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EDITORIAL

Após 10 anos de vigência, a Sociedade Portuguesa de Ortodontia relança o seu órgão
oficial, a Revista ORTOCLINICA, um auspicioso projeto editorial que se apresenta agora
com um novo e moderno grafismo, delineando novos caminhos com aperfeiçoamento
da prática da Ortodontia.
Esta importante ferramenta de disseminação de conhecimento pretende ser uma
montra do que se produz em termos científicos e de formação pós-graduada na
área da Ortodontia, tendo um papel importante na formação e promoção desta
especialidade no nosso país.
Realçamos o papel fundamental do grande impulsionador e dinamizador da revista, Dr.
Miguel Nóbrega, a quem atribuímos todo o mérito da sua criação e desenvolvimento.
O seu esforço e empenho em manter a sua periodicidade regular e viabilidade
financeira, permitiu alicerçar o seu crescimento e assegurar a continuidade da mesma.
Começa agora um novo ciclo da publicação, com uma nova imagem gráfica e novo
corpo editorial que trabalhou, com rigor e afinco nesta edição que integra casos
clínicos de referência e acesso exclusivo aos associados da SPO.
No domínio das publicações, a comunidade ortodôntica é cada vez mais exigente.
Reclama o máximo de qualidade, privilegia a excelência de conteúdos e rejeita
veementemente a falta de critério na publicação de artigos.
Foi este o grande desafio a que nos propusemos: Cultivar esta filosofia da exigência e
promover o estímulo à publicação. Contamos assim com a vossa colaboração para
fazer deste meio uma poderosa ferramenta de disseminação de conhecimento.
Aproveito para relembrar que o maior encontro científico da SPO se realiza nos
próximos dias 16, 17 e 18 de setembro e que contamos com a vossa participação neste
evento garantindo a elevada qualidade científica atingida nas edições anteriores.
Teresa Pinho
Editora-chefe
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RESUMO

ABSTRACT

Este caso descreve o tratamento de camuflagem de uma má oclusão de Classe III realizada
em três fases complementares: fase intercetiva,
tratamento ortodôntico com aparelho fixo bimaxilar (após extração dos dentes 34 e 44) e retratamento da recidiva após o final do crescimento
com alinhadores, com melhoria significativa da
estética e função. O retratamento com alinhadores, com distalização sequencial dos dentes inferiores, possibilitou a correção do desvio da linha
média e retração do setor anterior inferior, controlando o torque radiculo lingual. O Digital Smile
Design (DSD®) permitiu planear o ClinCheck®
para um sorriso mais estético e adequado, devido ao sorriso invertido. Este permite uma melhor
comunicação com o paciente sobre o sistema de
alinhadores, esclarecendo as limitações / possibilidades do tratamento.

This case describes the camouflage treatment
of a Class III malocclusion carried out in three
further stages: interceptive stage, orthodontic
treatment with fixed bimaxillary appliance (after extraction of teeth 34 and 44) and retreatment of relapse after the end of growth with
aligners system, with significant improvement
of esthetics and function. Clear aligners retreatment with sequential distalization of the lower
teeth allowing correction of midline deviation
and retraction of the lower anterior sector with
root lower lingual torque control. The Digital
Smile Design (DSD®) allowed the ClinCheck®
planning towards a more esthetic and appropriate smile, due to the inverted smile. This allow
a better communication with the aligners techniques and patient, clarifying the treatments limitations/possibilities.
7
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUCTION

Uma relação maxilar de Classe III esquelética significa que a mandíbula se encontra à frente da
maxila e/ou base do crânio, podendo ser classificada como dento-alveolar, esquelética ou
funcional.1–4 Esta má oclusão é comummente
tratada através de uma combinação entre a Ortodontia e a Cirurgia Ortognática. Contudo, a camuflagem ortodôntica pode ser uma alternativa
viável em casos de discrepâncias moderadas,
ao permitir alcançar a estética, função e oclusão
ideais através de compensações dentárias.5,6 As
camuflagens ortodônticas podem ser planeadas
e executadas através de outros métodos que não
os convencionais, como é o caso do sistema de
alinhadores Invisalign®, sem comprometimento
dos seus objetivos.7
A eleição de um correto tratamento representa
um desafio para os profissionais devido a fatores
ambientais e genéticos.8–10 O sucesso do tratamento de camuflagem encontra-se dependente
de um bom diagnóstico, plano de tratamento e
motivação do paciente, associados a uma intervenção precoce.11
Neste caso clínico explora-se o papel fulcral de uma
abordagem intercetiva com posterior tratamento
ortodôntico fixo, numa má oclusão de Classe III. No
final do crescimento, o retratamento com o sistema de alinhadores foi essencial para a correção das
consequências do crescimento residual da mandíbula associada a problemas de má postura lingual,
melhorando a função e a estética.
Como a má oclusão de Classe III é uma deformidade complexa, é pertinente tentar entender as suas
características clínicas e as possibilidades de tratamento disponíveis, nomeadamente no que refere à camuflagem ortodôntica, a fim de esclarecer
quais os problemas inerentes a esta abordagem e
a importância de ações precoces para evitar maior
complexidade futura.

A skeletal Class III maxillary relationship means
that the mandible is in front of the maxilla and /
or base of the skull and it can be classified as dentoalveolar, skeletal or functional.1–4 This malocclusion is commonly treated by a combination of
Orthodontics and Orthognathic Surgery.
Orthodontic camouflage might be a viable alternative in cases of moderate discrepancies,
achieving optimal esthetics, function and occlusion through dental compensations.5,6 It can be
planned and executed using non-conventional
methods, such as the Invisalign® aligner system,
without compromising its objectives.7
Choosing the right treatment represents a major
challenge for professionals due to environmental
and genetic factors.8–10 A successful camouflage
treatment is dependent on good diagnosis, treatment plan and patient motivation associated
with early intervention.11
This clinical case explores the central role of an
interceptive approach with subsequent fixed orthodontic treatment with two lower premolar extractions. At the end of growth, retreatment with
the aligners system was essential to correct the
consequences of residual growth of the jaw associated with bad lingual posture problems. This
approach allowed the improvement of the function and esthetic components.
As Class III malocclusion is a complex deformity,
it is pertinent to try to understand its clinical characteristics, as well as the treatment possibilities
available, namely with regard to orthodontic camouflage, in order to clarify, which problems are
inherent to this approach and the importance
of early and competitive action to avoid further
complexity.

2. CASO CLÍNICO

2. CLINICAL CASE

2.1 TRATAMENTO INTERCETIVO, AOS 6 ANOS 2.1. INTERCEPTIVE TREATMENT, AT 6 YEARS
DE IDADE, COM EXTRAÇÕES SEQUENCIADAS
OLD, WITH SEQUENTIAL EXTRACTIONS
2.1.1 DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA

2.1.1. DIAGNOSIS AND ETIOLOGY

Paciente do sexo masculino, 6 anos de idade,
apresentando várias lesões cariosas nos dentes
decíduos e molares definitivos; dentes 12 e 22 a
erupcionar em mordida cruzada, com persistência das raízes dos dentes 52 e 62; desvio das linhas
médias dentárias (a linha dentária superior estava

Male patient, 6 years old, presenting various carious lesions in the deciduous teeth and definitive
molar; teeth 12 and 22 erupting in crossbite, with
persistence of tooth 52 and 62 roots. There was a
deviation of dental midlines (the upper dental midline was deviated to the right and the lower to the
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desviada para a direita e a inferior para a esquerda),
com um diastema interincisivo, Classe I esquelética,
relação dentária de Classe III bilateral e tendência a
mordida cruzada posterior (Fig.1).

left), with an interincisive diastema, skeletal class I,
bilateral Class III dental relationship and posterior
crossbite tendency. (Fig.1)

Figura 1. Tratamento intercetivo: Fotografias iniciais
faciais e intraorais

Figure 1. Interceptive treatment: Initial facial and
intraoral photos

A radiografia panorâmica (Fig.2) mostra uma tendência à impactação dos segundos pré-molares
(35 e 45) e várias lesões de cárie, com sintomatologia pulpar no dente 36.

The panoramic radiography (Fig.2) showed a second premolars (35 and 45) tendency to be impacted and various carious lesions, with pulpar
symptomatology on the tooth 36.

Figura 2. Tratamento intercetivo: Radiografia panorâmica pré-tratamento

Figure 2. Interceptive treatment: Pretreatment
panoramic radiograph
9
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2.1.2 O BJETIVOS DO TRATAMENTO

2.1.2 TREATMENT OBJECTIVES

Tratamento dos dentes definitivos cariados (particularmente o tratamento endodôntico do dente 36) e remoção dos dentes decíduos cariados;
correção da mordida cruzada dos incisivos laterais superiores; recuperação do espaço, através
da correção do tip dos primeiros molares definitivos inferiores, para erupção dos dentes 35 e 45.

Treatment of decayed permanent teeth (particularly the endodontic treatment of tooth 36) and
removal of decayed deciduous teeth; Correction
of the upper lateral incisors crossbite; Space recovery by correcting the tip of the lower first permanent molars for eruption of the teeth 35 and 45.

2.1.3 PROGRESSÃO NO TRATAMENTO

2.1.3 TREATMENT PROGRESSION

Na primeira fase de tratamento, aos 6 anos de
idade, o tratamento intercetivo consistiu na exodontia das raízes residuais dos dentes 52 e 62;
restauração do dentes permanentes cariados e
remoção dos dentes decíduos com 2/3 de raiz
formada dos dentes permanentes; desgaste seletivo dos dentes 73 e 83, para eliminar a interferência com os dentes 12 e 22 (Fig.3-5);

In the first phase, at 6 years old, the interceptive treatment consisted in the extraction of residual roots of teeth 52 and 62; restoration of
decayed permanent teeth and removal of deciduous teeth with 2/3 of the permanent teeth
root formed; selective wear of teeth 73 and 83
to eliminate interferences with teeth 12 and 22
(Fig.3-5).

Figura 3. Tratamento intercetivo: Fotografias intraorais.
A) 6 meses após remoção dos restos radiculares dos
dentes 52 e 62; B) Desgaste oclusal dos dentes 83 e 73

Figure 3. Interceptive treatment: Intraoral photos. A) 6
months after removal of residual roots from teeth 52 and
62; B) Occlusal photo after wear of teeth 83 and 73

Figura 4. Tratamento intercetivo: Fotografias intraorais antes do tratamento ortodôntico com aparelho fixo bimaxilar

Figure 4. Interceptive treatment: Intraoral photos before
OT with bimaxillary fixed appliance

Fig. 5- Antes do tratamento ortodôntico: A) radiografia cefalométrica lateral e traçado; B) Radiografia panorâmica

Fig. 5- Before orthodontic treatment: A) lateral cephalometric radiograph and tracing; B) panoramic radiograph
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Devido à perda de espaço não só por inclinação mesial, mas também à mesialização em
corpo do 36 e 46, por perda prematura do 85
e 75, um lip-bumper e um aparelho fixo parcial
foram utilizados para tentar melhorar a inclinação dos molares e nivelar os incisivos inferiores (Fig.6).

Due to the space loss not only by the mesial tip
but also by body mesialization of 36 and 46 due
to premature loss of 85 and 75, a lip-bumper and
a partial fixed appliance were performed to try to
improve the inclination of teeth 36 and 46, and to
level lower incisors (Fig.6).

Figura 6. A) Lip-bumper para melhorar a mesialização
do 36 e 46; B-D) Fotografias intraorais durante o tratamento ortodôntico com aparelho fixo parcial, 6 meses
após o lip-bumper

Figure 6. A) Lip-bumper to improve mesial tip of 36 and
46; B-D) Intraoral photos during OT with partial lower
fixed appliance

2.1.4 RESULTADOS

2.1.4 RESULTS

O tratamento interceptivo foi essencial, uma vez
que se tratava de um paciente com elevado número de cáries e mordida cruzada anterior nos
dentes 12 e 22, com persistência das raízes decíduas correspondentes (52 e 62). Isto levou ao
bloqueio da correta erupção dos incisivos laterais superiores, que acabaram por erupcionar
por palatino, numa relação de mordida cruzada
(Fig.1). Esta primeira etapa de tratamento também pretendia recuperar o espaço, em particular para a erupção dos dentes 35 e 45, além de
minimizar a deterioração das bases ósseas, já
comprometidas. No entanto, o sucesso desta
etapa foi limitado.
A utilização do lip-bumper e do aparelho fixo parcial não foram suficientes para a recuperação da
Classe I molar (com a requerida distalização).

Interceptive treatment was essential, since it was
a patient with a high number of caries and anterior crossbite on teeth 12 and 22, with persistence
of the corresponding deciduous roots (52 and
62). This led to the blocking of the correct eruption of the upper lateral incisors, which ended up
erupting through the palate, in a crossbite relationship (Fig.1). This first stage of treatment was
also intended to recover the space, in particular
for the eruption of teeth 35 and 45, in addition to
minimizing the deterioration of bone bases, already compromised. However, the success of this
stage was limited.
The use of the lip-bumper and fixed partial orthodontic appliance were not enough for molar
Class I recovery (with the required distalization).
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2.2 TRATAMENTO ORTODÔNTICO FIXO
BIMAXILAR, AOS 9 ANOS

2.2 BIMAXILLARY FIXED ORTHODONTIC
TREATMENT, AT AGE 9

2.2.1 DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA

2.2.1 DIAGNOSIS AND ETIOLOGY

Inclinação mesial dos dentes 36 e 46, com perda
prematura dos segundos molares decíduos inferiores; mordida cruzada posterior (essencialmente entre os dentes 16 e 46).
A cefalometria lateral (Fig.5) indica um padrão de
Classe III (ANB, 2.0º; avaliação de Wits, 0.3mm),
com um ângulo do plano mandibular com tendência a hipodiveregente (19.9º) e pró-inclinação
dos incisivos mandibulares (IMPA, 94.7º), Tabela I.

Mesial crown tip of teeth 36 and 46, with premature loss of lower deciduous second molars; posterior crossbite (essentially between teeth 16 and
46).
The lateral cephalometric analysis (Fig.5) indicates a Class III pattern tendency (ANB, 2.0º; Wits
evaluation, 0.3mm), with a hypodivergent facial
biotype (mandibular plane angle, 19.9º) and lower
incisor pro-inclination (IMPA, 94.7), Tab.I.

Tabela I. Comparação dos valores da análise cefalométrica ao longo do tratamento

Table I. Cephalometric analysis comparation, during
treatment

Normal

Inicial

Depois TO

Antes Retratamento

IMPA

89,5º± 2,5º

94.7º

97.9º

97.3º

Depois Retratamento
89.2º

SNA

82,0º±2,0º

81.0º

80.3º

79.3º

79.2º

SNB

80,0º±2,0º

79.0º

77.9º

81.1º

81.0º

FMA

25,0º±3,0º

19,9º

18,9º

11,5º

12,1º

Interincisal angle

132,0º±6,0º

123.9º

123.3º

121.7º

131.7º

AO-BO

2.0±2.0

0.3

1.3

-2.9

-4.2

ANB

3.0º±2.0º

2.0º

2.3º

-1.7º

-1.7º

A-B Distance

-0.1±2.0

2.2

3.0

-5.7

-5.8

A convexity

2.0±2.0

0.1

-0.3

-5.1

-5.6

Posterior facial height

64.6±3.3

57.4

66.2

68.4

65.8

Mandibular plane angle

22.4º±4.0º

19.9º

18.9º

11.1º

12.3º

Overjet

2.5±2.5

4.1

5.1

0.0

3.1

Overbite

2.5±2.5

3.8

4.8

0.2

2.6

2.2.2 OBJETIVOS DO TRATAMENTO

2.2.2. TREATMENT OBJECTIVES

Fecho do espaço derivado da extração dos primeiros pré-molares inferiores (34 e 44), com
estabelecimento de uma camuflagem molar de
Classe III e relação canina de Classe I; Retrusão do
setor anterior inferior.

Closure of space derived from lower first premolars extraction (34 and 44) with establishment of
a molar Class III camouflage and canine Class I
relationship; Retrusion of the lower anterior sector.

2.2.3 PROGRESSÃO DO TRATAMENTO

2.2.3 TREATMENT PROGRESSION

Após o tratamento intercetivo, foi necessário o
tratamento ortodôntico (TO) com um aparelho
fixo bimaxilar, acompanhado da extração dos
dentes 34 e 44 (Fig.7).
A extração dos dentes 34 e 44 foi crucial para permitir a erupção dos dentes 35 e 45 e a retrusão
dos dentes anteriores inferiores, dado o grande
potencial de crescimento mandibular, melhorando a relação canina e mantendo a relação Classe
III molar.

Orthodontic treatment (OT) with a fixed bimaxillary appliance was necessary, accompanied by
the extraction of teeth 34 and 44 (fig 7). The extraction of 34 and 44 teeth was essential to enable the eruption of the teeth 35 and 45 and the retrusion of the lower anterior teeth, given the great
potential for mandibular growth, improving the
canine relationship while keeping the molar Class
III.
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Figura 7. Fotografias intraorais durante o tratamento ortodôntico com aparelho fixo bimaxilar

Figure 7. Intraoral photos during the OT with bimaxillary
fixed appliance

2.2.4 RESULTADOS

2.2.4. RESULTS

Os resultados finais do tratamento ortodôntico fixo, aos 13 anos, podem ser observados nas
Fig.8-9. Neste ponto é possível notar uma melhoria entre as linhas médias dentárias e a linha média facial, ausência de mordida cruzada posterior,
Classe II canina direita e Classe I canina esquerda.
A Classe II molar bilateral permaneceu como era
esperado devido às extrações dos dentes 34 e 44.

Results at the end of fixed orthodontic treatment,
at 13 years old, can be seen in Fig.8-9. At this point,
it was possible to notice an improvement between
the lower and upper dental midlines and the facial
midline, absence of posterior crossbite, right canine Class II and left canine Class I. Molar bilateral
Class III remained as expected due to the extractions of the teeth 34 and 44.

Figura 8. Fotografias extra e intraorais finais do TO com
aparelho fixo bimaxilar

Figure 8. Intraoral photos at the end of the OT with bimaxillary fixed appliance
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Figura 9. Após tratamento ortodôntico: A) radiografia cefalométrica lateral e traçado; B) Radiografia panorâmica

Figura 9. After orthodontic treatment: A) lateral cephalometric radiograph and tracing; B) panoramic radiograph

2.3 RETRATAMENTO COM INVISALIGN® AOS 2.3. INVISALIGN® RETREATMENT, AT 20 YEARS
20 ANOS
OLD
2.3.1 DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA

2.3.1 DIAGNOSIS AND ETIOLOGY

Overjet e overbite diminuídos e incisivos com tendência a mordida cruzada anterior; sinais de recidiva são evidentes na relação entre o overjet e overbite; linha média dentária inferior desviada cerca de
3mm para a direita em relação à linha média dentária superior; o paciente apresenta um sorriso baixo e
uma linha de sorriso invertida (Fig.10).

Overjet and overbite decrease, with incisors in anterior crossbite tendency; signs of relapse were
evident in overjet and overbite relationship; the lower dental midline had a deviation of about 3mm
to the right from the upper dental midline; the patient presented with a low smile and an inverted
smile line (fig 10).

Figura 10. Antes do retratamento: Fotografias faciais e intraorais (7 anos após o final do tratamento ortodôntico fixo)

Figure 10. Before retreatment facial and intraoral photos
(7 years after the end of OT with fixed appliance)
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As medidas da análise cefalométrica podem ser The cephalometric measures can be observed on
observadas na tabela I.
table I.
2.3.2 OBJETIVOS DO TRATAMENTO

2.3.2TREATMENT OBJECTIVES

Realizar algum IPR (Desgaste interproximal) devido à discrepância de Bolton e também para recuperar espaço para permitir a retração do setor
anterior inferior; Distalização sequencial dos dentes inferiores permitindo a correção do desvio da
linha média e retração do setor anterior inferior
com controlo do torque radiculo-lingual; Correção da mordida aberta anterior pela extrusão dos
incisivos superiores, possível devido ao sorriso
baixo e invertido, controlado pelo protocolo DSD®.

Some IPR (Interproximal Reduction) was realized
due to the Bolton discrepancy and also to recover
space to allow the retraction of lower anterior sector; Sequential distalization of the lower teeth allowing correction of midline deviation and retraction of the lower anterior sector with root lingual
torque control; Correction of anterior open bite by
extruding the upper incisors, enabled by the low
and inverted smile, controlled by DSD® protocol.

