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Ainda me ocorreu dissertar sobre o 
Covid, grande lider dos temas da atua-
lidade e tão intensamente escrutinado. 
Mas não. Estou cansado de ler sobre 
esse malandro.

Lembrei-me de outras patifarias e 
outras viroses, mais concretamente 
daquelas doenças que nos modelam o 
sentido de oportunidade provocando 
um dos sintomas mais temíveis cha-
mado oportunismo.

Faz agora 1 ano que o meu bolso, e a mi-
nha inteligência, foram por decreto ju-
dicial, vítimas desse sintoma maldito. 
Passo a explicar…

It still occurred to me to talk about  
Covid, the great leader in current affairs 
and so intensely scrutinized. But no, 
I'm tired of reading about this rascal. 
I remembered other rascals and other 
viruses, more specifically those disea-
ses that shape our sense of opportu-
nity, causing one of the most fearful 
symptoms called opportunism.

It has now been 1 year that my pocket, 
and my intelligence, were by judicial 
decree, victims of this damn symptom. 
Let me explain…

One day, Mrs. X suffered from a poor 
physical and mental condition. The 

EDITORIAL

João Cerejeira   Editor-Chefe

Estranhos tempos estes... Strange times...
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Certo dia, a senhora X padecia de uma má condição física 
e psíquica. A enormidade de sintomas que alegadamen-
te apresentava abrangia desde as dores no joelho, ancas, 
pescoço, passando por problemas no sono, tremideira nas 
pálpebras, maxilares que “fugiam” a meio da noite, mau 
hálito, tonturas, problemas na pele que custavam fortu-
nas em produtos maquilhantes (e desmaquilhantes), mi-
coses nas unhas, depressão com potencial suicida, etc, 
etc…

Não havia profissional de saúde capaz de lhe aliviar as dores 
nem sequer de descobrir a etiologia dos seus sintomas. Até 
que um dia, uma dentista e um advogado lá descobriram a 
causa deste terrivel sindrome. Eram os dentes! Pois bem, e 
qual foi a Carraça que andou lá a mexer durante mais de 2 
anos? Pois! Fui eu…. E não é que até gostava daquele caso 
em particular! Um caso de agenesia de incisivo lateral supe-
rior tratado com plastia de caninos, com uma bonita inter-
cuspidação de Classe II terapêutica que até fez parte do meu 
portefolio de casos que apresento em congressos. Nunca me 
ocorreu que aquela intercuspidação pudesse provocar as 
tais micoses nas unhas…

Começou então o Teatro das Mentiras com todos os tru-
ques e fintas, jogos e jogutetes com o intuito de condicio-
nar o bom juizo do perito máximo chamado Juíz, que do 
tema “Ortodontia”, naturalmente nada sabe, mas tem de 
julgar.

Como não podia deixar de ser, e a bem do nosso Master, quis 
a sentença deliberar uma “boa prática clínica” com o “uso 
de todos os meios adequados de diagnóstico e tratamento”, 
portanto, deitando por terra toda a brilhante teoria da dou-

enormity of symptoms that she allegedly had ranged from 
pains in the knees, hips, neck, experiencing sleep problems, 
flickering in the eyelids, jaws that “fled” in the middle of the 
night, halitosis, dizziness, skin problems that cost fortunes 
in make-up products (and make-up removers), mycosis in 
the nails, depression with suicidal potential, etc, etc…

There was no health professional able to relieve her pain or 
even discover the etiology of her symptoms. Until one day, 
through the epic effort of a lawyer advised by a fellow den-
tist, the cause of this terrible syndrome was discovered. It 
was the teeth! Well, and who was the flea that was there for 
more than 2 years? Well, it was just me…. and I liked that 
particular clinical case! A case of agenesis of the upper right 
lateral incisor treated with canine coronoplasty, with a 
beautiful therapeutic Class II intercuspation that was even 
part of my portfolio of cases that I present in congresses. 
It never occurred to me that intercuspidation could cause 
such mycosis in the nails and pain in the knees ...

Then started the “Theatre of the lies” with all the tricks 
and games in order to condition the good judgment of the 
maximum expert called Judge, who of the “Orthodontics” 
theme, of course knows nothing, but has to judge.

