos. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo software IBM 
SPSS™ (versão 25.0, SPSS, Armonk, NY) com um 
nível de significância de 0,05.

RESULTADOS

Os resultados demonstraram que os erros siste-
máticos intraobservador em ambos os métodos foram 
semelhantes (Tabela 1). Das doze diferenças obtidas, 
apenas duas foram estatisticamente significativas 
(p<0,05). A primeira medida do comprimento do arco 
realizada nos modelos de gesso foi 0,313 mm menor 
do que a réplica e a primeira medida da Largura Inter-
caninos realizada nos modelos digitais foi 0,366 mm 
maior do que a réplica. O erro do método variou de 
0,104 a 0,414 mm (Tabela 2). A Largura Intermolares 
e o Overjet apresentaram a menor diferença (0,124 e 
0,014 mm), entre as medidas de ambos os métodos 
(modelos de gesso e digital). No entanto, a Largura 
Intercaninos apresentou a maior diferença (0,396 
mm), como pode ser visto na Tabela 3.

Modelos de gesso eXceedTM

Medidas Dif. (mm) DP
(mm)

Sig. Dif. (mm) DP
(mm)

Sig.

Diâmetro do Pré-molar -0,024 0,226 0,647 -0,015 0,166 0,691

Largura intercaninos 0,018 0,350 0,821 0,366 0,359 <0,001

Largura intermolares -0,185 0,417 0,063 -0,110 0,357 0,186

Altura do canino -0,056 0,227 0,288 0,056 0,339 0,473

Comprimento do arco -0,313 0,509 0,013 0,047 0,142 0,156

Overjet -0,010 0,229 0,855 0,054 0,159 0,148
Itálico + negrito indica diferença estatística significativa entre as réplicas (p<0,05).

Modelos de gesso eXceedTM

Medidas M.E
(mm)

ICC M.E.
(mm)

ICC

Diâmetro do Pré-molar 0,157 0,916 0,115 0,960

Largura intercaninos 0,242 0,994 0,358 0,987

Largura intermolares 0,316 0,996 0,258 0,997

Altura do canino 0,161 0,990 0,237 0,978

Comprimento do arco 0,414 0,959 0,104 0,997

Overjet 0,158 0,987 0,116 0,992

Tabela 1 - Erros sistemáticos intraobservador (mm) e significâncias (Sig) entre a primeira e segunda réplicas para cada um dos seis proto-
colos mensurados.

Tabela 2 - Erros aleatórios intraobservador, estimativas entre réplicas com Erro do Método (ME) e Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC).
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Os modelos de gesso apresentaram quatro das 
seis medidas levemente maiores que o método digital 
(Tabela 2). Os valores do ICC variaram de 0,916 a 0,997 
sendo resultados consistentes, demonstrando uma 

correlação ligeiramente melhor para o método digital 
(Tabela 2). Os gráficos de  Bland-Altman mostraram que 
as diferenças de repetitividade entre os dois métodos 
estavam dentro dos limites de concordância (Figura 2).

Quando os dois métodos foram comparados, 
quatro das seis medidas apresentaram diferenças esta-
tisticamente significativas (Tabela 3). As diferenças nas 
medidas obtidas foram: DP=0,253 mm, LC=0,396 mm, 

AC=0,314 mm e o CA=0,359 mm. Os valores foram 
maiores quando medidos no modelo de gesso do que 
quando medidos no modelo digital, exceto na Largura 
Intermolares onde o eXceedTM foi maior (-0,124).

Modelos de gesso eXceedTM Gesso - eXceedTM

Medidas Média D.P. Média D.P. Dif. D.P. Prob.

Diâmetro do Pré-molar 7,206 0,382 6,951 0,408 0,253 0,170 <0,001

Largura intercaninos 26,298 2,162 25,902 2,253 0,396 0,391 <0,001

Largura intermolares 41,978 3,583 42,102 3,515 -0,124 0,437 0,219

Altura do canino 9,432 1,154 9,118 1,136 0,314 0,192 <0,001

Comprimento do arco 25,931 1,132 25,572 1,335 0,359 0,313 <0,001

Overjet 3,091 0,992 3,077 0,919 0,014 0,208 0,759

Itálico + negrito indicam diferença estatística significativa entre as réplicas (p<0,05).