2.3.3 ALTERNATIVAS DO TRATAMENTO

2.3.3. TREATMENT ALTERNATIVE

Tendo em conta que existia uma má oclusão de
Classe III, a abordagem mais adequada seria a
combinação entre o tratamento ortodôntico e o
tratamento cirúrgico ortognático. Apesar da indicação cirúrgica, a opção do paciente recaiu sobre
a camuflagem ortodôntica, que consistiu em fases de tratamento sequenciais e complementares, sendo possível devido ao paciente ser muito
jovem e com o perfil facial estético favorável.
A técnica convencional do aparelho fixo bimaxilar
poderia ter sido a opção para o retratamento. No
entanto, devido ao fenótipo gengival fino não seria
possível controlar o torque radiculo-lingual desde
o início, conforme desejado. Assim, a escolha do
tratamento recaiu sobre a técnica de alinhadores,
com um plano de tratamento virtual que permite
um maior controle dos movimentos, promovendo uma distalização sequencial.

Since there was a Class III malocclusion, the most
appropriate approach would be the combination of orthodontic treatment and orthognathic
surgical treatment. However, despite the surgical
referral, the patient option fell on the orthodontic camouflage, which consisted of sequenced
complementary treatment phases, since it was a
very young patient and the aesthetic facial profile
component was favorable.
Conventional fixed bimaxillary appliance technique could have been the option for the retreatment. However, due to the thin gingival phenotype,
it would not be possible to control the root-lingual
torque since the beginning, as desired. Therefore,
the treatment choice was clear aligners, with a virtual treatment plan, since it allows an increased
movements control, while promoting a sequential
distalization.

2.3.4 PROGRESSÃO DO TRATAMENTO

2.3.4 TREATMENT PROGRESSION

Sete anos após o tratamento ortodôntico com
aparelho fixo bimaxilar, os sinais de recidiva eram
evidentes na relação entre o overjet e overbite, a
linha média dentária inferior tinha um desvio de
cerca de 3mm para a direita, em relação à linha
média dentária superior; o paciente apresentava
um sorriso baixo e uma linha de sorriso invertida
(Fig.10-11).
Os conceitos do DSD® foram adaptados com o
software da Invisalign® (ClinCheck®); adaptamos
a linha ideal do sorriso considerando a posição do
dente 13 como referência (Fig. 12).De acordo com
o diagnóstico obtido nesta fase, optou-se por um
tratamento ortodôntico individualizado com recurso à técnica de alinhadores Invisalign®, comprehensive package, devido à retração gengival
nos incisivos inferiores e também para promover
uma distalização sequencial.

Seven years after orthodontic treatment with a
fixed bimaxillary appliance, signs of relapse were
evident in overjet and overbite relationship, the lower dental midline had a deviation of about 3mm
to the right from the upper dental midline; the patient presented with a lower smile and with an inverted smile line. (Figs 10-11).
The DSD® concepts were adapted with the Invisalign® software system (ClinCheck®), we adapted the ideal smile line considering the position of
the tooth 13 as a reference (Fig 12).
According to the diagnosis obtained in this phase,
we opted for an individualized orthodontic treatment using the Invisalign® system, comprehensive package, due to gingival retraction on lower
incisors and also to promote a sequential distalization.
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Figura 11. Antes retratamento: A) radiografia cefalométrica lateral e traçado; B) Radiografia panorâmica

Figure 11. Before retreatment: A) lateral cephalometric
radiograph and tracing; B) panoramic radiograph

Fig. 12- Fotografias de sorriso: A) linha de sorriso invertida; B)
mordida final expectável

Figure 12. Smile photos: A) inverted smile line; B) DDS with
adapted ideal smile line

Foi realizada a distalização sequencial dos dentes
inferiores, mais ao nível do 3ºquadrante, permitindo a retrusão assimétrica do setor antero-inferior e
a correção do desvio da linha média (Tabela II). Isto
foi possível devido ao IPR realizado durante a fase final do retratamento com Invisalign®, o que permitiu
recuperar espaço para o movimento e correção da
discrepância de Bolton. Esta correção foi conseguida com o auxílio de elásticos de Classe III, usados
maioritariamente durante a noite, sendo de extrema importância na ancoragem do movimento de
distalização da arcada inferior. (Fig.13).

Sequential distalization of the lower teeth was performed on the 3rd quadrant, allowing asymmetric
retraction of the lower anterior sector and correction of midline deviation (Table II). It was possible
due to the IPR realized during the final phase of
Invisalign retreatment to recover space to allow
the movement and the correction of Bolton discrepancy. This correction was achieved with the
aid of Class III elastics, used mostly at night, being
extremely important in the anchorage of the distal movement of the left lower arch. (Fig.13).
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Figura 13. Fotografias intraorais durante o tratamento para demonstrar o uso de elásticos para correção da
linha média e ancoragem para ajudar na distalização do
3º quadrante, 5 meses após o início do retratamento

Figura 13. Intraoral and clincheck photos during treatment to demonstrate the use of elastics for midline correction and anchorage help to distalize the 3rd quadrant, 5 months after retreatment beginning

Tabela II. Valores de movimento obtidos através Tabela II. Movement values obtained through
do ClinCheck®.
ClinCheck®.
Superior

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

0.4E

0

0.5E

0.4E

0.2E

1.7E

1.8E

1.5E

2.1E

0

0.1E

0.2I

0.2I

0

1.0B

1.8B

1.6B

1.1B

0.7L

0.1L

0.8L

1.2L

0.8L

0.5L

0.5B

1.3B

1.3B

0.3B

Translação
Mesial/
Distal, mm

0.3M

0.1M

0.2D

0.5D

0.3D

O.5D

0.3D

0

0

0.1D

0.2D

0.1D

0.2M

0

Rotação Mesial/Distal

5.2ºD

3.2ºD

1.1ºD

4.2ºM

7.6ºD

3.6ºD

6.8ºM

0.9ºM

6.6ºM

1.9ºD

2.5ºM

6.7ºM

0º

5.6D

Angulação
Mesial/Distal

9.6ºL

0.7ºD

2.6ºD

1.9ºD

1.6ºD

1.9ºM

2.0ºM

0.2ºD

3.5ºD

1.3ºD

2.9ºD

2.5ºD

0.4ºD

0.6ºD

Inclinação
Bucal/Lingual

3.5ºL

1.1ºL

1.1ºB

1.7ºB

6.5ºL

10.6ºL

10.8ºL

7.2ºL

8.1ºL

5.9ºL

0.6ºB

0.6ºB

1.8ºB

0.4B

4.4

4.3

4.2

4.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Extrusão/
Intrusão, mm
Translação
Bucal/

2.8

Lingual, mm

Inferior

4.8

4.7

4.6

4.5

Extrusão/
Intrusão, mm

0.1E

0.2E

0.2I

0.4E

0.4I

0.7I

1.1I

1.2I

0.8I

1.0I

0

0.1E

0.1E

0.2I

Translação
Bucal/Lingual,
mm

0.1B

0.3B

1.3B

0.2B

0.4L

2.2L

2.9L

2.7L

2.0L

0.7L

0.5B

0.6B

1.5B

0.5L

Translação
Mesial/Distal,
mm

0

0.1D

0.1D

0.1D

0.1M

0.3M

O.9M

1.0D

1.4D

1.3D

1.1D

1.2D

1.1D

1.5D

Rotação
Mesial/Distal

3.4ºD

3.6ºD

0º

6.4ºM

4.2ºM

7.4ºM

6.3ºM

4.3ºM

2.3ºM

3.4ºD

0.5ºM

0.1ºD

4.0ºD

3.6ºD

Angulação
Mesial/Distal

2.7ºM

0.8ºM

4.3ºM

6.1ºD

2.4ºD

0.4ºD

0.4ºD

1.9ºD

2.0ºD

5.4ºD

1.6ºD

5.7ºM

2.8ºM

11.8ºD

Inclinação
Bucal/Lingual

1.1ºB

1.9ºL

3.3ºB

1.6ºB

2.0ºB

5.6ºB

2.5ºB

2.1ºB

0.9ºB

2.5ºB

8.2ºB

4.9ºL

1.3ºB

2.9ºB
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A mordida aberta anterior foi corrigida através da
extrusão do setor anterior, possível devido ao sorriso baixo, e intrusão dos dentes posteriores pela
combinação entre as forças mastigatórias e a dupla espessura dos alinhadores. (Fig.14).

Anterior open bite was corrected by upper anterior extrusion, possible due to low smile, and intrusion of the posterior teeth by the combination of
the chewing force with the aligners double thickness (Fig.14).

Figura 14. ClinCheck® inicial em vista frontal: A) mordida
inicial; B) mordida final expectável

Figure 14. Initial Clincheck: A) initial bite; B) final
bite simulation

Foi fundamental o controlo do torque radiculo-lingual no setor dos incisivos inferiores, para minimizar a tendência à recessão gengival.
Na fase final, a utilização de elásticos com componente vertical permitiu a extrusão do setor
posterior esquerdo para uma melhor oclusão,
bem como melhorar a correção das linhas médias dentárias (Fig.15).

Controlling the root-lingual torque in the lower incisor sector, was crucial to minimize the gingival
retraction tendency.
In the final phase, the use of vertical component
elastics, allowed the extrusion of the posterior left
quadrant for better occlusion, as well as promoted the correction of the dental midlines (Fig.15).

Figura. 15. Fotografias intraorais durante o refinamento,
attachments anteriores de extrusão; elásticos de Classe
III esquerdos e de Classe I direitos

Figure. 15 . Intra-oral photographs during refinement, anterior extrusion attachments, left Class III
and right Class I elastics.

2.3.5 RESULTADOS

2.3.5 TREATMENT RESULTS

A abordagem intercetiva, combinada com o
tratamento ortodôntico fixo bimaxilar e o uso
de alinhadores possibilitaram a obtenção de
Classe I canina bilateral e a concordância com
a linha média facial.
A melhoria da relação canina bilateral e a permanência da Classe III molar bilateral foram alcançadas conforme esperado.
Os valores de overjet e overbite foram corrigidos

The interceptive approach combined with bimaxillary fixed orthodontic treatment and the use
of aligners enabled the achievement of bilateral
canine Class I and the dental midline coincidence
with facial midline.
The improvement of the bilateral canine relationship and bilateral molar Class III permanence were attained as expected. Overjet and overbite values were corrected by root lingual torque

18

Camuflagem Ortodôntica sequencial de Classe III:
tratamento intercetivo, fixo convencional e com alinhadores

pelo controle do torque radiculo-lingual dos incisivos inferiores (Fig.16). No final do tratamento, foi
possível observar um arco do sorriso mais convexo e harmonioso.
Nas medidas cefalométricas pós-tratamento (Tabela I, Fig.17) foi possível identificar a manutenção
dos valores de ANB e SNB no padrão esquelético
de Classe III, -1,7º e 81º, respetivamente.
O ângulo do plano mandibular de Frankfurt (FMA)
teve um ligeiro aumento de 11,5º para 12,1º, revelando um padrão hipodivergente com uma leve
rotação posterior da mandíbula.
A inclinação dos incisivos inferiores em relação ao
plano mandibular (IMPA) diminuiu de 97,3º para
uma angulação normal de cerca de 89,2º, permitida pela distalização dos dentes inferiores o que
contribuiu para a normalização do overjet e overbite pela extrusão dos incisivos superiores.

control on lower incisors (Fig.16). At the treatment
end, it was possible to observe a more harmonious and convex smile arch.
At post-treatment cephalometric measures (Table I, Fig.17) it was possible to identify ANB and
SNB maintenance on skeletal Class III pattern,
-1.7º and 81º respectively.
The Frankfurt mandibular plane angle (FMA) had
a modest increase from 11.5º to 12.1º, revealing an
hypodivergent pattern with a slight mandibular
posterior rotation.
The inclination of lower incisors decreased from
97.3º to a normal angulation about 89.2º, allowed
by mandibular teeth distalization that contributed to a normal overjet that also led to a normal
overbite by upper incisors extrusion.

Figura 16. Fotografias intra e extraorais após o retratamento

Figure 16. Extraoral and intraoral photos after the retreatment
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Figura 17. Após retratamento: A) radiografia cefalométrica lateral e traçado; B) sobreposição dos traçados cefalométricos; C) Radiografia panorâmica

Figure 17. After retreatment: A) lateral cephalometric radiograph and tracing; B) Initial and final cephalometric
zimposition; C) panoramic radiograph

3. DISCUSSÃO

3. DISCUSSION

No presente caso, foi observada uma tendência
esquelética para má oclusão de Classe III num
paciente jovem. O tratamento intercetivo tornou-se essencial, apesar do alto potencial de crescimento da mandíbula, para a correção da mordida cruzada, principalmente no nível dos incisivos
laterais superiores. A extração dos fragmentos
radiculares dos incisivos laterais decíduos, bem
como o desgaste seletivo das cúspides inferiores, permitiram o desbloqueio da erupção dos
incisivos laterais superiores, que erupcionavam
por palatino e numa relação de mordida cruzada
(Fig.1). Vários autores relatam que a intervenção
inicial deve ser realizada antes dos 10 anos de idade,8–10 conforme realizado neste caso, mas sem
intervenção ortopédica. O uso do lip-bumper
(Fig.6), apesar de fracassado, teve como objetivo
aumentar o espaço na arcada inferior, essencialmente para correção dentária do tip mesial dos
primeiros molares. Alguns autores afirmam que
a estabilidade dos movimentos depende de uma
relação final de Classe I.12,13 Nesse caso, essa relação não foi alcançada e os resultados do lip-bumper não foram os esperados devido à grande discrepância existente e à elevada mesialização dos
molares, indo de encontro ao que é defendido na
literatura.13
Assim, a extração dos dentes 34 e 44 foi importante, pois não só permitiu a erupção dos dentes
35 e 45 com tendência a impactados, mas também melhorou a relação entre os caninos devido
à retrusão dos dentes anteriores mandibulares,
através do aparelho bimaxilar fixo e elásticos
Classe III.1,14

In the present case, it was observed a true skeletal Class III malocclusion tendency in a young
patient. Interceptive treatment has become essential, despite the high growth potential of the
jaw, for the correction of the crossbite particularly at the upper lateral incisors level. Extraction
of the root fragments from the deciduous lateral
incisors, as well as selective wear of the lower canine cusps, allowed the eruption deblockage of
the upper lateral incisors, which were erupting on
the palate in a crossbite relationship (Fig. 1). Several authors report the ideal initial intervention
age before 10 years old,8–10 as performed in this
case, but without orthopedic intervention. The
use of lip-bumper (Fig.6), although failed, aimed
to increase the space in the lower arch, essentially
for dental correction of the first molars mesial tip.
Some authors state that the stability of the movements depends on a final Class I relationship.12,13
In this case, this relationship was not reached and
the lip-bumper results were not the expected due
to the large discrepancy existing and the high
mesialization of molars, also according what is
defended in the literature.13
Thus, the extraction of the teeth 34 and 44 not
only allowed the eruption of the teeth 35 and 45
tendentially impacted, but also to improve the relationship between the canines due to retrusion
of the anterior mandibular teeth through the fixed
bimaxillary appliance and Class III elastics.1,14
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A taxa de recidiva das camuflagens Classe III é
defendida como elevada, sendo possível observar os seus sinais, como no presente caso clínico,
sete anos após o término do tratamento ortodôntico com aparelho fixo bimaxilar (Fig.8-9).9 Na
recidiva é evidente a diminuição do overjet e do
overbite, os incisivos encontram-se numa posição de topo a topo. A taxa de crescimento mandibular, normalmente diminui por volta dos 20
anos15, justificando o aumento do SNB de 77,9º
para 81,1º, como aconteceu no final do tratamento com aparelho fixo bimaxilar aos 13 anos e no
retratamento aos 20 anos. Para piorar, o crescimento residual da mandíbula ocorreu de maneira assimétrica, afetando o desvio da linha média
dentária inferior para a direita, em cerca de 3mm.
As alterações esqueléticas e dentárias inerentes à
recidiva descrita anteriormente levaram a um retratamento de camuflagem. Neste ponto, a intervenção foi realizada numa estrutura esquelética
alterada, mas estável, face à idade de desenvolvimento estar próxima do final, 20 anos, evidenciada pela morfologia das vértebras cervicais.15 O
sistema de alinhadores Invisalign® foi escolhido,
permitindo uma previsão dos movimentos passo
a passo, bem como uma simulação dos resultados finais através do ClinCheck®. No entanto,
este software não considera variáveis individuais,

como mudanças de crescimento, condicionando
o paralelismo entre o planeamento virtual e realidade.7,16,17
Os conceitos do DSD® podem ser adaptados com
o sistema de software Invisalign® (ClinCheck®) e
permitem um planeamento mais preciso de uma
perspetiva estética, bem como uma melhor comunicação com o paciente, esclarecendo as limitações/ possibilidades dos tratamentos.18
Este procedimento DSD®, realizado através do
PowerPoint, foi essencial, considerando que inicialmente o paciente apresentava uma linha de
sorriso côncava, e o nosso objetivo era aprimorá-lo para uma linha de sorriso convexa. No entanto,
a linha ideal do sorriso não era totalmente viável,
não apenas pela assimetria do lábio inferior, mas
também pela complexidade da má oclusão do
paciente.19,20
A dupla espessura dos alinhadores na face oclusal posterior, combinada com a força mastigatória, contribuíram também para a correção da
mordida aberta, ao intruirem os dentes posteriores.21 No presente caso, esta intrusão teve que ser
acautelada face à inerente rotação da mandibula
no sentido anti-horário, que pode contribuir para
o agravamento da relação dentária de Classe III,
prematuridades anteriores e mordida aberta pos-

The relapse rate of Class III camouflages is defended as high and it is possible to observe its signs,
as in the present clinical case, seven years after
the end of the orthodontic treatment with fixed
bimaxillary appliance (Fig.8-9).9 In the relapse,
the overjet and overbite decrease is evident, the
incisors are in an edge to edge position. The mandibular growth rate normally decreases at the
age of 20,15 justifying the increase of SNB from
77.9º to 81.1º, that happens on the bimaxillary fixed appliance treatment end at 13 years old and
in the retreatment at 20 years old. To worsen, the
residual growth of the mandible occurred asymmetrically, affecting the deviation of the lower
dental midline to the right, in about 3mm.
The skeletal and dental changes inherent to the
previously described relapse, led to a camouflage retreatment. At this point, the intervention was
performed in an altered but stable skeletal structure, due to the end of development being close
to 20 years old, evidenced by the morphology of
the cervical vertebrae.15 The Invisalign® aligner
system was chosen, allowing a step by step movements prediction, as well as a simulation of the
final results through ClinCheck®. However, this
software does not consider individual’s variables,
namely growth changes, conditioning the parallelism between virtual planning and reality. 7,16,17
The DSD® concepts can be adapted with the Invisalign® software system (ClinCheck®) and allow
a more accurate planning from an esthetic perspective, as well as a better communication with
the patient, clarifying the treatments limitations/
possibilities.18
The DSD® procedure performed through PowerPoint®, was essential considering that initially this
patient presented with a concave smile line, and
our goal was to improve that to a convex smile
line. However, the ideal smile line was not totally
achievable, not only due to the lower lip asymmetry, but also because of the patient complex malocclusion.19,20
The double thickness of the aligners on the posterior occlusal area, combined with the chewing forces, also contributed for open bite correction by
intruding the posterior teeth.21 In the present case,
this intrusion had to be cautious against the inherent counterclockwise rotation of the mandible,
that could lead to worsening of the Class III dental relationship, anterior prematurity and posterior open bite. However, the present clinical case,
with inverted and low smile, had a great potential
for maxillary incisor extrusion that was essential
for smile correction and overbite normalization
(Fig.12).21,22 Overjet normalization was also em-
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terior. Contudo, no presente caso clínico face ao
sorriso invertido e o grande potencial de extrusão
dos incisivos superiores, foram essenciais para
correção do sorriso e normalização do overbite
(Fig.12).21,22 A normalização do overjet também foi
acutelada tendo em conta a distalização sequencial da arcada inferior.
Os resultados finais (Fig.16) foram conseguidos
através da combinação do sistema de alinhadores com o uso de elásticos de Classe III essencialmente durante a noite do lado esquerdo, associado à distalização sequencial dos dentes do 3º
quadrante, em cerca de 1-1,5mm, bem como no
sentido de melhorar a relação das linhas médias
dentárias (Fig.13, Tabela II).1,15 Tendo em conta a
amplitude dos movimentos de distalização estarem dentro da previsibilidade, não foram utilizados mini-implantes.23,24

phasized considering the sequential distalization
of the lower arch.
The final results (Fig.16) were achieved combining
the aligner system with the use of Class III elastics on the left side, essentially at night, associated
with the sequential distalization of the 3rd quadrant´s teeth in about 1-1.5mm, and improvement
of the dental midlines relationship (Fig.13, Table
II).1,15 Considering that the distalization movements were inside what is predictable by the aligners system, mini-screws were not used.23,24

4. CONCLUSÃO

4. CONCLUSION

O sucesso da camuflagem Classe III foi alcançado devido ao diagnóstico adequado e através das
diferentes fases do tratamento, fase intercetiva
com extrações sequenciadas terminando na extração dos dentes 34 e 44 e aparelho bimaxilar
fixo e posteriormente, após conclusão do crescimento mandibular, o sistema de alinhadores. Esta
etapa final foi essencial para corrigir a recidiva,
melhorando a estética e a função.
O sistema de alinhadores permitiu um plano de
tratamento virtual o que levou a um maior controle dos movimentos, numa Classe III esquelética com um biótipo gengival fino, onde o controle
do torque radicular foi essencial para minimizar o
aparecimento e agravamento de recessões gengivais inerentes à deformação esquelética, com
alta compensação dos incisivos inferiores.
Este caso serve como um exemplo das possíveis
complicações decorrentes de um tratamento ortodôntico de camuflagem Classe III num paciente
em crescimento.