As it could not be, and for the sake of our Master, the senten-
ce deliberated a “good clinical practice” with the “use of all 
the adequate means of diagnosis and treatment”, therefore, 
throwing down all the brilliant theory of the doctor and who 
dared to discover the cause of such a strange syndrome.

However, in these judicial adventures all the details are im-
portant, even those to which we do not attach importance.
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ta dupla que ousava ter descoberto a causa de tão estranho 
síndrome.

Acontece porém, que nestas aventuras judiciais todos os 
detalhes são importantes, mesmo aqueles aos quais não da-
mos importancia.

No meio de tamanho turbilhão de argumentos e contra-ar-
gumentos, lá passou uma reabsorção radicular nos dentes 11 
e 21. E é este o ponto de viragem desta história que até este 
momento não passava daquela rotina habitual do advogado 
que atira o barro à parede mas que no fim lá se faz justiça.

A certo ponto, a Perita nomeada pelo tribunal, nossa colega 
por sinal, rejeita como prova da dimensão das raízes uma 
ortopantomografia realizada cerca de 2 meses antes do fi-
nal do tratamento, portanto, tirada cerca de 30 meses após o 
início do tratamento. Nessa radiografia não existia um mí-
sero milímetro de reabsorção de raízes, mas a colega rejitou 
a prova pelo facto de não ser uma radiografia realizada no 
final do tratamento.

Ora, estava lançado o mote para a condenação, não pela 
reabsorção radicular em si, mas pelo facto de não haver 
uma prova escrita que a paciente poderia ter reabsorções 
radiculares em virtude do tratamento ortodôntico realiza-
do, portanto, uma “falha no dever de informação “que levou 
a uma condenação na ordem dos 40 milhares de euros.

E tudo isto num caso cuja prova radiográfica mostra que 
efetivamente não houve sequer reabsorção radicular! Re-
buscado, não é? Provavelmente os meus colegas não estão 

Among such a enormous set of arguments and counter-ar-
guments, there was a root resorption in teeth 11 and 21. And 
this is the turning point of this story that until this moment 
was just the usual routine of the lawyer who throws the clay 
at the wall but that, invariably in the end, justice is done.

At a certain point, the expert appointed by the court, our 
colleague by the way, rejects as an evidence of the size of the 
roots, an orthopantomography performed about 2 months 
before the end of the treatment, therefore, taken about 30 
months after the beginning of the treatment. In that radio-
graph there was not a single millimeter of root resorption, 
but the colleague rejected the exam because it was not an 
x-ray performed at the end of the treatment.

Now, the leimotiv for condemnation was launched, not 
because of root resorption itself, but because there was no 
written proof that the patient could have root resorption 
due to the orthodontic treatment performed, therefore, 
a “failure in duty information "which led to a sentence of 
around 40 thousand euros.

And all of this in a case whose radiographic evidence shows 
that there was actually no root resorption! It´s weird, isn't 
it? My colleagues are probably not yet fully understanding 
the complexity of this narrative.

I will pass it on to an interview format in which Mr. João 
Cerejeira interviews Dr. João Cerejeira:

Was the case well treated or not?
Yes, it was treated well. The court's judgment was in line 
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ainda a entender bem a complexidade desta narrativa.
Vou passá-la para um formato entrevista no qual o senhor 
João Cerejeira entrevista o Dr. João Cerejeira:

Em resumo, então o caso foi ou não foi bem tratado?
Sim, foi bem tratado. A sentença do tribunal foi concor-
dante com a opinião dos vários colegas que avaliaram o 
caso, ao referir que “foram usados todos os meios e técni-
cas” em prol de um resultado compatível com os objetivos 
ortodônticos.

Então a que se devem as micoses, as pálpebras a tremer ou o ma-
xilar a “fugir” durante a noite?
Não faço ideia! Talvez a Senhora X deva consultar um  
médico.

Mas houve uma colega médica dentista que relacionou estes sin-
tomas com o tratamento de ortodontia, certo?
Sim, é verdade. O advogado da Senhora X fez o primeiro 
diagnóstico assertivo acerca desta relação de causalidade e 
a colega dentista comprovou a tese.

Mas a colega é especialista em ortodontia?
Não, mas ao que ouvi dizer é muito forte nesta área porque 
lê umas coisas e interessa-se pelo assunto.