DISCUSSÃO

Os valores das medições manual e digital de-
monstraram ser representações exatas e precisas. 
Embora as mensurações realizadas em ambos os 
métodos estivessem sujeitas à variabilidade intra-
observador, apenas duas das medidas apresen-
taram diferenças estatisticamente significativas 
entre as réplicas, e tiveram magnitude aproximadas 
(CA=0,313mm e LC=0,366mm). O erro sistemático 
foi ligeiramente maior que os erros previamente 

relatados11,18,19, mas clinicamente aceitáveis. Estudos 
prévios relataram que diferenças de medidas com 
valores inferiores a 0,20mm demonstraram ser cli-
nicamente aceitáveis20we aimed to assess accuracy, 
scan time, and patient acceptance of a chairside oral 
scanner when used for full-arch scans; these are 
critical factors for acceptance of this technology in 
the orthodontic setting.\nMethods Fifteen patients 
had digital models made from both intraoral scans 
(Lava COS; 3M ESPE, St Paul, Minn. Diferenças sis-
temáticas intraobservador não devem ocorrer se 

Tabela 3 - Estatística Descritiva (mm) e diferenças sistemáticas (mm) entre as mensurações realizadas diretamente entre modelos de gesso 
e os correspondentes modelos digitais 3D, valores negativos indicam medidas superestimadas no método digital.

Figura 2 - Análise de Bland-Altman das seis mensurações dos modelos de gesso e digitais. As diferenças foram calculadas da subtração 
entre as réplicas dos métodos eXceed™ e manual.
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o indivíduo estiver adequadamente calibrado e se 
o método de mensuração for padronizado.

As mensurações realizadas em modelos digi-
tais no sistema eXceed™ foram altamente precisas. 
O eXceed™ produziu erros aleatórios menores do 
que o método convencional realizado nos modelos 
de gesso com o paquímetro digital. Os menores 
valores obtidos do ICCs foram de 0,960 e 0,916 
para o modelo digital e modelo de gesso, respecti-
vamente. Jacob e colaboradores11 (2015) utilizaram 
escâneres intra e extraoral e demonstram valores de 
ICCs  semelhantes. Outros estudos mostraram altos 
valores de coeficiente de ICCs baseados em mode-
los virtuais13,21–23. Considerando que o coeficiente 
de confiabilidade acima de 0,75 foi considerado 
ótimo24, os valores de ICCs substancialmente mais 
elevados obtidos neste estudo, indicaram excelente 
precisão e acurácia em ambos os métodos.

Os dois métodos (paquímetro e eXceed™) 
demonstraram alta concordância. O gráfico de 
Bland-Altman mostrou que mais de 95% das dife-
renças entre os dois métodos estavam dentro de 
um desvio-padrão com as diferenças de limite de 
concordância variando entre 0,67 e 1,70 mm (Figura 
2). As diferenças foram relativamente baixas e se 
pode sugerir que o método digital pode segura-
mente substituir o método analógico. Akyalcin e 
colaboradores21 demonstraram concordância quase 
perfeita entre o escaneamento intraoral e as me-
didas obtidas utilizando-se um paquímetro. Jacob 
e colaboradores11 (2015) avaliaram três escâneres 
(dois intraorais e um de mesa) e compararam com as 
medidas obtidas do paquímetro e encontraram alta 
concordância entre os escâneres. A literatura de-
monstra claramente que os escâneres e as medidas 
digitais podem substituir os modelos convencionais 
de gesso e as mensurações obtidas por paquíme-
tros9,10,13-18,20-22,25,26reliability, and reproducibility of 
digital models obtained from the Lava Chairside 
Oral scanner (3M ESPE, Seefeld, Germany.