The success of the Class III camouflage was
achieved due to the proper diagnosis and through
the different treatment phases, interceptive phase, fixed bimaxillary appliance with 34 and 44 extractions and, later, when the major mandibular
growth was completed, the aligners system. This
final stage was essential to correct the relapse,
improving esthetics and function.
Clear aligners with a virtual treatment plan allowed an increased control of the movements, in a
skeletal Class III with a thin gingival biotype where
root lingual torque control was essential to minimize the appearance of gingival recessions inherent to skeletal deformation with high compensation of the lower incisors.
This case serves as an example of the possible
complications arising from an orthodontic Class
III camouflage treatment in a growing patient.
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INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

Este caso descreve o tratamento da tração do canino superior direito incluso por palatino, com desvio
da linha média dentária superior para a direta e consequente perda de espaço para a sua erupção.
Foi utilizado aparelho fixo multibrackets bimaxilar
auto-ligado passivo. Como os caninos inclusos
por palatino raramente erupcionam espontaneamente, foi realizada a técnica de cirurgia aberta
com tração ortodôntica. O procedimento foi rápido e minimamente invasivo. Com esta técnica,
minimizou-se a destruição do periodonto, tecido
ósseo e dentes adjacentes, a remoção do tecido
ósseo foi de forma conservadora.
Utilizou-se um cantilever em TMA para a tração
ortodôntica do canino, a força inicial foi vertical e
posterior para evitar problemas nos dentes adjacentes. A erupção ortodôntica demorou 2 meses.
As forças utilizadas para a tração foram cerca de
60 gramas. Depois, da verticalização do canino foi
utilizado o sistema de duplo arco.

This case describes the treatment of traction of
the right upper canine, included in the palate, with
deviation of the upper dental midline to the right
and consequent loss of space for its eruption.
Passive self-ligating bimaxillary multibrackets
were used.
As canine palatine included in the palate rarely
erupt spontaneously, the open surgery technique
with orthodontic traction was performed.
The procedure was quick and minimally invasive.
With this technique, the destruction of the periodontium, bone tissue and adjacent teeth was minimized, the removal of bone tissue was conservative.
A TMA cantilever in was used for orthodontic traction of the canine, the initial force was vertical and
posterior to avoid problems in the adjacent teeth.
The orthodontic took 2 months. The forces used
for traction were about 60 grams. Then, from the
verticalization of the canine, the double arch system was used.

BEFORE TREATMENT CLINICAL CONANTES DO TRATAMENTO
QUADRO CLÍNICO E HISTÓRIA GERAL DITION AND GENERAL HISTORY
Data: 22-02-2012

Date: 22-02-2012

IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE
Data de nascimento: 13-09-2000
Idade: 11 anos e 7 meses
Profissão: estudante

PATIENT IDENTIFICATION
Date of birth: 13-09-2000
Age: 11 years and 7 months
Profession: student
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2. MOTIVO DA CONSULTA
Sorriso e estética dentária.

2. REASON FOR CONSULTATION
Smile and dental aesthetics.

3. HISTÓRIA CLÍNICA

3. CLINICAL HISTORY

Menarca aos 11 anos e 6 meses.
Perda precoce do 53 devido à erupcao do Incisivo
lateral definitivo. Não foi submetida a tratamento
intercetivo para recuperação e manutenção de
espaço perdido. Não apresenta cáries nem obturações. Higiene oral deficiente.

Menarche at 11 years and 6 months.
Early loss of 53 due to the eruption of the definitive upper incisors. She was not submitted to an
interceptive treatment to recover and maintain
lost space. She does not present cavities or fillings. Poor oral hygiene.

4. EXAME CLÍNICO FACIAL – ANÁLISE 4. CLINICAL FACIAL EXAMINATION DAS FOTOGRAFIAS
PHOTO ANALYSIS
4.1. AVALIAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL

4.1. EVALUATION OF FACIAL AESTHETICS

Avaliação frontal:
Face oval e simétrica.
Quintos faciais proporcionais.
Selamento labial.
Lábios finos.
Largura inter-comissural igual à distância inter-pupilar.

Frontal evaluation:
Oval and symmetrical face.
Proportional facial fifths.
Lip seal.
Thin lips.
Inter-commissural width equal to inter-pupillary distance.

Avaliação de perfil:
Perfil convexo.
Perfil equilibrado em relação à linha Z – terço anterior do nariz
Terços faciais proporcionais.
Terço inferior proporcional, ou seja, o lábio superior é metade do lábio inferior e mento.
Queixo e nariz de tamanho normal.
Musculatura mentoniana normal.
Ângulos nasofrontal e nasolabial aumentados; ângulo
nasofacial, nasomentoniano e mentocervical dentro
dos padrões de normalidade (análise de Powell).

Profile evaluation:
Convex profile.
Balanced profile regarding the Z line – anterior
third of the nose.
Proportional facial thirds.
Proportional lower third, this means that the
upper lip is half the size of the lower lip and chin.
Normal sized chin and nose.
Normal mental musculature.
Nasofrontal and nasolabial angles open; nasofacial, nasomental and mentalcervical angles
within the normal standards (Powell analysis).

Figura 1. Fotografias extra orais

Figure 1. Extra oral photographs
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AVALIAÇÃO DA ESTÉTICA DO SORRISO

EVALUATION OF SMILE AESTHETICS

Avaliação frontal:
Sorriso gengival.
Presença de corredores bucais.
Desvio da linha média dentária superior para a direita em relação à linha média facial.

Frontal evaluation:
Gingival smile.
Presence of oral corridors.
Deviation of the upper dental midline to the
right regarding the facial midline.

Avaliação de perfil:
Retrusão dos incisivos superiores.
Perfil labial superior e inferior retrusivo.

Profile evaluation:
Retrusion of the upper incisors.
Upper and lower retrusive lip profile.

EXAME CLÍNICO INTRAORAL – ANÁLISE DAS INTRAORAL CLINICAL EXAMINATION - PHOTO ANALYSIS
FOTOGRAFIAS
Avaliação geral
Higiene deficiente, gengivas com textura e coloração normais, presença de placa bacteriana
acompanhada de gengivite moderada.
Freios normais e boa quantidade de gengiva aderida.
Dentição mista.
Dentes normais quanto à forma, tamanho e cor.
O 13 e 23 ainda não erupcionaram e não apresenta espaço para a erupção do 13.
Ausência de cáries e obturações.

General evaluation
Poor hygiene, gums with normal texture and color, presence of plaque and moderate gingivitis.
Normal curbs and good amount of adhered gum.
Mixed dentition.
Normal teeth in terms of shape, size and color.
Teeth 13 and 23 are not present and there is no
room for the eruption of the 13.
Absence of cavities and fillings.

Figura 2. Fotografias intra orais

Figure 2. Intraoral photographs

Avaliação frontal
Desvio da linha média dentária superior para a direita com perda de espaço para a erupção do 13.
Não há presença da bossa vestibular do canino direito,
mas apresenta bossa vestibular do canino esquerdo.
Linha média dentária inferior alinhada com a linha
média facial.
14 em mordida cruzada.
Sobremordida vertical aumentada.

Front evaluation
Deviation of the upper dental midline to the right with
loss of space for the eruption of the 13.
There is no vestibular bump in the right canine but
there is vestibular bump in the left canine.
Lower dental midline aligned with the facial midline.
14 in cross bite.
Increased vertical overbite.
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Avaliação lateral
A avaliação lateral foi realizada nos modelos de
gesso articulados em posição de intercuspidação
máxima.

Lateral evaluation
The lateral evaluation was performed on plaster
models articulated in the maximum intercuspation position.

AVALIAÇÃO OCLUSAL

OCCLUSAL EVALUATION

Avaliação oclusal superior:
Arcada em “V” muito estreita.
Presença do 55 e 65.
Desvio da linha média dentária 1 mm para a direita.
17 e 27 ainda não erupcionados.

Upper occlusal evaluation:
Very narrow “V” arcade.
Presence of 55 and 65.
Dental midline deviated 1mm to the right.
17 and 27 absent.

Avaliação oclusal inferior:
Arcada parabólica.
Linha média dentária centrada.
Apinhamento anterior.
Presença do 75 e 85.
37 e 47 ainda não erupcionados.
44 em vestíbulo-versão

Lower occlusal evaluation:
Parabolic arcade.
Centered dental midline.
Anterior crowding.
Presence of 75 and 85.
37 and 47 absent.
44 in vestibule version.

EXAME FUNCIONAL

FUNCTIONAL EXAMINATION

Respiração nasal.
Deglutição normal.
Fonação normal.
Faringe de coloração normal e sem edema.
Língua com tamanho, forma, posição e mobilidade normal.
Lábios finos com pouca elasticidade.
Sem interposição dentária no selamento labial.
Sem sinais e/ou sintomas de disfunção temporo-mandibular.
Sem hábitos ou parafunções.

Nasal breathing.
Normal swallowing.
Normal phonation.
Normal coloration of the pharynx and without edema.
Tongue with normal size, shape, position and
mobility.
Thin lips with little elasticity.
No dental interposition in the lip sealing.
No signs or symptoms of temporomandibular
dysfunction.
No parafunctional habits.

Figura 3. Da esq. para a dir. teleradiografia, fotografia de
perfil com traçado e traçado cefalométrico

Figure 3. From left to the right, teleradiography, profile
photography with tracing and cephalometric tracing
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Figura 4. Radiografia Panorâmica

Figure 4. Panoramic Radiography

COMENTÁRIOS SOBRE RADIOGRAFIAS,
MODELOS E ANÁLISE CEFALOMÉTRICA

COMMENTS ON XRAYS, MODELS AND
CEPHALOMETRIC ANALYSIS

ANÁLISE DA RADIOGRAFIA PANORÂMICA

ANALYSIS OF PANORAMIC XRAY

Dentição mista.
13 Canino direito superior incluso e o 23 canino
esquerdo submucoso.
Presença dos segundos molares decíduos e dos
gérmenes correspondestes sem desvios na trajetória de erupção.
28, 38 e 48 inclusos, não se visualiza o gérmen do 18.
Sem cáries e obturações.
Nível ósseo alveolar normal.
Sem reabsorções radiculares patológicas.
Não se observa patologias periapicais.
37 e 47 ainda não erupcionados.
44 em vestíbulo-versão

Mixed dentition.
Impacted upper right canine and submucous
left canine.
Second deciduous molars and corresponding
germs are present without deviations in the
eruption trajectory.
28, 38 and 48 included, the germ of 18 is not visible.
No cavities or fillings.
Normal alveolar bone level.
No pathological root reabsorption.
There are no periapical pathologies.
37 and 47 absent.
44 in vestibule version.

ANÁLISE DE MODELOS

MODEL ANALYSIS

Arcada maxilar:
Arcada em V estreita
Desvio da linha média 1 mm para direita
Distância inter-molar: 32mm
DDM = -2,1. mm

Maxillary arch:
Narrow V arcade
Deviation from the middle line 1 mm to the right
Intermolar distance: 32mm
DDM = -2.1. mm

Arcada mandibular
Arcada parabólica
Linha média centrada
DDM= -2,3 mm

Mandibular arch
Parabolic arcade
Centered midline
DDM = -2.3 mm
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Modelos articulados em posição
de intercuspidação máxima

Articulated models in maximum
intercuspation position

Classificação de Angle: Classe II
Classe II molar bilateral incompleta
Classe canina indeterminada (caninos superiores
não erupcionados)
14 em mordida cruzada
Sobremordida vertical de 6 mm
Sobremordida horizontal de 2 mm

Angle classification: Class II
Incomplete bilateral molar class II
Undetermined canine class (upper canines not
erupted)
14 in cross bite
6 mm vertical overbite
2 mm horizontal overbite

ANÁLISE CEFALOMÉTRICA

CEPHALOMETRIC ANALYSIS

Tweed Merrifield
Normodivergente (Frank Shudy) (FMA = 23º).
Classe I esquelética (ANB = 4º)
Maxila retrusiva (SNA= 79º)
Mandibula retrusiva (SNB= 75º)
Incisivos inferiores retro-inclinado (IMPA= 82º)
Ao Bo negativo = -3 mm
Linha Z (estética) ideal (angulo Z = 77º)
FHI com valor baixo: 0,65

Tweed Merrifield
Normodivergent (Frank Shudy) (FMA = 23º).
Skeletal Class I (ANB = 4º)
Retrusive maxilla (ANS = 79º)
Retrusive jaw (SNB = 75º)
Retro-inclined lower incisors (IMPA = 82º)
Ao Bo negative = -3 mm
Ideal Z line (aesthetic) (Z angle = 77º)
Low value of FHI: 0,65

Steiner
Steiner
Incisivos superiores retro-inclinados (UI ^ NA= 12º)
Retro-inclined upper incisors (UI ^ NA = 12º)
Incisivos inferiores retro-inclinados (LI ^ NB= 11,5º) Retro-inclined lower incisors (LI ^ NB = 11,5º)
Roth-Jaraback
Roth-Jaraback
Incisivos superiores retro-inclinados (UI ^ ENA/ Retro-inclined upper incisors (UI ^ ENA / ENP = 101,5º)
ENP= 101,5º)
Table 1. Cephalometric analysis

Tabela 1. Análise cefalométrica
Tweed Merrifield

Pré-tratamento

FMIA

67º ± 3º

75º

FMA

25º ± 3º

23º

IMPA

88º ± 3º

82º

SNA

82º

79º

SNB

80º

75º

ANB

2 ± 2º

4º

AO-BO

2mm ± 2

-3 mm

Plano Oclusal

10º

13,5º

Ângulo Z

75º ± 5º

77º

Lábio Superior

12,5 mm

Queixo total

9 mm

Altura Facial Posterior - HFP

45 mm

41

Altura Facial Anterior - HFA

65 mm

63

Index Posterior/Anterior - FHI

0.69

0,65

Steiner

Pré-tratamento

UI ^ NA

22º ± 2º

12º

LI ^ NB

25º ±2 º

11,5º

Roth-Jaraback
UI – ENA/ENP

Pré-tratamento
110º ± 2º
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ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO
E PLANO DE TRATAMENTO

ETIOLOGY, DIAGNOSIS
AND TREATMENT PLAN

ETIOLOGIA

ETIOLOGY

Etiologia multifatorial, resultante da interação
entre perda precoce do canino decíduo, discrepância dento maxilar negativa, reposicionamento
iatrogénico do incisivo lateral adjacente no trajeto
de erupção do canino e fatores ambientais.

Multifactorial etiology, resulting from the interaction between early loss of the deciduous canine,
negative maxillary discrepancy, iatrogenic repositioning of the adjacent lateral incisor in the canine eruption path and environmental factors.

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSIS

Tipo facial: normodivergente
Classe I esquelética
Classe II molar.

Facial type: normodivergent
Skeletal Class I
Right molar Class II

PROBLEMAS ESTÉTICOS

AESTHETIC PROBLEMS

- Lábios finos
- Sobremordida vertical aumentada
Problemas funcionais: nada a assinalar
Problemas esqueléticos:
- Plano transversal: maxila atrésica
- Plano vertical: FHI baixo
- Plano sagital: retrusão maxilar e mandibular

- Thin lips
- Increased vertical overbite
Functional problems: nothing to report
Skeletal problems:
- Transverse plan: atresic maxilla
- Vertical plan: low FHI
- Sagittal plan: maxillary and mandibular retrusion

PROBLEMAS DENTÁRIOS

DENTAL PROBLEMS

- Canino incluso do lado direito, sem espaço para
a erupção
- Incisivos superiores e inferiores muito retroinclinados
- Ângulo inter-incisivo muito aberto
- DDM maxilar: -2,1mm
- DDM mandibular: -2,3mm

- Canine included on the right side, with no space to erupt
- Upper and lower incisors retroinclined
- Open inter-incisor angle
- Maxillary DDM: -2,1mm
- Mandibular DDM: -2,3 mm

PLANO DE TRATAMENTO

TREATMENT PLAN

Tratamento ortodôntico e posterior cirurgia para
tração do canino e obtenção de Classe I molar e
canina, pelas seguintes razões:
- Não apresenta mordida cruzada posterior
- Torque negativo nos setores laterais e posteriores
- Idade: paciente em crescimento
- Incisivos superiores e inferiores muito retro-inclinados
- Possibilidade de mecânica de baixa fricção e coil
para expansão dento-alveolar e recuperação do
espaço para o 13

Orthodondic treatment and surgery for traction of the canine and molar and canine Class I,
for the following reasons:
- There is no posterior crossbite
- Negative torque in the lateral and posterior
sectors
- Age: growing patient
- Upper and lower incisors very retro-inclined
- Possibility of low friction mechanics and coil
for dental-alveolar expansion and space recovery for the 13

Plano de tratamento
Fase 1 - Motivação à higiene e controlo de placa
bacteriana
Aparelho fixo multibrackets bimaxilar auto-ligado,
passivo, slot .022”x .028”, prescrição Damon

Treatment plan
Phase 1 - Hygiene motivation and plaque control
Self-ligating bimaxillary multibracket fixed
appliance, slot .022”x .028”, Damon prescription
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Alinhamento, nivelamento e correção de rotações
Fase 2 - Cirurgia para tração do canino
Fase 3 – Nivelamento e fecho de diastemas
Fase 4 – Finalização e estabilização da oclusão
com arcos coordenados
Fase 5 - Contenção
Maxilar: aparelho de contenção fixo do 12 ao 22
Placa termoformada
Mandibular: Aparelho de contenção fixo 3-3

Align, level and correction of rotation
Phase 2 – Surgery for traction of the canine
Phase 3 – Level and closure of spaces
Phase 4 – Completion and stabilization of the
occlusion with coordinated archs
Phase 5 – Containment
Maxillary: fixed retainer from 12 to 22
Thermoformated plate
Mandibular: 3 to 3 fixed containment

Prognóstico
Prognosis
Regular – Grande controlo para tração do canino. Regular - Great control for canine traction. “It is
“Quase sempre é um desafio clínico”
always a clinical challenge”
Tempo de tratamento
35 meses

Treatment time
35 months

PROGRESSO DO CASO

CASE PROGRESS

TRATAMENTO

TREATMENT

22-02-2012 - Diagnóstico e plano de tratamento.

22-02-2012 - Diagnosis and treatment plan.