As medidas obtidas a partir de modelos digitais 
foram comparadas com as mesmas medidas obtidas 
diretamente dos modelos de gesso. Em média, as 
medidas digitais foram ligeiramente menores do que 
as medidas manuais, com as diferenças variando 
entre 0,01 a 0,40 mm. O sistema eXceed™ não foi 
previamente avaliado, dificultando as comparações. 
Estudos comparativos entre modelos de gesso 
e digitais encontraram diferenças significativas 
entre os métodos, mas sem restrições para o uso 

clínico14–17,23,26maxillary and mandibular. Müllen e 
colaboradores17and the time to perform a Bolton 
analysis for each patient by using software (emo-
del, version 6.0, GeoDigm Corp, Chanhassen, Minn 
encontraram diferenças no comprimento do arco 
entre modelos de gesso e o software emodels™, 
os autores demonstraram maior comprimento do 
arco em modelos de gesso do que em modelos 
digitais17and the time to perform a Bolton analysis 
for each patient by using software (emodel, version 
6.0, GeoDigm Corp, Chanhassen, Minn. De acordo 
com estudos anteriores, a discrepância em medi-
ções inferiores a         0,4 mm não são clinicamente 
significativas5,18,23. Nossos resultados mostraram 
que apenas as medidas da Largura Intermolares em 
modelos digitais foram ligeiramente maiores que as 
mesmas realizadas em modelos de gesso, mas sem 
significado clínico (p>0,05). Jacob e colaboradores11 
(2015) verificaram que a maioria das medidas em 
mandíbulas secas foi superestimada, quando com-
paradas às mesmas medidas em modelos digitais 
de três escâneres diferentes. Interessante foi que 
os autores encontraram diferença estatisticamente 
significativa, quando as medidas foram realizadas 
em mandíbulas secas (duas das quinze) e foram 
maiores que as mesmas medidas obtidas em mo-
delos digitais. Embora o operador possa visualizar 
os modelos em diferentes angulações, as diferenças 
entre os modelos digital e de gesso podem estar 
relacionadas à dificuldade em se medir um objeto 
3D em duas dimensões em uma tela de computa-
dor20we aimed to assess accuracy, scan time, and 
patient acceptance of a chairside oral scanner when 
used for full-arch scans; these are critical factors for 
acceptance of this technology in the orthodontic 
setting.\nMethods Fifteen patients had digital mo-
dels made from both intraoral scans (Lava COS; 3M 
ESPE, St Paul, Minn. Dependendo do treinamento, 
habilidades e preferências do operador, a mensu-
ração realizada em uma tela de um computador 
pode ser mais ou menos precisa do que o método 
convencional com o uso de um paquímetro em 
modelos de gesso14,16.

Embora não tenha sido criada nenhuma mar-
cação de referência nos modelos de gesso para pos-
sibilitar maior credibilidade em relação aos possíveis 
erros, os resultados desse estudo têm limitações 
devido ao uso de modelos de gesso e escâner de 
mesa em vez de mandíbulas secas e/ou medições 
diretamente da boca e uso de escâneres intraorais. 
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É possível que os modelos de gesso possam ter 
sofrido alguma marcação involuntária pela ponta 
do paquímetro. Por essa razão, o ponto demarcado 
facilitaria o acesso para novas mensurações, de-
vido ao desgaste, embora as mensurações tenham 
sido realizadas com um intervalo de tempo entre 
as réplicas. Por isso o observador ao comparar as 
medidas de ambos os métodos pode ter sido mais 
preciso. Além disso, os escâneres de mesa são mais 
precisos que os intraorais27, pelo fato de não haver 
interferência de tecido mole e saliva na região a 
ser escaneada e o objeto permanecer estático, 
evitando distorções na imagem gerada. Outra li-
mitação foi o uso de uma versão de um software 
específico, embora o objetivo deste estudo tenha 
sido a validação do software eXceed™ para o uso 
clínico, pois permite um manuseio rápido e de fácil 
entendimento por parte dos clínicos.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos e dentro das 
limitações deste estudo, concluímos que:

1. As medidas obtidas dos modelos de gesso 
foram ligeiramente maiores que as digitais, ex-
cluindo o Overjet que foi praticamente zero; a Lar-
gura Intermolares nos modelos digitais foi ligeira-
mente maior que nos modelos de gesso.