09-08-2012 - Aparelho fixo multibrackets,
slot .022”x.028” na maxila e mandibula. Foi feito alinhamento, nivelamento, redução do apinhamento inferior e recuperação do espaço
perdido para a erupção do 13 com coils. Foram
utilizados arcos .012”, .014” e .018”, .014”x.025”,
.018”x.025”, Copper NiTi. Nos arcos de secção
redonda, a distância do coil foi de ½ bracket,
nos de secção quadrada foi de 1 bracket.
Esta fase foi terminada com arcos .018”x.025”
e .019”x.025” de aço, respeitando a forma das
arcadas.
Como os caninos inclusos por palatino raramente erupcionam espontaneamente, foi realizada cirurgia quando o espaço para o canino
estava a ser recuperado. A técnica utilizada foi a
técnica de cirurgia aberta com tração ortodôntica. Optou-se por esta pelas seguintes razões:
O canino apresenta uma impactação relativamente simples, uma vez que a ponta do canino
impactado está perto da junção esmalte-cemento do incisivo lateral. Não há praticamente
osso a cobrir o canino, pelo que apenas foi necessário a remoção de tecido mole e uma película fina de osso.
O procedimento é rápido e minimamente invasivo, sem necessidade de levantar o retalho
palatino.
Tração ortodôntica, porque o dente não está
numa direção favorável e minimiza o efeito colateral.
Diminui a duração do tratamento, pois o tempo

09-08-2012 - Maxillary and mandibular fixed
multibrackets, slot .022 ”x.028”. In successive
steps, alignment, levelling, reduction of the
lower crowding and recovering of the space
lost was made to allow the eruption of 13 with
coils. It was used .012 ”, .014” and .018 ”, .014”
x.025 ”, .018” x.025 ” Copper NiTi archs. In the
round section arcs, the coil distance was ½
bracket, in the square section it was 1 bracket.
This phase ended with .018 ”x.025” and .019
”x.025” steel archs, respecting the shape of
the arcades.
As the canines included in the palate rarely
erupts spontaneously, a surgery was performed when the space for the canine was being
recovered. The technique used was the open
surgery technique with orthodontic traction.
This one was chosen for the following reasons:
The canine has a simple impaction, since the
tip of the impacted canine is relatively close
to the enamel-cement junction of the lateral
incisor. There is practically no bone to cover
the canine, and it was only necessary to remove soft tissue and a thin film of bone.
The procedure is quick and minimally invasive, with no need to lift the palatal flap.
Orthodontic traction, because the tooth is
not in a favorable direction and minimize the
side effect.
Decreases the duration of total treatment.
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total de tratamento nesta situação é sempre 06-07-2013 - After anesthesia, the canine
maior.
crown was found with a probe. Surgical exposure of the canine crown was performed with
06-07-2013 - Após a anestesia foi realizada son- an electrosurgical (to remove gingival tissue).
dagem para localização da coroa do canino. A ex- The removal of the bone film was performed
posição cirúrgica da coroa do canino foi efetuada with a low rotation drill and excavator. After
com electro-bisturi (para remoção do tecido the hemostasis, the preparation of the canine
gengival). A remoção da película de osso foi rea- crown was made for the adhesive technique
lizada com broca de baixa rotação e escavador. and immediate bonding of the lingual button,
Após a hemóstase, procedeu-se à preparação previously connected with .010 ’’ metal ligada coroa do canino para a técnica adesiva e co- tion.
lagem imediata do botão lingual, previamente On the day of the surgery a metal bandage
ligado com ligadura de metal de .010’’.
was attached from the canine to the arch.
No dia da cirurgia uniu-se a ligadura de metal do The initial force was vertical and posterior to
canino ao arco.
avoid problems in the roots of the adjacent
A força inicial foi vertical e posterior para evitar teeth. For this, a TMA cantilever was used and
problemas nas raízes dos dentes adjacentes. placed on the lingual face of the 16. At the
Para isso, foi utilizado um cantiliver em TMA, moment the upper arch is with .018x.025 ”Cocolado na face palatina do 16. Neste momen- pper NiTi arch, and was replaced in the folloto a arcada superior está com arco .018x.025” wing appointment for a .018x.025” steel arch,
Copper NiTi, sendo substituído na consulta se- for better anchoring.
guinte por um arco .018x.025” de aço, para me- The forces used for traction were about 60
lhor ancoragem.
grams. Then, from the verticalization of the
As forças utilizadas para a tração foram cerca canine and already with direction to the line
de 60 gramas. Depois, da verticalização do ca- of occlusion, a double arch system (.014 ”Conino e já com direção para a linha de oclusão foi pper NITi) was used for the correct positioutilizado o sistema de duplo arco (.014” Copper ning and alignment of the canine in the dental
NITi) para o correto posicionamento e alinha- arch.
mento do canino na arcada dentária.
During this phase several radiographic checks
Durante esta fase foram feitos vários controlos were made.
radiográficos.
Tubes in the second molars were placed and
Foram cimentados tubos nos segundos mola- .018”x.025” Copper NiTi and .018 ”x.025”,
res e utilizados arcos .018”x.025” Copper NiTi e .019”x.025” steel arches were used.
.018”x.025”, .019”x.025” de aço.
Thus, at the end of this phase, the continuity
Assim, no fim desta fase, a arcada maxilar foi of the maxillary arch was reestablished, the
restabelecida, e as relações inter-arcadas são inter-arch relations are Class I at the level of
de Classe I ao nível dos molares e dos caninos. the molars and canines.
Finalização

Completion

Mantiveram-se os arcos de aço superior e inferior
Retiraram-se os levantes posteriores
A paciente usou nesta fase elásticos inter-maxilares de Classe II, 4,5 Oz, do primeiro pré-molar superior ao primeiro molar inferior.

The upper and lower steel archs were kept.
The posterior uprisings were removed
In this phase, the patient used Class II intermaxillary rubber bands, with 4.5 oz, from the first
upper premolar to the first lower molar.
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Figura 5. Evolução da tração ortodontica do canino

Figure 5. Evolution of canine orthodontic traction

Figura 6. Controlo radiográfico aos 12 anos e 10 meses

Figure 6. Radiographic control at 12 years and 10 months

Figura 7. Controlo radiográfico aos 13 anos e 6 meses

Figure 7. Radiographic control at 12 years and 10 months

Figura 8. Controlo fotográfico aos 14 anos e 3 meses

Figure 8. Fotographic control at 14 years and 3 months
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FINAL DO TRATAMENTO ATIVO

END OF ACTIVE TREATMENT

Figura 9. Fotografias extra e intra orais

Figure 9. Intra and extra oral photographs

Figura 10. Radiografia Intraoral / Panorâmica

Figure 10. Intraoral/ panoramic radiographie
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Figura 11. Cefalograma Lateral, Traçado B, Sobreposição
Geral A-5 E B-4

Figure 11 Lateral Headphone, Trace B, General Overlay A-5 And B-4

Figura 12. Sobreposição Maxilar, Mandibular (Perfil) A-5 E B-4

Figura 12. Maxillary, Mandibular Overlay (Profile) A-5 And B-4

ANÁLISE CEFALOMÉTRICA. COMENTÁRIOS
SOBRE AS ALTERAÇÕES CEFALOMÉTRICAS

CEPHALOMETRIC ANALYSIS. COMMENTS ON
CEPHALOMETRIC CHANGES

Tabela 2. Análise Cefalométrica.

Table 2. ephalometric Analysis.

Tweed Merrifield

Pré-tratamento

Final

FMIA

67º ± 3º

75º

65º

FMA

25º ± 3º

23º

23º

IMPA

88º ± 3º

82º

93º

SNA

82º

79º

79º

SNB

80º

75º

76º

ANB

2 ± 2º

4º

2,5º

AO-BO

2mm ± 2

-3º

-2

Plano Oclusal

10º

13,5º

10º

Ângulo Z

75º ± 5º

77º

75º

Lábio Superior

12,5

14,5

Queixo total

9

10

Altura Facial Posterior - HFP

45 mm

41

45

Altura Facial Anterior - HFA

65 mm

63

68

Index Posterior/Anterior - FHI

0.69

0,65

0,66

Steiner

Pré-tratamento

Final

UI ^ NA

22º ± 2º

12º

23º

LI ^ NB

25º ±2 º

11,5º

24

Roth-Jaraback
UI – ENA/ENP

110º ± 2º
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Pré-tratamento

Final

101,5º

109,5º
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Foi obtido um bom controlo vertical do tratamento (FMA=23º e FHI 0,66).
Melhorou bastante a posição dos incisivos superiores e inferiores estando dentro dos valores normais, mais estáveis. (IMPA = 93; UI ^ NA = 23; FMIA
= 65º; UI – ENA/ENP = 109,5; UI ^ NB = 24.
Segundo Merrifield o plano estético apesar de estar dentro da norma, com o tratamento manteve
os valores mais dentro da norma
O equilíbrio facial foi melhorado porque o FMIA
está na norma, antes do tratamento com 75º e
agora com 65º.
O ângulo inter-incisivo fechou com o tratamento,
estando agora na norma (132º).

Good vertical management obtained during
treatment (FMA=23º e FHI 0,66).
The upper and lower incisors became more stable, being within normal values (IMPA = 93; UI ^ NA =
23; FMIA = 64º; UI - ENA / ENP = 109.5; UI ^ NB = 24.
According to Merrifield, the aesthetic plan, despite being within the normal values, has improved
after more treatment.
The facial balance was improved because the
FMIA is within the standard values (75º before
treatment and now 65º).
The inter-incisor angle closed with treatment, now
being within the standard values (132º).

RESULTADOS PÓS-TRATAMENTO

POST-TREATMENT RESULTS

Análise do crescimento - tratamento

Growth analysis - treatment

A qualidade da telerradiografia pós-tratamento
foi melhorada devido ao uso de um novo aparelho de revelação.
A sobreposição geral de Bjork no plano S-Na coincidindo S, mostra que o paciente sofreu um crescimento vertical e horizontal. O plano ENA-ENP
sofreu uma rotação postero-inferior. A mandibula
foi deslocada para baixo e para afrente, parecendo ter havido algum crescimento vertical e horizontal que resultou num deslocamento anterior
do mento. O tratamento alterou a posição dos
incisivos superiores e inferiores que ficaram mais
protruídos e pro-inclinados e isto foi acompanhado de uma melhoria da posição dos lábios principalmente em sorriso de perfil.

The quality of the post-treatment teleradiograph
was better because a new revelation device was
used.
The general overlap of Bjork in the S-Na plane
coinciding with S, shows that the patient underwent vertical and horizontal growth. The ENA-ENP plane underwent postero-inferior rotation.
The mandible was moved downward and forward, and there seemed to be some vertical and
horizontal growth that resulted in an anterior displacement of the chin. The treatment altered the
position of the upper and lower incisors that became more protruded and pro-inclined and this
was accompanied by an improvement in the position of the lips, mainly in a profile smile.

Movimento dentário na maxila

Maxillary tooth movement

Sobreposição do plano palatino com registo na
espinha nasal anterior.
O primeiro molar superior apresentou um deslocamento inferior e anterior.
O incisivo superior sofreu uma inclinação vestibular atribuída ao efeito da mecânica ortodôntica,
ficando assim na posição correta.
O osso alveolar na região anterior da maxila sofreu
remodelação.

Overlapping of the palatine plan with registration in the anterior nasal spine.
The upper first molar presented a lower and anterior displacement.
The upper incisor suffered a vestibular inclination, which was due to the orthodontic mechanics, now being in the right position.
The alveolar bone of the anterior region of the
maxilla suffered remodeling.

Movimento dentário na mandíbula

Mandibular tooth movement

Sobreposição da sínfise no seu contorno interno,
mantendo-se as bordas inferiores da mandibula
também sobrepostas.
O primeiro molar apresentou um movimento mesial
de corpo, acompanhado de um movimento superior.
O incisivo foi recolocado no sentido vestibular, mais
pró-inclinado, favorável para a sua estabilidade.

Overlapping of the symphysis in its internal
contour, keeping the lower edges of the mandible also overlapping.
The first molar showed superior and mesial
body movement.
The incisor was repositioned in the direction it
underwent vestibular and became more pro-inclined, favorable for its stability.
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EXAME CLÍNICO FACIAL – ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS

CLINICAL FACIAL EXAMINATION - PHOTO
ANALYSIS

Avaliação da estética facial

Evaluation of facial aesthetics

Avaliação frontal:
Face oval e simétrica
Quintos faciais proporcionais
Lábios finos, mas ligeiramente mais espessos do
que no início do tratamento
Bom selamento labial

Frontal evaluation:
Oval and symmetrical face.
Proportional facial fifths.
Thin lips, but slightly thicker than at the beginning
of the treatment.
Good lip sealing

Avaliação de perfil:
Melhoria do ângulo Z e Nasolabial
Perfil harmonioso em relação à linha Z
Terços faciais proporcionais

Profile rating:
Improvement of the nasolabial and Z angle
Harmonious profile regarding the Z line
Proportional facial thirds

AVALIAÇÃO DA ESTÉTICA DO SORRISO

EVALUATION OF SMILE AESTHETICS

Avaliação frontal:
Sorriso normal – agradável, segundo as normas
de Arnett
Correção do sorriso gengival.
Linha do sorriso dentro dos padrões de normalidade.
Linha média dentária superior centrada com a
linha média facial

Frontal evaluation:
More pleasant smile
Correction of gingival smile.
Smile line practically normal.
Upper dental midline centered with facial midline

Avaliação de perfil:
Incisivos superiores bem posicionados.
Mento bem posicionado.
Perfil labial superior e inferior menos retrusivo do
que antes de iniciar o tratamento.

Profile rating:
Upper incisors well positioned.
Mento well positioned.
Upper and lower lip profile less retrusive than
before starting treatment.

EXAME CLÍNICO INTRAORAL

INTRAORAL CLINICAL EXAMINATION

Avaliação geral
Melhor higiene.
Gengivas e mucosa com textura e coloração
normais.
Freios normais e gengiva aderida normais.
Sem recessões gengivais.

General evaluation
Better hygiene than before treatment.
Gums and mucosa with normal texture and
color.
Normal brakes and normal adhered gums.
No gingival recessions.
Without caries or fillings.

Avaliação frontal
Linhas médias coincidentes
Sobremordida vertical normal.

Frontal evaluation
Matching average lines
Normal vertical overbite.

Avaliação lateral
Já apresenta melhor elasticidade labial, o que
permite realizar melhor as fotografias laterais do
que antes de iniciar o tratamento.
Relação molar e canina de Classe I, direita e esquerda.
Curva de Spee normal.

Lateral evaluation
It already has better lip elasticity, which makes
it possible to take side photographs better than
before starting the treatment.
Class I molar and canine relationship, right and
left.
Normal Spee curve.
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Sobremodida horizontal normal.
Boa intercuspidação exceto o 25 e 16 (ainda não
apresentam boa intercuspidação).

Normal horizontal overbite
Good intercuspation except for 25 and 16 (still
not good intercuspation).

AVALIAÇÃO OCLUSAL

OCCLUSAL EVALUATION

Avaliação oclusal superior:
Arcada parabólica
Dentes alinhados e em contacto.
Distância intermolar: 31,5 mm

Upper occlusal evaluation:
Parabolic dental arch.
Teeth aligned and in contact.
Intermolar distance: 31,5 mm

Avaliação oclusal inferior:
Arcada parabólica
Dentes alinhados e em contacto.
Curva de Spee com 2,5 mm de profundidade

Lower occlusal evaluation:
Parabolic dental arch
Teeth aligned and in contact.
Spee curve with 2,5 mm in depth

ANÁLISE DA RADIOGRAFIA PANORÂMICA

ANALYSIS OF PANORAMIC RADIOGRAPHY

Carie no dente 26.
Ligeiro arredondamento dos ápices radiculares
dos dentes movimentados.
Razoável paralelismo das raízes.
Sem patologias periapicais.
Nível ósseo alveolar normal
Presença dos terceiros molares, foi solicitada a
sua exodontia

Carie # 26.
Slight rounding of the root apexes of the moved
teeth.
Reasonable parallelism of the roots.
No periapical pathologies.
Normal alveolar bone level
Presence of third molars, extraction has already
been requested.

Análise de modelos
Relação molar e canina de Classe I, direita e
esquerda.
Sobremordida horizontal de 2,5 mm.
Sobremordida vertical de 3 mm.
Sem desvios das linhas médias dentárias.

Model analysis
Class I molar and canine relationship, right and
left.
2,5 mm horizontal overbite.
Vertical overbite of 3 mm.
No deviations from the tooth midline.

AVALIAÇÃO PÓS-TRATAMENTO, CONTENÇÃO
O tratamento ortodôntico com o aparelho
multibrackets e a mecânica utilizada melhorou consideravelmente a estética facial, em
repouso e principalmente no sorriso alterando as medidas do tecido mole da face, e sem
dúvida, o auto-estima do paciente.
O paciente apresenta resultados estáveis
com relação molar e canina de Classe I. Sem
interferências nos movimentos de protrusão
e de lateralidade, sem sinais ou sintomas de
disfunção articular.
Também se apresenta com bom selamento
labial.
A boa intercuspidação conseguida não faz
prever que a recidiva seja muito significativa.
No entanto, tendo em conta que a recidiva
não é previsível, a paciente usa placa termoformada, de uso noturno e contenção fixa do 12 ao
22 e do 33 ao 43.
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POST-TREATMENT ASSESSMENT, CONTENTION
Orthodontic treatment with the multibrack device and the mechanics used considerably improved facial aesthetics, at rest and especially
in the smile, changing the measurements of the
soft tissue of the face, and without doubt, the
patient’s self-esteem.
The patient presents stable results with Class I
molar and canine relationship. No interference
with protrusion and laterality movements, no
signs or symptoms of joint dysfunction.
It also presents with good lip sealing.
The good intercuspation achieved doesn’t predict that the relapse is very significant. However, taking into account that the relapse is not
predictable, the patient uses thermoformed
plate for night and fixed containment from 12 to
22 and from 33 to 43.
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CONTENÇÃO / PÓS-CONTENÇÃO

CONTAINMENT / POST-CONTAINMENT

Figura 13. Fotografias extra e intra orais faciais

Figure 13. Extra and Intraoral photographs

Figura 14. Radiografias intraorais / panorâmica

Figure 14. Panoramic xrays
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Figura 15. Cefalograma lateral e traçado c

Figura 15. Lateral cephalogram and cephalometric
tracing

Figura 16. Sobreposição geral b-4 e c-4. Sobreposição
maxilar, mandibular b-4 e c-4

Figura 16. General overlay b-5 and c-4. Maxillary and
mandibular overlay b-4 and c-4

Tabela 3. Análise cefalométrica

Table 3. Cephalometric analysis

Tweed Merrifield

Pré-tratamento

Final

Pós-contenção

FMIA

67º ± 3

75º

65 º

65º

FMA

25º ± 4

23º

23º

23º

IMPA

88º ± 3

82º

93º

92º

SNA

82º

79º

79º

80º

SNB

80º

75º

76º

78º

ANB

2º ± 2

4º

2,5º

2º

UI ^ NA

22º ± 2

-3º

-2º

24º

AO-BO

2 mm ± 2

13,5 mm

10 mm

-1,5 mm

Plano Oclusal

10º

77º

75º

10º

Ângulo Z

75º ± 5

12,5º

14,5º

75º

Lábio Superior

9 mm

10 mm

13 mm

Queixo total

41 mm

45 mm

11mm

Altura Facial Posterior - HFP

45 mm

63 mm

68 mm

45 mm

Altura Facial Anterior - HFA

65 mm

0.65 mm

0,66 mm

66 mm

Index Posterior/Anterior - FHI

0.69

0,65

0,66

0,68
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RESULTADOS DA CONTENÇÃO
PÓS-CONTENÇÃO

RESULTS OF CONTAINMENT / POST-CONTAINMENT

ANÁLISE DO CRESCIMENTO – TRATAMENTO

GROWTH ANALYSIS - TREATMENT

Crescimento Facial
A sobreposição geral no plano S-Na com registo
em S, mostra que a maxila e a mandíbula sofreram deslocamento anterior que resultou num
deslocamento anterior do mento. Os incisivos
superiores e os molares acompanham o deslocamento anterior.

Facial Growth
The general overlap in the S-Na plan, starting on
the S point, shows that the maxilla and mandible
have undergone anterior displacement, which
resulted in an anterior displacement of the chin.
The upper incisors and molars follow the anterior
displacement.

Movimento dentário na maxila
Sobreposição do plano palatino com registo na
espinha nasal anterior. O primeiro molar e o incisivo não apresentam movimento.

Tooth movement in the maxilla
Overlapping of the palatine plan with registration
in the anterior nasal spine. The first molar and the
incisor do not present movement.

Movimento dentário na mandíbula
Sobreposição da sínfise no seu contorno interno,
mantendo-se os bordos inferiores da mandíbula
também sobrepostos. O primeiro molar e o incisivo praticamente não apresentam movimento.

Tooth movement in the jaw
Overlapping of the symphysis in its internal
contour, keeping the lower edges of the jaw also
overlapped. The first molar and the incisor have
virtually no movement.

Análise cefalométrica
Cephalometric analysis
Os valores cefalométricos sofreram pequenas varia- The cephalometric values have slightly changed,
ções, devido, provavelmente, a algum crescimento.
probably due to some growth.
EXAME CLÍNICO FACIAL

FACIAL CLINICAL EXAMINATION

Avaliação da estética facial e da estética do sorriso
Após 19 meses do final do tratamento, não se
verificam alterações significativas na face da paciente. Mantém bom selamento labial e o mento
encontra-se bem posicionado em relação à vertical pela glabela (Plano Dreyfus).
Linha do sorriso melhor que no final do tratamento, paralela à linha superior do lábio inferior e linha
média superior centrada com linha média facial.

Evaluation of facial and smile aesthetics
After 19 months of the end of treatment, there are
no significant changes in the patient’s face. She
keeps good lip sealing and the chin is well positioned in relation to the vertical that passes by the
glabella (Dreyfus Plan).
Smile line better than at the end of treatment, parallel to the upper line of the lower lip and upper
midline centered with the facial midline.

Exame clínico intraoral
Boa intercuspidação do 25 e 26, após ligeiras
alterações.
Mantém boa intercuspidação nos restantes dentes com linhas médias coincidentes e sem recessões gengivais.
Sobremordidada horizontal e vertical sem alterações em relação ao final do tratamento.
Mantém arcadas parabólicas, relação molar e canina de Classe I, bilateral.
Aparelho de contenção lingual fixo superior e inferior sem alterações.
Cárie no 26. Já tinha sido solicitado o tratamento.

Intraoral clinical examination
Good intercuspation of 25 and 26, after small
changes.
Maintenance of good intercuspation in the
remaining teeth with coincident midlines and
without gingival recessions.
Horizontal and vertical overbite without changes
when compared to the end of the treatment.
Maintains parabolic arcades, bilateral Class I
molar and canine relationship.
Fixed upper and lower lingual retainer without
changes.
Cavity in the 26. Treatment had already been
requested.
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Análise radiográfica panorâmica
Panoramic radiographic analysis
Não apresenta alterações desde o final do trata- No changes noticed since the end of treatmento; mantém bom paralelismo radicular.
ment; keeps good root parallelism.
Análise de modelos
Mantém arcadas parabólicas, sem desvios das linhas médias dentárias.
Mantém curva de Spee com 2,5mm de profundidade.
Relação de Classe I molar bilateral
Relação de Classe I canina bilateral
Sobremordida vertical: 3 mm
Sobremordida horizontal: 2,5mm
Os dentes encontram-se alinhados e em contacto.
Distância inter-molar: 31 mm

Model analysis
Maintains parabolic arches, without deviations
from the dental midlines.
Maintains 2.5mm depth Spee curve.
Bilateral molar Class I
Bilateral canine Class I
Vertical overbite: 3 mm
Horizontal overbite: 2,5 mm
The teeth are aligned and in contact.
Intermolar distance: 31 mm

AVALIAÇÃO DA CONTENÇÃO/PÓS-CONTENÇÃO

ASSESSMENT OF CONTAINMENT / POST-CONTAINMENT

Após período de contenção de 19 meses mostra
estabilidade do tratamento. Todos os dentes estão
bem alinhados e em contacto, com bom selamento
labial. A paciente continua a apresentar resultados
estáveis com relação molar e canina de Classe I bilateral. Não apresenta interferências nos movimentos
de protrusão e de lateralidade, não tendo também
sinais ou sintomas de disfunção articular.
A cooperação da paciente continua a ser boa no
uso da contenção.
A paciente encontra-se bastante satisfeita com o
tratamento realizado.

After a 19-month containment period, the
patient shows treatment stability. All teeth
are well aligned and in contact, with good lip
sealing. The patient continues to show stable
results with bilateral molar and canine Class
I. There is no interference with protrusion and
laterality movements, not showing signs or
symptoms of joint dysfunction.
The patient’s cooperation remains good when
it comes to the use of containment.
The patient is quite satisfied with the treatment
performed.

Figura 18. Fotografias intra-orais dos movimentos de
protrusão e lateralidade

Figura 18. Final intra oral photograps

PROGNÓSTICO

PROGNOSIS

A cooperação e a boa intercuspidação parecem
não dar muitas razões para preocupações sobre
o futuro do tratamento.

Cooperation and good intercuspation do not
seem to give many reasons for concerns about
the future of treatment.

DISCUSSÃO

DISCUSSION

A tração de um canino impactado requer um The traction of an impacted canine requires
grande controlo por parte do clínico. Como great control by the clinician. As previously
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foi dito anteriormente “é um desafio”. No
caso clínico acima descrito o tratamento foi
bem conseguido, dentro do período previsto e obteve grande satisfação por parte do
paciente. O tratamento ortodôntico com o
aparelho multibrackets e a mecânica utilizada melhorou consideravelmente a estética
facial, em repouso e principalmente no sorriso alterando as medidas do tecido mole da
face, e sem dúvida, a autoestima do paciente. O paciente apresenta resultados estáveis
com relação molar e canina de Classe I. Sem
interferências nos movimentos de protrusão
e de lateralidade e sem sinais ou sintomas de
disfunção articular. Mesmo após o período de
contenção de 19 meses mostra estabilidade
do tratamento. Todos os dentes estão bem
alinhados e em contacto e com bom selamento labial. A paciente continua a apresentar resultados estáveis com relação molar e
canina de Classe I bilateral. A cooperação e a
boa intercuspidação parecem não dar muitas
razões para preocupações sobre o futuro do
tratamento.

said “it is a challenge”. In the clinical case described above, the treatment was well accomplished, within the predicted period and obtained
great satisfaction from the patient. Orthodontic
treatment with the multibracket device and the
mechanics used considerably improved facial
aesthetics, at rest and especially in the smile,
changing the measurements of the soft tissue of
the face, and without doubt, raising the patient’s
self-esteem.The patient presents stable results
with molar and canine Class I. No interference
with protrusion and laterality movements, and no
signs or symptoms of joint dysfunction.Even after
the 19-month containment period, it shows treatment stability. All teeth are well aligned and in contact and with good lip sealing. The patient continues to show stable results with bilateral Class I
molar and canine ratios. Cooperation and good
intercuspation do not seem to give many reasons
for concerns about the future of treatment.
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RESUMO

ABSTRACT

A distalização do primeiro molar é na maioria das
vezes o grande objetivo, quando procuramos solucionar a erupção ectópica deste dente.
Existem múltiplas soluções para efetuar essa distalização, mas muitas delas exigem grande colaboração do paciente para obter êxito.
A utilização de arcos CuNiTi, com as suas características elásticas, associados a aparelho fixo, permitem essa distalização sem preocupação com a
colaboração do paciente.

The distalization of the first molar is most of the
times the great objective when we are trying to
solve the ectopic eruption of this tooth.
There are multiple solutions to realize this distalization, but many of them require great collaboration of the patient to achieve success.
The use of CuNiTi arches, with their elastic characteristics, associated with a fixed appliance, allows this distalization without concern for patient
collaboration.

INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

É considerada erupção ectópica de primeiro molar permanente quando o dente está fora do seu
padrão de erupção normal e provoca uma reabsorção atípica no dente temporário adjacente,
normalmente no terço cervical da raiz e na parte
distal da coroa do segundo molar temporário.1
A etiologia da erupção ectópica do primeiro molar é considerada multifatorial com destaque para
a discrepância entre tamanho ósseo e dentário,
morfologia desfavorável do segundo molar temporário e anomalia na angulação de erupção do
primeiro molar permanente.2
É muito importante o diagnóstico precoce pois só assim se pode prevenir a perda antecipada do segundo

It is considered a permanent first molar ectopic
eruption when the tooth is outside its normal
eruption pattern and causes atypical resorption in the adjacent temporary tooth, usually
in the cervical third of the root and in the distal
part of the crown of the second temporary molar. 1
The etiology of the first molar ectopic eruption
is considered multifactorial with emphasis on
discrepancy between bone and dental size, unfavourable morphology of the second temporary molar and anomaly in the angle of eruption
of the first permanent molar. 2
Early diagnosis is very important because this is the
only way to prevent the early loss of the second tem-
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molar temporário e consequente perda de espaço.
Se em alguns casos existe a possibilidade de correção da reabsorção radicular, noutros, a reabsorção torna-se irreversível.3 Assim, torna-se inevitável
implementar algum tipo de tratamento, de forma a
evitar a perda do dente temporário, consequente
migração mesial do primeiro molar permanente,
logo diminuição da longitude da arcada e, atraso na
erupção do segundo pré-molar superior.
Existem diversas formas de intervenção que podem variar entre: o fio de latão, espaçadores metálicos, aparelhos removíveis ou fixos, ou combinação destes.4
Qualquer que seja o método escolhido, o objetivo
será distalizar o primeiro molar e, permitir a reparação da reabsorção do segundo molar temporário
com dentina secundária, evitando a sua perda.

porary molar and the consequent loss of space.
If in some cases there is the possibility of self-correction of root resorption, in others, resorption becomes irreversible. 3 Thus, it becomes
inevitable to implement some kind of treatment, in order to avoid the loss of the temporary tooth, consequent mesial migration of the
first permanent molar, early decrease of the
arch longitude and delay in the eruption of the
second upper premolar.
There are several forms of intervention that can
vary between: brass wire, metal spacers, removable or fixed appliances, or a combination of
these. 4
Whatever the method chosen, the objective will
be to distalize the first molar and, allow the repair
of the resorption of the second temporary molar
with secondary dentin, preventing its loss.

CASO CLINICO

CLINICAL CASE

PACIENTE COM 8 ANOS

8 YEARS OLD PATIENT

Figura 1 e 2. Fotografias iniciais da face e perfil

Figure 1 and 2. Initial face and profile photos

Figura 3 a 7. Vista intraoral Diagnóstico: Classe II esqueléti- Figure 3 to 7. Intraoral view. Diagnostic: Skeletal class II,
ca, classe I dentária, erupção ectópica do primeiro molar Ectopic eruption of the first right upper molar, Anterior
superior direito, mordida cruzada anterior, apinhamento crossbite, Upper and lower crowding, Deep overbite
superior e inferior e sobremordida
45

ARTIGO

Erupção ectópica de primeiros molares permanentes.
Ação precoce com recurso a aparelho fixo.

Figura 8- Radiografia inicial

Figure 8. Initial radiography

Figura 9 a 10. Pormenor da erupção parcial distal do dente 16 e reabsorção do dente 55.

Figure 9 to 10. Detail of partial distal eruption of the 16
and distal root resorption of 55.

Figura 11 a 14. Arcos .014” e .016” CuNiTi e mola de abertura de espaço para dente 12. Colagem dos brackets ligeiramente para incisal devido à sobremordida. Levantes
de mordida nos dentes 36 e 46

Figure 11 to 14. .014” and .016” CuNiTi arches and space
opening spring for the 12.
Slightly incisal brackets bonding due to deep overbite.
Bite turbos on the 36 and 46 teeth.
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Figura 15 e 16. Radiografia e vista oclusal. Corrigir a mordida cruzada antes de distalizar o dente 16.

Figure 15 and 16. Radiography and occlusal view. Crossbite correction before 16 distalization.

Figura 17 a 19. Distalização do 16. Tubo colado na cúspide
distal do dente 16. Arco .016” CuNiTi com stop a distal do
dente 55 e mesial do dente 16. Utilização de meios brackets nos dentes temporários e tubo de molar no 55.

Figure 17 to 19. Distalization of the 16. Tube glued to the
distal cusp of the 16. .016” CuNiTi arch with distal stop
on the 55 and mesial stop on the 16. Half brackets used
on the temporary teeth. 55 with molar tube.

Figura 20. Primeiro molar erupcionado em posição correta.

Figure 20. First molar erupting in the correct position.
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Figura 21 a 23. Arco .014x25” já sem stops

Figure 21 a 23. .014x25” arch already without stops

Figura 24 a 27. Arco .018x.025”

Figure 24 a 27. .018x.025” arch

Figura 28. Radiografia Final

Figure 28. Final Radiography
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Figura 29 a 33. Fotografias intraorais finais

Figure 29 to 33. Final intra-oral photographs

Figura 34. Observar na radiografia a erupção correta do dente 15.

Figure 34. 15 with correct eruption on radiography observation.

Figura 35 e 36 . Paciente com 10 anos de idade ao fim de 2
anos de tratamento ortodôntico

Figure 35 andd 36. 10 year old patient after 2 year orthodontic treatment
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treatment

Figura 37 a 38. Fotografias de sorriso inicial e final

Figure 37 a 38. Final and initial profile and smile photographs.

Figura 39. Paciente com 10 anos de idade e após 2 anos de
tratamento ortodôntico

Figure 39. 10 year old patient after 2 year orthodontic
treatment

CONCLUSÃO

CONCLUSION

Nos casos de erupção ectópica de primeiros molares, uma intervenção precoce é fundamental para
prevenir a perda do segundo molar temporário e a
perda de espaço associado. O clinico tem que estar
preparado para fazer o diagnóstico e implementar a
terapêutica mais adequada à situação. O recurso a
aparelhos fixos pode ser uma excelente opção.

In cases of first molars ectopic eruption, an early
intervention is essential to prevent the loss of
the second temporary molar and the associated space loss. The clinician must be prepared
to make the diagnosis and implement the most
appropriate therapy to the situation. The use of
fixed appliances can be an excellent option.
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RESUMO

ABSTRACT

Neste artigo reporta-se um caso clínico de
uma paciente adulta que apresenta uma
má-oclusão de classe II, tratada sem extrações de pré-molares, de acordo com a filosofia de Tweed-Merrifield. Em termos mecânicos tentou-se não pró-inclinar os incisivos
inferiores recorrendo para isso à preparação
da ancoragem da arcada inferior. A arcada
superior foi distalizada até atingir a classe I e
assim acomodar o apinhamento presente.
O resultado final demonstra que os objetivos
do tratamento foram globalmente atingidos.
A paciente MCGA acorreu à consulta de ortodontia por motivos estéticos. Trata-se de
uma paciente com 26,2 anos sem qualquer
ocorrência relevante a assinalar em termos
de historial clínico. A nível dentário apresenta
restauração dos dentes 21, 22, 26 e 36.

In this article we report a clinical case of an adult
patient who has a class II malocclusion, treated
without extraction of premolars, according to the
Tweed-Merrifield philosophy. In mechanical terms, an attempt was made not to procline the lower incisors by using the preparation of the lower
arch anchorage. The upper arch was distalized
until reaching class I and thus accommodating
the present crowding. The final result demonstrates that the treatment goals have been globally
achieved.
The patient MCGA attended the orthodontic consultation for aesthetic reasons. This is a 26.2-year-old patient with no relevant event to report in terms of clinical history. At dental level, it presents
restoration of teeth 21, 22, 26 and 36.

Figura 1. Fotografias Extra-orais iniciais

Figure 1 Pretreatment facial photographs
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Apresenta uma face oval e assimétrica (desvio
do septo; mento desviado para a esquerda) assim como um perfil convexo (Proffit), sulco lábio-mentoniano profundo, lábios superior e inferior retruídos (Spradley) e um ângulo naso-labial
aberto = 119,6° (Legan).
Observa-se um desvio da linha média dentária
superior de 1 mm para a esquerda em relação à
linha média facial, um sorriso não consonante e
apinhamento dentário.

It has an oval and asymmetrical face (deviation
of the septum; chin deviated to the left) as well
as a convex profile (Proffit), deep lip-mentonian
groove, retracted upper and lower lips (Spradley) and an open nasolabial angle = 119.6 ° (Legan).
There is a deviation of the upper dental midline 1
mm to the left in relation to the facial midline, a
non-consonant smile and crowding.

Figura 2. Fotografias Intra-orais iniciais

Figure 2. Pretreatment intraoral photographs

A paciente apresenta um biótipo gengival fino assim como recessão gengival em diversos dentes.
Possui uma classe II molar bilateral (50%) e uma
classe II canina bilateral (75%). Presença de mordida cruzada do elemento 22.

The patient has a thin gingival biotype as well as
gingival recession in several teeth. It has a bilateral
molar class II (50%) and a bilateral canine class II
(75%). Tooth 22 is in crossbite.

Figura 3. Ortopantomografia e Telerradiografia

Figure 3. Pretreatment Xray
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Figura 4. Cefalometria Inicial

Figure 4. Initial Cephalometry

Tabela 1. Análise cefalométrica

Table 1. Cephalometric analysis

Medida

Valor

<

Média

>

FMIA

67

64

67

70

FMA

15,6

22

25

28

IMPA

97,4

85

88

91

SNA

74,2

80

82

84

SNB

72,1

78

80

82

ANB

2,1

0

2

4

AO-BO

2,6

0

2

4

Ângulo Plano Oclusal

3,9

8

10

12

Ângulo Z

79,9

70

75

80

Lábio Superior

10,4

-

-

-

Queixo total

12,9

-

-

-

Altura Facial Posterior

45,9

35

45

55

Altura Facial Anterior

57,2

55

65

75

Índex Altura Facial

0,80

0,65

0,70

0,75

IS ^ PP (Burstone)

98,4

108

110

112

A arcada maxilar apresenta uma forma em V; a
linha média dentária está desviada 1 mm para a
esquerda em relação à rafe palatina; a distância
inter-molar está diminuída: 40,5 mm (Moyers et
al.); DDM = - 7,51 mm.
A arcada mandibular também apresenta uma
forma em V; curva de Spee: - 3,75 mm; a distância
inter-molar está diminuída: 37 mm (Moyers et al.);
DDM (análise do espaço total) = - 7,35 mm.
Relativamente à discrepância dento-dentária
(Bolton) indica um excesso maxilar nos primeiros

The maxillary arch presents a V shape; the dental midline is shifted 1 mm to the left in relation
to the palatine raphe; the inter-molar distance
is reduced: 40.5 mm (Moyers et al.); DDM = - 7.51
mm.
The mandibular arch also has a V shape; Spee
curve: - 3.75 mm; the inter-molar distance is reduced: 37 mm (Moyers et al.); DDM (total space
analysis) = - 7.35 mm.
Regarding the dental-tooth discrepancy (Bolton), it indicates a maxillary excess in both 6
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molares (0,05 mm) e nos 12 dentes (0,11 mm).
(0.05 mm) and 12 teeth (0.11 mm).
A sobremordida horizontal é de + 4 mm e a verti- The overjet is + 4 mm and the overbite is + 3.5 mm.
cal de + 3,5 mm.
Diagnóstico principal: classe I esquelética; hipo- Main diagnosis: skeletal class I; hypodivergent;
divergente; classe II divisão 1 dentária.
dental class II division 1.
PROGRESSO DO CASO

TREATMENT PLAN

Início

Initial

Motivação à higiene e controlo da placa bacteriana
Tipo de aparelho: fixo bimaxilar, Edgewise Tweed-Merrifield, slot .022 x .028”, torque 0°, angulação 0°
Colagem sequencial

Motivation for oral hygiene and plaque control
Device type: bimaxillary fixed, Edgewise Tweed-Merrifield, slot .022 x .028”, torque 0°, angulation 0°
Sequential bonding

Fase 1 – Preparação da dentição

Phase 1 - Dentition preparation

Controlo do tip-back dos molares terminais (rea- Control of the molars tip-back (read-out +)
d-out +)
Crowding resolution + leveling
Resolução do apinhamento + nivelamento
Phase 2 - Dentition correction
Fase 2 – Correção da dentição
Preparation of the lower anchorage (10-2 sysPreparação da ancoragem inferior (sistema 10-2) tem)
Mecânica de classe II
Class II mechanics
Fase 3 – Finalização da dentição

Phase 3 – Dentition completion

Coordenação de arcos
Dobras de finalização

Arc coordination
Finishing bends

Fase 4 – Recuperação da dentição

Phase 4 - Dentition recovery

Contenção:
Retention:
Maxilar: Placa de Hawley (24 meses de uso noturno) Maxillary: Hawley (24 months of night use)
Mandibular: Barra 33-43
Mandibular: 33-43 bar
TEMPO DE TRATAMENTO

TREATMENT TIME

Previsto: 36 meses
Prognóstico: regular

Expected: 36 months
Prognosis: regular

PROGRESSO DO CASO

CASE PROGRESS

Figura 5. Preparação da ancoragem inferior

Fig. 5 Preparation of the lower anchorage
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Figura 6. Progresso do tratamento

Figure 6. Treatment progress

Figura 7. Fotografias extra-orais finais

Figure 7. Final extra oral photographs

Figura 8. Fotografias Intra-orais finais

Fig ure 8. Final intra oral photographs
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Fig.9 Ortopantomografia e Telerradiografia finais

Figure 9. Postreatment Xrays

Figura 10. Cefalometria final

Figure 10. Final Cephalometry

Tabela 2. Análise cefalométrica

Table 1. Cephalometric analysis

Medida

Inicial

Final

<

Média

>

FMIA

67

71,8

64

67

70

FMA

15,6

14,7

22

25

28

IMPA

97,4

93,5

85

88

91

SNA

74,2

75

80

82

84

SNB

72,1

74,2

78

80

82
4

ANB

2,1

0,8

0

2

AO-BO

2,6

-0,1

0

2

4

Ângulo Plano Oclusal

3,9

5,8

8

10

12

Ângulo Z

79,9

80,4

70

75

80

Lábio Superior

10,4

10,7

-

-

-

Queixo total

12,9

12,4

-

-

-

Altura Facial Posterior

45,9

46,5

35

45

55

Altura Facial Anterior

57,2

55,5

55

65

75

Índex Altura Facial

0,80

0,84

0,65

0,70

0,75

IS ^ PP (Burstone)

98,4

105

108

110

112
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MCGA
26 A 2 M
29 A 6 M

Set. 2015
Jan. 2019

Figura 11. Sobreposições

Figure 11. Superimpositions

Pode-se observar uma correção da classe II à custa da distalização da arcada superior, uma melhoria do torque do incisivo superior, a posição de
ancoragem do molar inferior e um bom controlo
da inclinação vestíbulo-lingual do incisivo inferior.