2. As medições realizadas nos dois métodos 
foram confiáveis   e reprodutíveis, embora os mode-
los digitais tenham sido ligeiramente mais precisos.

3. A validade das medidas obtidas dos modelos 
digitais eXceed™, comparadas com aquelas obtidas a 
partir de modelos de gesso, indicaram que ambos os 
métodos são aceitáveis   para a prática clínica diária.

REFERÊNCIAS

1. Kihara T, Tanimoto K, Michida M, Yoshimi Y, Naga-
saki T, Murayama T, et al. Construction of ortho-
dontic setup models on a computer. Am. j. orthod. 
dentofacial orthop.  2012; 141(6):806–13. 

2. Stuart Hunter W, Priest WR. Errors and Discrepan-
cies in Measurement of Tooth Size. J. dent. res. 
1960; 39(2):405–14. 

3. Sweeney WT, Taylor DF. Dimensional changes in den-
tal stone and plaster. J. dent. res. 1950; 29(6):749–55. 

4. Phillips RW, Skinner EW. Skinner’s Science of dental 
materials. 7th ed. Philadelphia PA: WB Saunders 
Co. 1973. p. 682. 

5. Fleming PS, Marinho V, Johal A. Orthodontic me-
asurements on digital study models compared 
with plaster models: a systematic review. Orthod. 
craniofac. res. Feb 2011; 14(1):1-16.

6. Westerlund A, Tancredi W, Ransjö M, Bresin A, 
Psonis S, Torgersson O. Digital casts in orthodontics: 
A comparison of 4 software systems. Am. j. orthod. 
dentofacial orthop.  2015; 147(4):509-16. 

7. Im J, Cha JY, Lee KJ, Yu HS, Hwang CJ. Comparison 
of virtual and manual tooth setups with digital and 
plaster models in extraction cases. Am. j. orthod. 
dentofacial orthop.  2014; 145(4):434-42. 

8. Brown MW, Koroluk L, Ko C-C, Zhang K, Chen M, 
Nguyen T. Effectiveness and efficiency of a CAD/
CAM orthodontic bracket system. Am. j. orthod. 
dentofacial orthop.  2015; 148(6):1067-74.

9. Wiranto MG, Engelbrecht WP, Tutein Nolthenius 
HE, Van Der Meer WJ, Ren Y. Validity, reliability, 
and reproducibility of linear measurements on 
digital models obtained from intraoral and cone-
-beam computed tomography scans of alginate 
impressions. Am. j. orthod. dentofacial orthop. 
2013; 143(1):140-7. 

10. Sousa MVS, Vasconcelos EC, Janson G, Garib D, 
Pinzan A. Accuracy and reproducibility of 3-dimen-
sional digital model measurements. Am. j. orthod. 
dentofacial orthop.  Aug 2012; 142(2):269-73.

11. Jacob HB, Wyatt GD, Buschang PH. Reliability and 
validity of intraoral and extraoral scanners. Prog. 
orthod. 2015; 16(1):38.

12. Cuperus AMR, Harms MC, Rangel FA, Bronkhorst 
EM, Schols JGJH, Breuning KH. Dental models made 
with an intraoral scanner: A validation study. Am. j. 
orthod. dentofacial orthop.  2012; 142(3):308-13.

13. El-Zanaty HM, El-Beialy AR, Abou El-Ezz AM, Attia 
KH, El-Bialy AR, Mostafa YA. Three-dimensional 
dental measurements: An alternative to plaster 
models. Am. j. orthod. dentofacial orthop.  2010; 
137(2):259-65. 