We can observe the distalization of the maxillary
arch which allows the correction of the class II, an
improvement in the torque of the maxillary incisors, the anchorage position of the mandibular
molars and good control of the buccolingual inclination of the mandibular incisors.

CONCLUSÃO

CONCLUSION

O resultado é aceitável tanto do ponto de vista
estético como funcional. A oclusão alcançada,
denominada de oclusão de transição ou oclusão
de Tweed (desoclusão posterior), associada ao
facto de se tratar de uma paciente adulta (sem
crescimento) não prevê uma recidiva significativa no período pós-tratamento. Na generalidade,
conseguiram-se atingir os objetivos propostos.

The result is acceptable from both an aesthetic
and functional point of view. The achieved occlusion, called transition occlusion or Tweed occlusion (posterior disocclusion), associated with the
fact that she is an adult patient (without growth)
does not predict a significant recurrence in the
post-treatment period. In general, the proposed
objectives were achieved.

57

ARTIGO

Tratamento Ortodôntico-Cirúrgico de uma Má-Oclusão de Classe III
em Paciente com Agenesia dos Incisivos Laterais Superiores

Filipe Laranjo1

1. Mestrado em Ortodontia – Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS)
Curso Pós-Graduado de Especialização em Ortodontia - IUCS
Especialista em Ortodontia pela Ordem do Médicos Dentistas
Corresponding author: Filipe Laranjo
Rua de Aveiro, 179, 4900-495 Viana do Castelo
969044700
filipelaranjo@gmail.com

RESUMO

ABSTRACT

Neste artigo descreve-se o tratamento ortodôntico-cirúrgico de um caso clínico de uma má-oclusão de classe III numa paciente com agenesia dos
incisivos laterais superiores. A agenesia dos incisivos laterais potenciou a hipoplasia maxilar, característica da maioria deste tipo de má-oclusões de
cl III. Por outro lado, a dimensão vertical reduzida
agravou a projeção do mento resultando num perfil côncavo e envelhecido. Numa primeira fase foi
feita a preparação ortodôntica das arcadas para a
cirurgia, com a sua descompensação e coordenação, bem como correção dos torques. Numa segunda fase, pós-cirúrgica, foi feito o assentamento
e estabilização funcional da oclusão. O período de
pós contenção apresentado, com 3 anos após a
remoção dos aparelhos, demostra a estabilidade
dos resultados obtidos. Verificou-se uma melhoria significativa na estética facial da paciente, com
correção do perfil e dimensão vertical, e o restabelecimento de uma correta função oclusal. Pretende-se também com este artigo apresentar a
sequência, organização e o tipo de registos necessários para uma adequada apresentação deste
tipo de casos clínicos.

This article describes the orthodontic-surgical treatment of a clinical case of a class III malocclusion in
a patient with agenesis of the upper lateral incisors.
The agenesis of the lateral incisors has potentiated
the maxillary hypoplasia, which characterizes most
of this type of CL III malocclusions. On the other
hand, the reduced vertical dimension worsened the
projection of the chin, resulting in a concave and
aged profile. In a first phase, orthodontic preparation of the arches for surgery was performed, with
their decompensation and coordination, as well as
torques correction. In a second post-surgical phase, the functional occlusion was established and
stabilized. The post-containment period presented
herein, with 3 years after the removal of the devices,
demonstrates the stability of the results. There was
a significant improvement in the patient’s facial
aesthetics, with correction of the profile and vertical
dimension, and the restoration of correct occlusal
function. This article is also aimed at presenting the
sequence, organization and type of records necessary for an adequate presentation of this type of clinical cases.

INTRODUCTION

INTRODUÇÃO
A paciente T. A. F. M. recorreu à consulta de ortodontia em Março de 2012 com 31 anos e 3 meses.
O motivo da consulta foi estético e funcional “Aperto muito a boca e fecho os dentes ao contrário”.
Na história clínica descreve enxaquecas matinais
com alguma frequência e dificuldade na abertura
da boca ao acordar. Apresenta ainda agenesia dos
incisivos laterais superiores.
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Patient T. A. F. M. underwent an orthodontic consultation in March 2012 aged 31 years and 3 months.
The reason for the consultation was aesthetic and
functional - “I tighten my mouth a lot and close my
teeth in reverse”.In the clinical history the patient
describes frequent morning migraines and difficulty
opening her mouth upon waking up. The patient
also presents agenesis of the upper lateral incisors.
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REGISTOS INICIAIS (MARÇO 2012)

INITIAL RECORDS (MARCH 2012)

Figura.1 Fotografias extra orais

Figure 1. Extra-oral

Figura 2. Fotografias intra-orais

Figure 2. Intra-oral photos

Figura 3. Análise extra-oral

Figure 3. Extraoral Analysis
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Frontal
Leve assimetria facial, com maior desenvolvimento transversal e vertical do lado direito, terço
inferior diminuído (falta de dimensão vertical) e
desvio do mento para a esquerda, lado de menor
altura facial. A largura inter-comissural é superior à
distância inter-pupilar e linha bicomissural está inclinada para o lado direito.

Frontal
Slight facial asymmetry, with greater transverse
and vertical development on the right side, decreased lower third (lack of vertical dimension)
and deviation of the chin to the left, side with
less facial height. The inter-commissural width is
greater than the inter-pupillary distance and the
bicomissural line is tilted to the right.

Lateral
Perfil côncavo com projeção do mento, ângulo naso-labial inferior fechado devido à projeção labial
superior provocado pela falta de dimensão vertical. Quando aumentamos a dimensão vertical o
perfil fica mais equilibrado e o ângulo naso-labial
inferior fica normal. Na análise do sorriso em norma lateral observa-se recuo do maxilar superior.

Lateral
Concave profile with chin projection, closed lower
naso-labial angle due to the upper lip projection
caused by the lack of vertical dimension. When
we increase the vertical dimension, the profile becomes more balanced and the inferior nasolabial
angle is normal. In the analysis of the lateral norm
smile, an upper jaw recoil is observed.

Análise do sorriso
Sorriso não consonante aplanado, pouca exposição incisiva superior e exposição incisiva inferior
aumentada e inclinação do plano oclusal para a
direita. A linha média dentária superior está desviada 1mm para a direita.

Smile analysis
Flat, non-consonant smile, little upper incisor exposure and increased lower incisor exposure and
inclination of the occlusal plane to the right. The
upper dental midline is shifted 1mm to the right.

Análise intra-oral
Agenesia dos dentes 12 e 22, diastemas anteriores
e inserção alta do freio labial superior. Sobremordida profunda e mordida cruzada anterior, linha
média dentária inferior desviada 2mm para a direita relativamente ao mento.
Classe I molar direita e Classe canina indeterminada, Classe I molar e Classe III canina esquerda.

Intraoral Analysis
Agenesis of teeth 12 and 22, anterior diastemas
and high insertion of the upper lip brake. Deep
overbite and anterior crossbite, lower dental midline deviated 2 mm to the right in relation to the
chin.
Class I molar right and Class canine undetermined, Class I molar and Class III left canine.

Análise Funcional
Buxismo cêntrico e interferências nos movimentos protusivos e de lateralidade. Ao manipular em relação cêntrica, a mandíbula recua ficando numa relação de topo/topo incisiva com
uma grande desoclusão posterior.

Functional Analysis
Centric flow and interferences in protusive and laterality movements. When manipulating in a centric relation, the mandible recedes, remaining in
an incisive top / top relationship with a great posterior disocclusion.

Figura 4. Radiografia Panorâmica

Figure 4. Panoramic Radiography
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Figura 5. Telerradiografia de Perfil

Figure 5. Profile Teleradiography

Figura 6. Traçado e Análise Cefalométrica de Tweed Merrifield

Figure 6. Tweed Merrifield Tracing and CephalometricAnalysis

Tabela 1. Análise cefalométrica

Table 1. Cephalometric analysis

Medida

Activo

<

Média

>

Measurement

Active

<

Average

>

FMIA

94

64

67

70

FMIA

94

64

67

70

FMA

3

22

25

28

FMA

3

22

25

28

IMPA

83

85

88

91

IMPA

83

85

88

91

81

80

82

84

90

78

80

82
4

SNA

81

80

82

84

SNA

SNB

90

78

80

82

SNB

ANB

-9

0

2

4

ANB

-9

0

2

4

AO-BO

-9.4

0

2

4

Occlusal Plan Angle

-5

8

10

12

AO-BO

-9.4

0

2

Âng. Pl. Oclusal

-5

8

10

12

Ângulo Z

101

70

75

80

Z Angle

101

70

75

80

0

Upper Lip

22

0

/

0

Lábio Superior

22

0

/

Queixo total

10.5

0

/

0

Total Chin

10.5

0

/

0

Alt. Facial Post.

55.4

35

45

55

Posterior Facial Height

55.4

35

45

55

Altura Facial Ant.

49.5

55

65

75

Anterior Height

49.5

55

65

75

Index Post./ Ant.

1.11

0,65

0,69

0,75

Posterior/ Anterior Index

1.11

0.65

0.69

0.75

UI ^ PP

101

108

110

112

UI ^ PP

101

108

110

112
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Figura 7. Análise de Modelos

Figure 7. Model Analysis

Figura 8. Oclusão de Relação Centrica

Figure 8. Centric Relationship Occlusion

Na manipulação da mandíbula para a posição
aproximada de relação cêntrica, observa-se interferência nos dente 11 e 21, oclusão topo a topo
com grande desoclusão na região posterior.

In the manipulation of the mandible to the approximate position of Centric Relationship, interference is observed in teeth 11 and 21, end-to-end occlusion with great disocclusion in the posterior region.

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSIS

Paciente adulta, agenesia dos dentes 12 e 22, hipodi- Adult patient, agenesis of teeth 12 and 22, hypodivergent, skeletal class III and dental class I.
vergente, classe III esquelética e classe I dentária.
Problema Esquelético
Hipodivergente (FMA = 3°) com rotação anti-horária da mandíbula (Index=1.11), Classe III esquelética
de origem mandibular (ANB= -9°); (SNB= -90). Inclinação do plano oclusal (canting) para a esquerda, ramo mandibular esquerdo mais curto.

Skeletal problem
Hypodivergent (FMA = 3 °) with counterclockwise rotation of the mandible (Index = 1.11), skeletal
Class III of mandibular origin (ANB = -9 °); (SNB
= -90). Canting of the occlusal plane to the left,
shorter left mandibular ramus.

Problema Dentário
Agenesia dos dentes 12 e 22, diastemas, Classe I molar
bilateral, Classe canina direita indeterminada e Classe
III canina esquerda (1/2 Pm). Incisivos superiores e inferiores retroinclinados, LMD superior e inferior desviadas para a direita, curva de Spee de - 6 mm, overjet de
-6 mm e overbite de +13.9 mm. DDM maxilar + 6mm e
DDM mandibular (análise de espaço total) +13mm.

Dental problem
Agenesis of teeth 12 and 22, diastemas, bilateral
molar Class I, undetermined right canine Class
and left canine Class III (1/2 Pm). Retroinclined
upper and lower incisors, upper and lower LMD
shifted to the right, Spee curve of - 6 mm, overjet
of -6 mm and overbite of +13.9 mm. Maxillary DDM
+ 6mm and mandibular DDM (total space analysis) + 13mm.

Aesthetic problem
Problema Estético
Perfil côncavo, projeção do mento com desvio Concave profile, projection of the chin with deviation to the left, maxillary indentation and decrea62
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para a esquerda, recuo maxilar e terço inferior diminuído. Sorriso aplanado com pouca exposição
dos incisivos superiores e excessiva dos incisivos
inferiores, diastemas anteriores e margens gengivais desniveladas.

sed lower third. Flattened smile with little exposure
of the upper incisors and excessive of the lower
incisors, anterior diastemas and uneven gingival
margins.

Decisão de Tratamento
Tratamento ortodôntico cirúrgico ortognático bimaxilar com fecho dos espaços. Correção da promandibulia e a retromaxilia, restabelecimento de uma
dimensão vertical adequada, correção da inclinação
transversal do plano oclusal, e do desvio do mento.
Fecho dos espaços superiores e reanatomizados
dos caninos em incisivos laterais.

Treatment Decision
Bimaxillary orthognathic surgical orthodontic
treatment with space closure. Correction of promandibulia and retromaxilia, restoration of an
adequate vertical dimension, correction of the
transversal inclination of the occlusal plane, and
deviation of the chin. Closure of the upper spaces
and canine plasty on lateral incisors.

Plano de Tratamento
Extração do dente 48 e correção cirúrgica do
freio labial superior.
Aparelho ortodôntico fixo, prescrição Roth, “slot
.022 x .028 ”, com colocação da arcada mandibular em primeiro lugar. Na instalação da arcada
maxilar colocou-se uma placa de aumento de
mordida em acrílico, que após o nivelamento
inicial foi substituída por biteramps em lingual
dos incisivos inferiores. Correção da curva de
Spee e da extrusão incisiva, fecho dos espaços
e correção das linhas médias.
Descompensação das arcadas e recuperação
dos torques dentários, coordenação das arcadas (compressão maxilar e expansão mandibular) e preparação para a cirurgia.
Cirurgia ortognática com avanço maxilar e extrusão sobretudo do lado esquerdo, e recuo
mandibular com correção transversal do plano
oclusal e do desvio do mento.
Como contenção optou-se no maxilar superior
por um Aparelho Wraparound durante 12 meses
de uso noturno, e na mandíbula uma barra lingual colada do 33 ao 43.

Treatment Plan
Extraction of tooth 48 and surgical correction of the upper lip brake.
Fixed orthodontic appliance, Roth prescription,
“slot .022 x .028”, with placement of the mandibular arch first. In the installation of the maxillary arch, an acrylic bite augmentation plate
was placed, which after the initial leveling was
replaced by biter-plates in lingual of the lower
incisors. Correction of the Spee curve and incisive extrusion, closing of the spaces and correction of the middle lines.
Decompensation of the arches and recovery
of dental torques, coordination of the arches
(maxillary compression and mandibular expansion) and Tab.
preparation
for surgery.
2. Análise Cefalométrica
Orthognathic surgery with maxillary advancement and extrusion mainly on the left side, and
mandibular retreat with transversal correction
of the occlusal plane and deviation of the chin.
As a restraint, a Wrapround Apparatus was used
in the upper jaw for 12 months of night use, and a
tongue bar glued from 33 to 43 on the mandible.

PROGRESSO DO CASO

CASE PROGRESS

Figura 9. Novembro 2012

Figure 9. November 2012
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Figura 10. Abril 2014

Figure 10. April 2014

Figura 11. Registos extra-orais Pré-cirurgicos (Maio 2015)

Figure 11. Pre-cirurgical extra oral photos (May 2015)

Figura 12. Registos Pré-Cirurgicos Intra-orais e Radiológicos

Figure 12. Pre-cirurgical intra oral photos and x-ray (May 2015)
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ANÁLISE DE PERFIL MOLE

TRAÇADO TWEED MERRIFIELD

TRAÇADO TWEED MERRIFIELD
VTO CIRÚRGICO

Figura 13. Traçados e VTO pré cirurgicos.

Figure 13. Overlays and pre-surgical VTO

Tabela 2. Análise cefalométrica

Table 2. Cephalometric analysis
Norm

Initial

Pre surgery

FMIA

67±3

94

78

7

FMA

25±3

3

7

83

95

IMPA

88±3

83

95

82±2

81

81

SNA

82±2

81

81

SNB

80±2

90

88

SNB

80±2

90

88

ANB

2±2

-9

-7

ANB

2±2

-9

-7

AO-BO

2mm±2

-9.4

-6.8

AO-BO

2mm±2

-9.4

-6.8

Ângulo Plano Oclusal

10±2

-5

-3

Occlusal Plan Angle

10±2

-5

-3

Ângulo Z

75±5

101

100

Z Angle

75±5

101

100

Lábio superior

/

22

17.4

Upper Lip

/

22

17.4

Queixo total

/

10.5

11.8

Total Chin

/

10.5

11.8

Altura Facial Posterior

45±10

55.4

55.9

Posterior Facial Height

45±10

55.4

55.9

Altura Facial Anterior

65±10

49.5

54.6

Anterior Height

65±10

49.5

54.6

Index Posterior/ Anterior

0,7±0,1

1.11

1.02

Posterior/ Anterior Index

0,7±0,1

1.11

1.02

UI ^ PP

110±2

101

118

UI ^ PP

110±2

101

118

UI ^ P Oclusal

57±3

/

64

UI ^ Occlusal P

57±3

/

64

II ^ P Oclusal

64±3

/

74

II ^ Occlusal P

64±3

/

74

Norma

Inicial

Pré-cirurgia

FMIA

67±3

94

78

FMA

25±3

3

IMPA

88±3

SNA

Nesta fase pré-cirúrgica observa-se melhoria
do perfil, com aumento da dimensão vertical e
recuperação da altura do terço inferior da face.
Foram feitas as descompensações dentárias
com correção dos torques e das inclinações
dentárias e a coordenação das arcadas transversalmente.
Corrigiu-se a inclinação dos incisivos relativamen-

In this pre-surgical phase, an improvement of the profile is observed, with an increase in the vertical dimension and recovery of the height of the lower third of the
face.
Dental decompensations were performed with
correction of the torques and dental inclinations
and the coordination of the arcades transversally.
The inclination of the incisors in relation to the
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te à norma com o plano oclusal, contudo sem nos
afastarmos muito do valor ideal relativamente às
suas bases ósseas.
Na construção do VTO cirúrgico programou-se
uma cirurgia bimaxilar:
Maxila - Lefort I de avanço (3mm) com extrusão
do lado esquerdo (3mm)
Mandíbula - Osteotomia sagital de recuo (1.5mm)
com horizontalização do plano oclusal no sentido
transversal e correção do desvio do mento.

norm with the occlusal plane was corrected, however without departing too far from the ideal
value in relation to their bone bases.
In the construction of the surgical VTO, a bimaxillary
surgery was programmed:
Maxilla - Lefort I (3mm) with extrusion on the
left side (3mm)
Mandible - Sagittal sagittal osteotomy (1.5mm) with
horizontalization of the occlusal plane in the transversal direction and correction of the deviation of the chin.

Figura 14. Fotografias extra e intra-orais. Janeiro de 2016

Figure 14 . Extra and intraoral photographs January 2016

REGISTOS FINAL DO TRATAMENTO (ABRIL 2016)

FINAL TREATMENT RECORDS (APRIL 2016)

Figura 15. Fotografias extra e intra-orais

Figure 15. Extra and intraoral photography
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Análise Extra-Oral
Melhorou a simetria facial e a harmonia labial
quer em repouso como em sorriso, mento centrado com a linha média facial e plano oclusal
horizontal. O sorriso é consonante com boa exposição incisiva e linha média dentária superior
centrada com a facial.
Correção do perfil facial, perfil reto, com correção da retrusão maxilar e da projeção do mento.
Equilíbrio dos terços faciais e correção da projeção do lábio superior, resultado da recuperação
da dimensão vertical.