14. Quimby ML, Vig KWL, Rashid RG, Firestone AR. The 
accuracy and reliability of measurements made 
on computer-based digital models. Angle orthod. 
2004; 74(3):298-303. 

15. Leifert MF, Leifert MM, Efstratiadis SS, Cangialosi 
TJ. Comparison of space analysis evaluations with 
digital models and plaster dental casts. Am. j. or-
thod. dentofacial orthop.  2009; 136(1). 

16. Santoro M, Galkin S, Teredesai M, Nicolay OF, Can-
gialosi TJ. Comparison of measurements made on 
digital and plaster models. Am. j. orthod. dentofa-
cial orthop.  2003; 124(1):101-5. 

17. Mullen SR, Martin CA, Ngan P, Gladwin M. Accu-
racy of space analysis with emodels and plaster 



M
or

ei
ra

 F
C,

 V
az

 L
G

, 
En

gl
is

h 
JD

, 
Ja

co
b 

H
B.

52

models. Am. j. orthod. dentofacial orthop.  2007; 
132(3):346-52. 

18. Naidu D, Scott J, Ong D, Ho CTC. Validity, reliabi-
lity and reproducibility of three methods used to 
measure tooth widths for Bolton analyses. Aust. 
orthod. j. 2009; 25(2):97-103.

19. Schirmer UR, Wiltshire WA. Manual and computer-
-aided space analysis: a comparative study. Am. j. 
orthod. dentofacial orthop.  1997; 112(6):676-80. 

20. Grünheid T, McCarthy SD, Larson BE. Clinical use 
of a direct chairside oral scanner: An assessment 
of accuracy, time, and patient acceptance. Am. j. 
orthod. dentofacial orthop.  2014; 146(5):673-82. 

21. Akyalcin S, Dyer DJ, English JD, Sar C. Comparison of 
3-dimensional dental models from different sour-
ces: Diagnostic accuracy and surface registration 
analysis. Am. j. orthod. dentofacial orthop.  2013; 
144(6):831-7. 

22. Nawi N, Mohamed AM, Marizan Nor M, Ashar 
NA. Correlation and agreement of a digital and 
conventional method to measure arch parameters. 
J. orofac. orthop/Fortschritte der Kieferorthopädie. 
2018; 79(1):19-27.

23. Camardella LT, Breuning H, Vilella O de V. Are there 
differences between comparison methods used 
to evaluate the accuracy and reliability of digital 
models? Dent. press j. orthod. 2017; 22(1):65-74. 

24. L. Fleiss J, Levin B, Paik M. The Measurement of 
Interrater Agreement. Statistical Methods for Rates 
and Proportions. 2004;  2:598-626. 

25. Gracco A, Buranello M, Cozzani M, Siciliani G. Digital 
and plaster models: a comparison of measurements 
and times. Prog Orthod. 2007; 8(2):252-9.

26. Horton HMI, Miller JR, Gaillard PR, Larson BE. Te-
chnique comparison for efficient orthodontic tooth 
measurements using digital models. Angle orthod. 
2010; 80(2):254-61. 

27. Flügge T V, Schlager S, Nelson K, Nahles S, Metzger 
MC. Precision of intraoral digital dental impressions 
with iTero and extraoral digitization with the iTero 
and a model scanner. Am. j. orthod. dentofacial 
orthop.  2013; 144(3):471-8. 

E-mail do autor: fernando.c.moreira@unesp.br
Artigo recebido em: 08/08/2019
Artigo aprovado em: 12/11/2019

Artigo originalmente publicado no caderno DDS-BR na revista 
Orthodontics Science and Practice
 
Como citar este artigo: Moreira FC, Vaz LG, English JD, Jacob 
HB. Acurácia e confiabilidade de modelos digitais tridimen-
sionais – validação do software eXceedtm. Orthod. Sci. Pract. 
2019; 12(48):113-119.
DOI: 10.24077/2019;1248-113119