Extra-oral analysis
Patient improved facial symmetry and lip harmony, both at rest and in a smile, with a centered
face with the facial midline and horizontal occlusal plane. The smile is consistent with good incisive exposure and upper dental midline centered
with the facial.
Correction of the facial profile, straight profile,
with correction of the maxillary retrusion and chin
projection. Balance of facial thirds and correction
of the projection of the upper lip, resulting from
the recovery of the vertical dimension.

Análise Intra-Oral
Relação molar e canina de Classe II molar terapêutica com boa intercuspidação, linhas médias dentárias coincidentes, overject e overbite
adequados.

Intra-oral analysis
Class II molar and canine relationship with good
intercuspation, matching dental midlines, adequate overject and overbite.

Análise funcional
Sem interferências nos movimentos de protrusão e lateralidade. Guia incisiva adequada na
protusão, as lateralidades são realizadas com os
primeiros pré-molares.

Functional Analysis
No interference with protrusion and laterality
movements. Adequate incisive guide in the
protrusion, the lateralities are performed with
the first premolars.

Figura 16. Radiografia Panorâmica final

Figure 16. Final Panoramic Radiography

Figura 17. Telerradiografia de Perfil final

Figure 18. Final Profile Teleradiography
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Figura 18. Traçado e Análise Cefalométrica de Tweed
Merrifield Final

Figure 18. Final Tweed Merrifield Tracing and Cephalometric Analysis

Tabela 3. Análise cefalométrica

Table 3. Cephalometric analysis

FMIA

Norma

Inicial

Final

Norm

Initial

Final

94

78

67±3

94

78

FMIA

67±3

FMA

25±3

3

7

FMA

25±3

3

7

IMPA

88±3

83

95

IMPA

88±3

83

95

SNA

82±2

81

83

SNA

82±2

81

83

SNB

80±2

90

85

SNB

80±2

90

85

ANB

2±2

-9

-2

ANB

2±2

-9

-2

2mm±2

-9.4

-1.5

AO-BO

2mm±2

-9.4

-1.5

AO-BO

Ângulo Plano Oclusal

10±2

-5

-3

Occlusal Plan Angle

10±2

-5

-3

Ângulo Z

75±5

101

98

Z Angle

75±5

101

98

Lábio superior

/

22

12.8

Upper Lip

/

22

12.8

Queixo total

/

10.5

10.9

Total Chin

/

10.5

10.9

Altura Facial Posterior

Posterior Facial Height

45±10

55.4

56.2

45±10

55.4

56.2

Altura Facial Anterior

65±10

49.5

53.1

Anterior Height

65±10

49.5

53.1

Index Posterior/ Anterior

0,7±0,1

1.11

1.05

Posterior/ Anterior Index

0,7±0.1

1.11

1.05

UI ^ PP

110±2

101

122

UI ^ PP

110±2

101

122

O restabelecimento da dimensão vertical permitiu uma rotação horária da mandíbula, o FMA
passou de 3° para 7°. Melhoria da Classe III esquelética, o ANB passou de -9° para -2°, com
correção da retrusão maxilar, SNA passou de
81° para 83°, e redução da protusão mandibular,
o SNB passou de 90° para 85°. Correção da retro-inclinação incisiva, UI/PP aumentou de 101°
para 122° e o IMPA de 83° para 95°.
68

The restoration of the vertical dimension allowed
for a clockwise rotation of the mandible, the FMA
went from 3 ° to 7 °. Improvement of skeletal Class
III, the ANB went from -9 ° to -2 °, with correction
of the maxillary retrusion, SNA went from 81 ° to
83 °, and reduced mandibular protrusion, the SNB
went from 90 ° to 85 °. Correction of incisive back-tilt, UI / PP increased from 101 ° to 122 ° and IMPA
from 83 ° to 95 °.
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Sobreposição Maxilar
Plano de sobreposição: Contorno
anterior da apófise Zigomática

Sobreposição Mandibular
Planos de sobreposição:
Contornos anterior da sínfise e inferior da sua cortical interna

Sobreposição Geral
Planos de sobreposição:
Estruturas estáveis da base do crânio e Ponto Walker

Figura 19. Sobreposições – Método estrutural de Björk

Figure 19. Overlays - Björk structural method

Melhoria do perfil facial lábios e mento, aumento do terço inferior da face. Deslocamento para
baixo e para a frente da maxila e ponto A, recuo
significativo do ponto B, com rotação horária da
mandíbula e encurtamento no comprimento
mandibular. Pró-inclinação dos incisivos superiores com controle vertical, extrusão e mesialização molar superior, nos inferiores intrusão e
torque R/L incisivo e extrusão molar.

Improvement of the facial profile of lips and chin,
increase of the lower third of the face. Displacement downward and forward of the maxilla and
point A, significant indentation of point B, with
hourly rotation of the mandible and shortening
of the mandibular length. Pro-inclination of the
upper incisors with vertical control, extrusion and
upper molar mesialization, in the lower intrusion
and incisor R / L torque and molar extrusion.

Figura 20 Registos Pós Contenção (Fevereiro 2019)
Fotografias extra orais

Figure 20. Post Containment Records (February 2019)
Extra oral photographs
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Figura 21. Registos Pós Contenção (Fevereiro 2019)
Fotografias intra orais

Figure 21. Post Containment Records (February 2019)
Intraoral photographs

O período de contenção de cerca 3 anos, após
a remoção dos aparelhos mostra a boa estabilidade oclusal que foi alcançada: os dentes estão
bem alinhados, com boa intercuspidação e com
overjet e overbite adequados.
Foram realizadas facetas diretas em resina
composta nos incisivos superiores para melhorar a anatomia desses dentes.

The containment period of about 3 years after the
removal of the braces shows the good occlusal
stability that has been achieved: the teeth are well
aligned, with good intercuspation and with adequate overjet and overbite.
Direct facets were made of composite resin on
the upper incisors to improve the anatomy of these teeth.

CONCLUSÃO

CONCLUSION

Com se pode observar no final do tratamento
foram alcançados os objectivos pretendidos,
houve uma melhoria significativa na estética facial da paciente, com a harmonização do perfil
e a recuperação da dimensão vertical. Restabeleceu-se uma correta função oclusal com boa
intercuspidação, e um adequado overjet e overbite.
Neste caso clínico e tal como na maior parte das
Classes III verifica-se que a origem destas maloclusões não é apenas mandibular, mas também
consequência de uma hipoplasia maxilar, neste
caso potenciada pela agenesia dos incisivos laterais maxilares.
A realização de um bom diagnóstico é fundamental para permitir delinear um correcto plano
de tratamento, e só desta forma é possivel alcançar resultados previsiveis e estáveis a longo
prazo.

As it can be seen at the end of the treatment, the
intended objectives were achieved, there was a
significant improvement in the patient’s facial
aesthetics, with the harmonization of the profile
and the recovery of the vertical dimension.
Correct occlusal function was restored with
good intercuspation, and adequate overjet and
overbite.
In this clinical case, as in most Classes III, it appears
that the origin of these malocclusions is not only
mandibular, but also the result of maxillary hypoplasia, in this case enhanced by the agenesis of
the maxillary lateral incisors.
The achievement of a good diagnosis is essential
to allow the design of a correct treatment plan,
and only in this way is it possible to achieve predictable and long term stable results.
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ABSTRACT

ABSTRACT

A introdução dos alinhadores transparentes Invisalign® trouxe uma nova realidade na prática
ortodôntica. Compreender a biomecânica do
sistema de forças associado às características
do Invisalign®, parece ser essencial para realizar os movimentos dentários desejados. Este
artigo tentará esclarecer o sistema de forças
associado aos Power Ridges, que auxiliam a movimentação da raiz dos incisivos. Além disso, os
fatores que podem aumentar a imprecisão do
movimento e que podem influenciar a biomecânica são descritos de acordo com a evidência disponível e os princípios biomecânicos.

The introduction of Invisalign® clear aligners
has created a new reality on orthodontic practice. Understanding the biomechanics of the
associated force system to the Invisalign® features, seems to be essential to accomplish the
desired tooth movements. This article will try
to clarify force system associated to the power
ridge Invisalign® feature, that should assist the
palatal incisor root movement. Additionally, the
factors that can increase the reported movement
inaccuracy, and that can influence the biomechanics are described according the available
evidence and the biomechanical principles.
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INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

A principal preocupação da comunidade ortodôntica mundial sobre a eficácia da terapia com
alinhadores parece estar relacionada com ausência de entendimento da biomecânica.1,2,3
Apesar de alguns dos conceitos biomecânicos
que têm sido descritos pela Align Technology,
case reports e em alguns estudos, pouca evidência tem sido publicada nos últimos anos.4 Não
obstante que, os movimentos dentários possam
ser realizados com alinhadores, a forma como as
forças e os momentos permitem movimentos
dentários controlados permanece por esclarecer.2,5
Entre os movimentos que podem ser gerados por
alinhadores, o movimento radicular permanece
como um dos mais imprevisíveis.6-8 A precisão
do movimento radicular vestíbulo-palatino dos
incisivos superiores levou a contradições,9-11 com
diferenças estatisticamente significativas entre
o posicionamento dentário previsto e o alcançado.1,12
A capacidade dos alinhadores em gerar binários,
com o objetivo de controlar o movimento radicular, foi questionada há alguns anos.13,14 O desenvolvimento de ativações na superfície dos alinhadores Invisalign®, como o power ridge (PR), tem
tentado superar a imprecisão dos movimentos
dentários.15-17
O objetivo deste artigo é esclarecer o sistema de
forças associado ao movimento radicular palatino, compreender os fatores que influenciam o
desempenho do aparelho e apresentar as características dos alinhadores que podem aumentar a
previsibilidade, de acordo com as evidências disponíveis e os princípios biomecânicos.

The world´s orthodontic community main concern about the effectiveness of aligner therapy
seems to be related to a lack of understanding of
the biomechanics.1,2,3
Despite some of the biomechanical concepts
that have been described by Align Technology,
case reports and studies, little evidence has been
published in recent years.4 Notwithstanding that,
tooth movements can be accomplished with
clear aligners, but the way that the forces and the
moments allow controlled tooth movements remains unclear.2,5
Among the movements that can be generated
by clear aligners, the root movement remains as
one of the most unpredictable.6-8 The accuracy
of buccolingual root movement of the upper incisors has led to contradictions,9-11 with statistically
significant difference between predicted and
achieved tooth positioning.1,12
The clear aligners capability to generate couples,
in order to control root movement, was questioned some years ago.13,14 The development of surface aligner activations by Invisalign®, such as
the power ridge (PR), have been trying to overcome the inaccuracy of the tooth movements performed by clear aligners.15-17
The aim of this article is to clarify the force system
associated with palatal root movement, understand the factors that influence the performance
of the appliance and introduce to aligners features that can increase predictability, according the
available evidence and the biomechanical principles.

FORÇAS PRODUZIDAS PELOS ALINHADORES

FORCES PRODUCED BY ALIGNERS

A constante evolução dos alinhadores tem-se baseado na capacidade de desenvolver algoritmos,
que determinem sistemas de forças capazes de
realizar a movimentação dentária desejada. Devemos realçar a diferença entre um alinhador
termoformado sem ativações, daqueles em que
foram adicionadas ativações de superfície termoformadas, devido a mudanças na forma
do alinhador, com a finalidade de aumentar a
previsibilidade dos movimentos radiculares.
Um alinhador sem ativações fabricado de
acordo com um desejado posicionamento
dentário por setup, e a pressão exercida por
esse alinhador ao ser esticado para ser inserido, irá promover um deslocamento dentá-

The constant evolution of clear aligners has
been based on the capacity to develop algorithms that can determine force systems, able to
perform the desired tooth movement. It should
be highlighted the difference between a thermoformed plain aligner (PA), from those where
thermoformed surface activations were added,
due to the changes on the shape of the aligner,
in order to increase the predictability of the root
movements.
The PA is fabricated according the desired setup tooth positioning, and the pressure exerted
by the aligner, when stretched to be inserted,
will displace the tooth.17-19 This displacement
will occur through multiple and arbitrary active
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rio. 17-19 Esse deslocamento ocorrerá através
de múltiplos e arbitrários pontos de contato
ou áreas de superfícies, até o dente atingir
uma nova posição, promovendo movimentos
dentários não controlados.
Desse modo, como esse alinhador não irá aplicar um sistema de forças previamente definido
à sua confeção, o seu uso poderá ser restrito
a movimentos dentários simples, como a inclinação coronária ou a pequenas rotações.15,19
Nesse sentido, sem um sistema de forças adequado, movimentos dentários controlados não
podem ser realizados, e para determiná-los, devem ser aplicados os princípios fundamentais
da biomecânica.15,17,19
Os níveis de forças exercidos pelos alinhadores ao longo da face dentária parecem ser
diferentes, 6 diminuindo de oclusal para gengival .14 Além disso, durante o uso do alinhador, o
bordo gengival tende a relaxar. 16
A Invisalign® introduziu modificações na forma dos alinhadores, como os PR ou as áreas
de pressão, e attachments otimizados com
superfícies ativas orientadas, que tentam
permitir o aumento, a concentração ou o redireccionamento das forças em uma região
específica do dente. 17,19 Este conjunto de ativações estão presentes na superfície do alinhador, devido ao facto de que todas as fases
intermediárias do ClinCheck® não representam exatamente o posicionamento dentário
desejado em boca, mas sim um modelo sobre o qual o alinhador será fabricado, e onde
as ativações de superfície foram desenvolvidas. 19, 20
O PR foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver um sistema de forças que os alinhadores não conseguem realizar sozinhos. 2,16
Consiste numa ativação transversal termoformada na superfície do alinhador, que atua
aumentando a sua rigidez e pressão, deixando a superfície dentária remanescente quase
sem contato, 16,21 aumentando assim a eficácia
do movimento radicular dos incisivos (Fig. 1)
. 6,10,11,15

contact points or surface areas, until the tooth
reaches its new position, performing uncontrolled tooth movements.
Thereby, since the PA will not apply a defined
force system, its use may be restricted to simple tooth movements like crown tipping or minor rotations.15,19 In this sense, without a proper
force system, controlled tooth movements cannot be performed, and to determine them, the
fundamental biomechanical principles must be
applied.15,17,19
The force levels delivered by aligners over the
dental surface seem to be different,6 decreasing from occlusal to gingival.14 Furthermore,
during aligner wearing, the gingival edge tends
to relax.16
Invisalign ® introduced modifications on the
shape of the aligners, such as PR or pressure
areas, and optimized attachments with active
oriented surfaces, which try to enable an increased, concentrated, or re-directed force on
a specific tooth region.17,19 These set of activations are present on aligner surface, due to the
fact that all intermedium ClinCheck® stages
will not represent the tooth positioning on the
mouth, but rather a model over which the aligner will be fabricated, and where the activations
were developed.19,20
The PR was developed in order to create a force
system that aligners cannot accomplish alone.2,16 It consists in a thermoformed labial transversal aligner surface activation, that acts by
stiffness and pressure increasing, leaving the
remaining buccal tooth surface almost without
contact,16,21 rising the efficiency of incisor root
movement (Fig 1).6,10,11,15
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Figura 1. Representação esquemática do aumento da
pressão exercida pelo PR. A pressão (p) é igual à força (F)
dividida pela área (A).

Figure 1. Schematic representation of the increased pressure exerted by the PR. The pressure (p) is equal to the
force (F) divided by the area (A).

De acordo com as leis da física, para a mesma
magnitude de uma força (F), a pressão (p) aumenta quando a área de atuação (A) diminui (p
= F / A) .22 Assim, a ativação num local específico
do alinhador, irá aumentar a pressão do alinhador, superando a menor força que normalmente
é aplicada ou a tendência ao seu relaxamento.

According the laws of physics, for the same magnitude of a force (F), the pressure (p) increases
when the acting area (A) decreases (p= F/A).22 As
such, the activation on a specific location of the
aligner, will increase the aligner pressure, overcoming the lower force that is usually applied or the
tendency to relax.

CONCEITOS BIOMECÂNICOS DE TORQUE E BIOMECHANICAL CONCEPTS OF TORQUE
MOVIMENTO RADICULAR
AND ROOT MOVEMENT
Do ponto de vista biomecânico, o uso da palavra
torque é frequentemente mal utilizado para expressar uma inclinação axial da coroa, ao invés de
um binário de forças ou de um momento puro.23,24
Para realizar o que muitas vezes é chamado de
torque com aparelhos multibraquetes, tem que
ser gerado um binário.25 Um binário dentário pode
ser definido como duas forças opostas, não colineares e paralelas, com a mesma magnitude.23,25
Além disso, em condições clínicas, um binário
desenvolvido por um arco retangular torcido inserido na slot de um braquete, produzirá uma
tendência à rotação muito próximo ou em torno
do centro de resistência (Cres), uma vez que o
centro de rotação (Crot) estará próximo ou coincidente com este.23 Por outro lado, um movimento radicular puro implica que o Crot se desloque
incisalmente, e portanto, quanto mais próximo do
bordo incisal estiver o Crot, maior movimento radicular será gerado.23,26
Para que o movimento palatino da raiz ocorra,
uma força (F2) deve ser desenvolvida na superfície palatina do alinhador, no sentido oposto da
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From the biomechanical point of view, the use
of the word torque it is frequently misused in
order to express a crown axial inclination, rather than a couple force system or a pure moment.23,24 To perform what often is called torque
with multi-bracket appliances, a couple should
be generated.25 A tooth couple can be defined
as two opposite, non-colinear and parallel forces, with the same magnitude.23,25 Moreover,
under clinical conditions, the couple developed
by a twisted rectangular arch wire when inserted in the bracket slot, will produce a tendency
to rotate the tooth very close or around its center of resistance (Cres), once the center of rotation (Crot) will be near or coincident with it.23
On other hand, a pure root movement implies
that the Crot moves incisally, and so, more near
to the incisal edge the Crot is, more root movement will be generated.23,26
For the palatal root movement to occur, a force (F2) must be created on the palatal aligner
surface, in opposite sense of the PR buccal force (F1) (Fig 2). They are parallel to each other
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força vestibular PR (F1) (Fig. 2). Elas serão paralelas entre si, bem como perpendiculares ao longo
eixo do dente, assumindo a ausência de componentes verticais ou de outros vetores. Essa força
(F2) deverá ter magnitude suficiente para desenvolver um momento maior no sentido anti-horário, definido como o contramomento. Embora
essa força possa representar uma ativação no
alinhador, ela não representa outro PR na superfície palatina, como é geralmente encontrado na
translação dos incisivos.

and perpendicular to the long axis of the tooth,
assuming the absence of a vertical component
or another vectors. This force, must have the
enough magnitude to develop a higher counterclockwise moment, defined as the counter-moment. Despite this force may represent an activation on the aligner, it does not represent another
PR on palatal surface, as is usually found on incisor translation.

Figura 2. Representação esquemática de um sistema de
forças produzido pelo alinhador, que visa realizar o movimento palatino da raiz. A força F1 (seta preta) e o momento horário (seta curva preta) representam a ação do PR. A
força que atua na superfície palatina é representada pela
força F2 (seta amarela) e o momento anti-horário (seta
curva amarela). O círculo vermelho representa o Cres.

Figure 2. Schematic representation of a force system produ-

Como Morton19 afirmou, as ativações dos alinhadores não promovem binários. Na ausência de
binários, um momento puro não poderá ser realizado,23,25 o que significa que um torque não pode
ser realizado com alinhadores. No entanto, isso
não significa que o controlo radicular, bem como
o movimento simultâneo da coroa e da raiz não
possam ser realizados. Ao aplicar duas ou mais
forças em um dente, o movimento da raiz pode
ser controlado.19 Isso sugere que as ativações dos
alinhadores desenvolvidas para mover a raiz em
relação à coroa,15 aplicam forças com magnitudes
diferentes, gerando momentos e contramomentos, o que produzirá o Crot desejado.
Para simplificar o entendimento biomecânico,
assumimos que as forças estão a atuar paralelas
entre si, bem como perpendiculares ao longo eixo
do dente, embora nem sempre assim ocorra.18 A
forma do dente, forma do alinhador e a adequada

As Morton19 has argued, aligner activations do
not promote couples. Without couples a pure
moment cannot be performed,23,25 which means
that torque cannot be accomplished with clear
aligners. However, this does not mean that root
control, as well as simultaneous crown and root
movement cannot be performed. By applying
two or more forces on a tooth, the root movement
can be controlled.19 This suggests that the aligner
features that were developed to move the root in
respect to the crown,15 apply forces with different
magnitudes, generating moments and counter-moments that will produce the desired Crot.
To simplify the biomechanical understanding,
we assumed that the forces are acting parallel to each other, as well as perpendicular to the
long axis of the tooth, despite it might not always
be like that.18 Tooth shape, aligner shape and the
properly fitting of the aligner, will have a huge im-

ced by the aligner, that intend to perform palatal root movement. The force F1 (black arrow) and the clockwise moment
(black curved arrow) represent the action of the PR. The force that acts on palatal surface is represented by the force F2
(yellow arrow) and the counterclockwise moment (curved
yellow arrow). The red circle represents the Cres.
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adaptação do alinhador, terá um grande impacto na direção da força.3,15,18 Isso deve-se ao facto
de ser influenciado pela forma como o alinhador entra em contato com a superfície do dente,
criando vetores de forças não perpendiculares ao
longo eixo, levando assim a movimentos verticais
com efeitos colaterais. 18,23,27
Quando um alinhador sem ativações é produzido
de acordo com um modelo onde apenas o posicionamento do dente foi alterado por intermédio
de setup, ele pode ser distorcido ao ser inserido
(Fig. 3) .14,18

pact in the direction of the force.3,15,18 This is due
to the fact that it is influenced by the way that the
aligner contacts the tooth surface, creating non-perpendicular force vectors to the long axis, thus
leading to vertical side-effect movements. 18,23,27
When a PA is produced according to a model where only tooth positioning was changed
through setup, it could be distorted when inserted
(Fig. 3).14,18

Figura 3. Representação esquemática do sistema de
forças hipotético produzido por um alinhador distorcido
sem alterações na forma do alinhador (ativações do alinhador). As forças F1 e F2 e os momentos desenvolvidos
são representados pelas setas pretas e amarelas, respetivamente. O círculo vermelho representa o Cres.

Figure 3. Schematic representation of the hypothetical
force system produced by a distorted PA without changes in the shape of the aligner (aligner activations). The
forces F1 and F2 and the developed moments are represented by black and yellow arrows, respectively. The red
circle represents the Cres

Consequentemente, a força F1 que atua na superfície vestibular desloca o dente contra o interior superfície palatina do alinhador. Esse contato
desenvolve uma força F2 que não é perpendicular ao longo eixo do dente. A força não perpendicular F2 estará envolvida no desenvolvimento de
uma componente vertical, devido à mudança da
linha de ação de forças, que pode ser responsável
pelo efeito colateral intrusivo, o chamado ‘water
melon seed’ effect.14,18
No entanto, em condições clínicas quase toda
força aplicada por um aparelho promoverá efeitos nos três planos do espaço,26 e quando a força
não atua perpendicularmente ao longo eixo do
dente, um pequeno componente intrusivo pode
ser desenvolvido.23 Estes poderiam explicar em
parte, a intrusão indesejada do dente enquanto
o movimento palatino da raiz está a ser realizado.

Consequently, the force F1 that acts on buccal
surface displaces the tooth against the inner palatal surface of the aligner. This contact develops
a force F2 that is non-perpendicular to the long
axis of the tooth. The non-perpendicular force F2
will be involved on the development of a vertical
component, owing to the change of the line of
action, that may be responsible by the intrusive
side-effect force, the so-called ‘water melon seed’
effect.14,18
Nevertheless, under clinical conditions almost
every force applied by an appliance will promote effects in the three planes of the space,26 and
when the force does not act perpendicular to long
axis of the tooth, a small intrusive component can
be created.23 These could explain in part, the undesired tooth intrusion while palatal root movement is being performed.
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As ativações dos alinhadores Invisalign foram desenvolvidas utilizando a relação momento-força (M/F). Para realizar um movimento radicular
num sistema multibracket, será necessária uma
relação momento-força (M/F) de pelo menos
12/1, quando o Cres dista 10 mm do braquete,
deslocando o Crot para próximo do bordo incisal.26 Transferindo o conceito momento-força do
sistema de braquetes para os alinhadores, mesmo que não possa representá-lo totalmente, os
momentos podem ser medidos multiplicando a
distância perpendicular da linha de ação de uma
força ao Cres. Ao aplicar uma força (F1) através
de um PR que dista 5mm do Cres, promoverá um
momento no sentido horário. Consequentemente, uma força oposta e menor (F2) que atua na
superfície palatina, que dista 10mm da força F1,
desenvolverá um maior momento no sentido anti-horário (Fig.4).

The activations of Invisalign® aligners were developed using the moment-to-force (M/F) ratio. To
perform a root movement in a multi-bracket system, at least a 12/1 moment-to-force (M/F) ratio
will be required, when the Cres distances 10mm
to the bracket, leading the Crot near to the incisal
edge.26 Carrying the moment-to-force concept
from the bracket system to clear aligners, even it
cannot entirely represent it, the moments can be
measured multiplying the perpendicular distance
of the line of action of a force to the Cres. If a force
(F1) delivered by a PR, that distances 5mm to the
Cres, it will promote a clockwise moment. Consequently, an opposite and smaller force (F2) that
acts on the palatal surface, 10mm away from the
force F1, a higher counterclockwise moment will
be developed (Fig 4).

Figura 4. Representação esquemática do movimento
palatino da raiz pelo sistema de forças hipotético produzido pelo alinhador. As forças F1 (PR) e F2 e os momentos desenvolvidos são representados por setas pretas e
amarelas respetivamente. O Cres é representado pelo
círculo vermelho e Crot pelo ponto azul. A seta curva azul
representa o momento líquido no sentido anti-horário
em torno de Crot.

Figure 4. Schematic representation of the palatal root
movement by the hypothetical force system produced by
the aligner. The forces F1(PR) and F2 and the developed
moments are represented by black and yellow arrows
respectively. The Cres is represented by the red circle
and Crot by the blue dot. The blue curved arrow represents the net counterclockwise moment around the Crot.

A diferença entre os momentos, será um momento no sentido anti-horário, associado a uma força
vestibular, devido à maior magnitude da força F1
(F1> F2), que deve desenvolver uma relação M/F
necessária para permitir o movimento radicular.19
Quanto mais distante for o ponto de aplicação da
força palatina ao Cres, maior o momento anti-horário desenvolvido.

The difference between the moments, will be a net
counterclockwise moment, associated to a buccal
force, due to the higher magnitude of the force F1 (F1
>F2), that should develop a necessary M/F ratio to
allow the root movement.19 Further the point application of the palatal force to the Cres, higher is the
counterclockwise moment developed.
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Nesse sentido, o torque que ocorreria quando um
binário é desenvolvido, não parece possível ou
mesmo pretendido de atingir com alinhadores.
Apesar de não existirem dados disponíveis sobre
a magnitude da força exercida pelo SmartTrack,
a Invisalign® pode mensurar as forças e os momentos para desenvolver a relação M/F necessária.19 Para evitar termos erróneos associados à palavra torque,23 será utilizado o termo movimento
palatino radicular em vez do termo torque radicular palatino, uma vez que binários não podem ser
desenvolvidos.

In this sense, the torque that would happen when
a couple is developed, do not seem possible or
even intended to achieve with clear aligners. Despite there is no available data about the force
magnitude exerted by the SmartTrack® aligner
material, Invisalign® can measure the forces and
the moments to develop the necessary M/F ratio.19 In order to avoid mistaken terms associated
to the word torque,23 we will use palatal root movement instead palatal root torque once couples
will not be generated.

FATORES QUE AFETAM O SISTEMA DE FORÇA

FACTORS THAT AFFECT THE FORCE SYSTEM

Existem fatores críticos que podem afetar a movimentação dentária com alinhadores, como a
adequada adaptação e retenção do alinhador, dimensão do dente, resposta biológica individual e
material do alinhador, entre outros.6,15,28,29
Em coroas clínicas pequenas, a diminuição da distância entre o ponto de aplicação das forças reduzirá o momento final, necessário à movimentação palatina da raiz,16 apesar de que a magnitude
da força exercida pode ser controlada.19,20 Nesse
sentido, é provavelmente menos previsível conseguir a movimentação palatina da raiz em coroas
clínicas curtas, devido ao menor contramomento
desenvolvido. Por exemplo, quando um dente foi
severamente desgastado por atrito, a diminuição
da distância do ponto de aplicação da força F2 ao
Cres, desenvolverá um menor momento anti-horário, comprometendo a eficácia do movimento
radicular (Fig. 5).

There are critical factors that can affect the tooth
movement with clear aligners, such as the proper
fitting and the retention of the aligner, tooth dimension, individual biologic response and aligner
material, among others.6,15,28,29
On short clinical crowns, the decreased distance
between the point of application of the forces will
reduce the net moment that intend to move the
root palatally,16 despite the force magnitude can
be controlled.19,20 In this sense, it is probably less
predictable to achieve palatal root movement on
short clinical crowns, due to the smaller counter-moment developed. For instance, when a tooth
was severely worn out by attrition, the decrease
distance of the point of application of the force F2
to the Cres, will develop a smaller counterclockwise moment, compromising the effectiveness
of the palatal root movement (Fig. 5). According
that, the previous reconstruction of the crown
should be considered, increasing the distance
where the force F2 is applied.

Figura 5. Representação esquemática dos momentos desenvolvidos pelo sistema de forças hipotético produzido pelo
alinhador, quando o dente foi severamente desgastado por
atrito. As forças F1 (PR) e F2, e os momentos desenvolvidos,
são representados pelas setas pretas e amarelas respetivamente, e o Cres é representado pelo círculo vermelho.

Figure 5. Schematic representation of the moments developed by the hypothetical force system produced by
the aligner, when the tooth was severely worn out by
attrition. The forces F1(PR) and F2, and the developed
moments, are represented by black and yellow arrows
respectively, and the Cres is represented by the red circle.
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Assim, deve-se considerar a reconstrução prévia
da coroa, aumentando a distância onde é aplicada a força F2.
Acima de tudo, o maior determinante da eficácia
do movimento parece ser a adequada adaptação do alinhador à maior área de superfície dentária possível do dente.18 No entanto, a adequada
adaptação do alinhador não deve ser confundida
com a totalidade da superfície do alinhador a aplicar força nos dentes.
Além disso, a quantidade de movimento programada em cada passo no setup, está diretamente
ligada à probabilidade de uma adequada adaptação.18 Um alinhador mal adaptado não permitirá
um sistema de forças eficaz (Fig. 6).

Above all, the greatest determinant of movement
effectiveness seems to be the proper fitting of the
aligner to the largest possible surface area of the
tooth.18 However, the proper fit of the aligner must
not be confused with the overall surface of the
aligner applying forces on teeth.
Additionally, the amount of movement programmed in every step increment on the setup, is directly linked with the fit likelihood.18 An aligner that
poorly fits will not allow an effective force system
(Fig. 6).

Figura 6. Representação esquemática dos momentos desenvolvidos pelo hipotético sistema de forças produzido pelo alinhador quando este não está encaixado. As forças F1 (PR) e F2
e os momentos desenvolvidos são representados pelas setas
pretas e amarelas respetivamente, e o Cres pelo círculo vermelho. O ajuste inadequado do alinhador é evidenciado pela
espaço incisal.

Figure 6. Schematic representation of the moments developed by the hypothetical force system produced by
the aligner when it is not fitting. The forces F1(PR) and F2
and the developed moments are represented by black
and yellow arrows respectively, and the Cres by the red
circle. The poorly fitting of the aligner is evidenced by the
incisal gap.

O PR atuará longe da região cervical, e a força F2
será desenvolvida por uma linha de ação não perpendicular ao longo eixo do dente, com o consequente efeito colateral da força vertical. O sistema de forças definido é impedido e o movimento
dentário desejado não será alcançado. Consequentemente, um movimento indesejado, imprevisível ou a ausência do movimento dentário, potencializará a desadaptação do alinhador.9,14,18,27
A adequada adaptação do alinhador ao longo do
tratamento está relacionada com a retenção, que
pode ser difícil de conseguir nos incisivos superiores, devido à anatomia do dente.6,30,31 Frequentemente, surge um espaço entre o alinhador e o
bordo do dente, resultante do deslizamento do
alinhador ou da intrusão do dente.6,18

The PR will act away from the cervical region, and
the force F2 will be developed by a line of action
that is non-perpendicular to the long axis of the
tooth, with the consequent vertical force side-effect. The defined force system precludes, and
the desired tooth movement will not be reached.
In consequence, undesired, unpredictable or the
absence of the tooth movement, will potentiate
the existing not fitting of the aligner.9,14,18,27
The aligner proper fit throughout the treatment
is related to retention, that might be difficult to
achieve on upper incisors, due to the tooth anatomy.6,30,31 Frequently, a gap between the aligner
and tooth edge appears, as a result of aligner slippage or tooth intrusion.6,18
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O recorte do alinhador influencia a posição do PR,
que é deslocado da região cervical, e pode contribuir para o rompimento do sistema de forças ou
uma redução virtual do comprimento da coroa,
com as consequências já mencionadas. O sistema de forças foi desenvolvido para um alinhador
bem adaptado e não executará o movimento
dentário desejado.
O uso de alicates para realizar indentações cervicais mimetizando os PR tem sido proposto.6 No
entanto, indentações causarão a rutura do alinhador por deformação plástica, que irá colapsar,
para alem de que a força exercida desenvolve um
momento coronário no sentido horário.20 Diferentemente, o PR é uma alteração termoformada
na superfície do alinhador, que mantém a forma e
as propriedades, respeitando o sistema de forças
previamente desenhado.20

The aligner trimming influences the PR position,
that is displaced away from the cervical region,
and can contribute for a disrupted force system
or virtual crown length reduction, with the aforementioned consequences. The defined force
system that was developed for a well-trimmed
aligner and will not perform the desired tooth movement.
Additionally, the use of pliers to perform torque
ridge indentations has been proposed.6 Nevertheless, indentations will cause aligner rupture by
plastic deformation, and they will collapse, beyond
that the force will promote a clockwise moment of
the crown.20 Differently, the PR is a thermoforming
change in the shape of the aligner, that maintains
the shape and properties, respecting the previously designed force system.20

DISCUSSÃO

DISCUSSION

A movimentação radicular parece ser realizada
com alinhadores dentários, embora a sua eficácia
seja difícil de ser verificada.21,33,34 Na verdade, existe uma falta de conhecimento baseado em evidência científica, que suporte a eficácia do movimento ortodôntico com alinhadores, quando em
comparação com o aparelhos fixos tradicionais. 35-40
As contradições entre os movimentos dentários
vestíbulo-linguais planeados e alcançados com alinhadores,8,10,11,12,41-43 podem estar relacionadas com
o uso incorreto da palavra torque, uma vez que frequentemente se refere às inclinações axiais da coroa ao invés de um sistema de forças .23,24
Os estudos desenvolvidos por Simon et. al11,21
compararam a eficiência entre os PR e os attachments elipsoidais nos incisivos superiores, nos
movimentos de torque. Apesar das forças e momentos mais elevados desenvolvidos pelo PR, a
precisão média do movimento foi de 49,1% para
os attachments e 51,5% para o PR. Isso sugere que
o desempenho do alinhador pode estar dependente das ativações do alinhador, bem como da
retenção do alinhador.
A Invisalign® afirma que as ativações irão criar
contatos dentários específicos e desenvolver
um sistema de força definido.15,20 No entanto, nenhum estudo se encontra disponível avaliando a
forma como um PR promove o movimento radicular.44
A tentativa de produzir um alinhador inteiramente baseado em moldagem por setup poderá não
conduzir aos resultados desejados, bem como
parece ser incapaz de realizar movimentos radiculares.2,14,18 Apesar do uso de alinhadores sem
ativações, Hahn et al.18 relataram que a reduzida

Root movement seems to be accomplished with
clear aligners, despite their effectiveness it is difficult to be verified.21,33,34 In fact, there is a lack of
evidence-based knowledge to support the effectiveness of orthodontic tooth movements with
clear aligners, when compared with traditional
multi-bracket appliance.35-40
The contradictions between planned and achieved buccolingual tooth movements using clear
aligners,8,10,11,12,41-43 may be related with the misusing of the word torque, since it frequently refers
to the axial crown inclinations rather than a couple force system.23,24
The studies developed by Simon et. al11,21 compared the efficiency between PR and ellipsoid attachments on upper incisors on torque movements.
Despite the higher forces and moments developed by PR, the mean movement accuracy among
the aligner features was 49.1% for attachments
and 51.5% for PR. This may be suggestive that the
aligner performance may be dependent of aligner activations as well as the aligner grip.
Invisalign® claims that activations will create specific tooth contacts and develop the defined force
system.15,20 However, no research is available verifying how PR enables torque or root movement.44
The attempt to produce a PA that are entirely based on setup molding, may not lead to the desired
outcomes and seems to be inefficient to perform
root movements.2,14,18
Despite the use of PA, Hahn et al.18 reported that
the reduced fit of the aligner was the main factor
against movement predictability.
Without a proper fit of the aligner, the designed
force system will not be applied. Moreover, without
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adaptação do alinhador foi o principal fator contra a previsibilidade do movimento.
Sem uma adequada adaptação do alinhador, o
sistema de forças projetado não será aplicado.
Além disso, sem a necessária retenção e um adequado recorte do alinhador, a adequada adaptação irá ser comprometida.18,20
Os diagramas biomecânicos descritos neste artigo, nada mais são do que a conjugação de informações anteriores disponíveis, 16,18,19,20,27 que procuramos esclarecer de acordo com os princípios
biomecânicos.23
Apesar dos esforços, os sistemas biomecânicos
associados aos alinhadores estão longe de ser explicados. Além disso, o nível de evidência disponível parece ser insuficiente para tirar conclusões
baseadas em evidências sobre a eficácia dos movimentos dentários com alinhadores.2,4,39,45 Nesse
sentido, será útil uma explicação detalhada da
biomecânica associada aos sistemas de forças,
bem como mais estudos com qualidade metodológica são necessários.4,5,40

the necessary grip and a well-trimmed aligner, the
proper fit may be compromised.18,20
The biomechanical diagrams depicted in this
article, are no more than the conjugation of previous information available,16,18,19,20,27 that we try to
clarify according the biomechanical principles.23
Despite the efforts, the biomechanical systems
associated to clear aligners are far from being explained. Moreover, the level of evidence available
seems to be insufficient to draw evidence-based
conclusions about the effectiveness of tooth movements with clear aligners.2,4,39,45 In this sense, it
will be useful a detailed explanation of the biomechanics associated to the force systems, as well
as more studies with methodological quality are
needed.4,5,40

CONCLUSÃO

CONCLUSION

Com base nos conceitos biomecânicos, e de
acordo com a evidência das informações disponíveis, podemos concluir que:

Based on the biomechanical concepts, and according to the evidence of the available information, we can conclude that:

• Os alinhadores Invisalign® realizam o movimento radicular pela aplicação de duas
ou mais forças na superfície dentária, com
magnitudes diferentes, de acordo com a relação M/F.

• Invisalign® aligners perform the root movement by the application of two or more
forces on tooth surfaces, with different
magnitudes, according to the M/F ratio.

• O PR vestibular aumenta a força exercida
pelo alinhador na região cervical, e a menor
força palatina gera um maior momento anti-horário.

• The buccal PR increases the force exerted
by the aligner on the cervical region, and
the smaller palatal force generates a higher
counterclockwise moment.

• Os alinhadores dentários não promovem
binários e consequentemente torque, controlando o movimento radicular pela geração de momentos e contramomentos.

• Aligners do not promote couples and
therefore torque, generating moments
and countermoments to control the root
movement.

• adequado ajuste e recorte do alinhadores
são aspetos fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas de forças e para o desempenho do alinhador.

• The proper fit and trimming of the aligner
are fundamental aspects for the development of the force systems and for aligner
performance.

• Poderá ser mais fácil executar e controlar
os movimentos da raiz em coroas longas do
que curtas.

• It may be easier to perform and control
the root movements on long than on short
crowns.
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• A presença de ativações do alinhador e
retenção do alinhador poderá ser a melhor
combinação para aumentar a precisão do
movimento palatino da raiz.

• The presence of aligner activations and
aligner retention might be the best combination to increase the accuracy of palatal
root movement.

• Para realizar movimentação dentária controlada, o sistema de forças deve ser definido antes de desenvolver o aparelho, de
acordo com os princípios da biomecânica.

• To perform controlled tooth movement,
the force system must be defined before the
design of the appliance, under the biomechanical principles.
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