Ok. Mas então porque é que existiu uma condenação?
Por causa da reabsorção radicular nos dentes 11 e 21

Sério? Mas a reabsorção radicular não costuma ser uma conse-
quência habitual dos tratamentos de ortodontia?
Sim, costuma.

with the opinion of the various colleagues who evaluated 
the case, referring that “all means and techniques were 
used” in favor of a result compatible with the orthodontic 
objectives.

So why are mycoses on the nails, the eyelids shaking, the knees 
hurting or the jaw “running away” at night?
I have no idea! Perhaps Mrs. X should see a doctor.

But there was a fellow dentist, a specialist in the field of ortho-
dontics, who related these symptoms to orthodontic treatment, 
right?
Yes and no. In fact, a fellow dentist established a causal rela-
tionship between treatment and symptoms, but she was not 
someone specializing in the area.

So, the colleague you refer is not a specialist in orthodontics?
No, but what I heard that she claims to be very strong in 
this area because it reads some things and is interested in 
the subject.

Okay, but then why was there a court condemnation?
Because of root resorption in teeth 11 and 21.

Seriously? But isn't root resorption usually a common conse-
quence of orthodontic treatments?
Yes, it usually does.

And was the root resorption in these two teeth very severe?
Not! Wait there. You don't understand. There was no root 
resorption during treatment
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E a reabsorção radicular nesses dois dentes foi muito severa?
Não! Espere lá. Não está a entender. Não existiu reabsorção 
radicular durante o tratamento

Não estou a entender! Então porque é que essa tal reabsorção, 
que pelo vistos não existiu, foi relevante para a sentença deste 
processo?
Porque a Perita nomeada pelo tribunal, que é uma colega 
médica dentista, considerou que a radiografia panorâmica 
tomada 2 ou 3 meses antes do final do tratamento não tinha 
validade. Teria de ser uma radiografia no final do tratamento.

Portanto, num tratamento de cerca de 30 meses, nada acontece 
nas raízes durante 28 meses enquanto as mecânicas são mais 
intensas e nos 2 meses finais as raízes são reabsorvidas, é isso?
Exatamente. Penso que terá sido esse o raciocínio da colega

Essa colega Perita é especialista em Ortodontia?
Não

Continuo sem entender… Mas voltando às reabsorções, vamos su-
por que foi o tratamento de ortodontia que as provocou. Isso é grave?
Não. É uma consequência relativamente habitual e recor-
rente nos tratamentos de ortodontia. Em 25 anos de clínica 
nunca vi um paciente meu perder um dente em consequên-
cia de uma reabsorção radicular iatrogénica.

E se a Senhora X perder os 2 dentes cuja raíz foi reabsorvida. 
Qual o preço da sua substituição por dentes novos?
Talvez uns 3 ou 4.000 €

In fact, I don't understand! So why is it that this resorption, whi-
ch apparently did not exist, was relevant to the sentence of this 
process?
Because the expert appointed by the court, who is a fel-
low dentist, considered that the panoramic radiography 
taken 2 or 3 months before the end of treatment was not 
valid. It would have to be an x-ray at the end of treat-
ment.

Let me see if I understand better, in a treatment of about 30 mon-
ths, nothing happens in the roots during the first 28 months, while 
the mechanics are more intense. In the final 2 months, the roots 
are enormously reabsorbed, is that it?
Exactly. I think that was the understanding of the collea-
gue.

Is this expert colleague a specialist in orthodontics?
No.

I still don't understand ... But going back to the resorption, let's 
assume that it was the orthodontic treatment that caused it. Is 
this serious?
No. It is a relatively common and recurring consequence in 
orthodontic treatments. In 25 years of practice, I have never 
seen a patient of mine lose a tooth as a result of iatrogenic 
root resorption.

And if Mrs. X loses the 2 teeth whose root has been reabsorbed. 
What is the price of replacing it with new teeth?
Maybe 3 or 4,000 €
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E qual foi o valor da indmenização imposta pelo Tribunal?
Não me recordo do valor exato, mas foram cerca de 40.000 €

Interessante! Mas olhe, não entregou à paciente nenhum consen-
timento informado antes do tratamento. Ouvi dizer que hoje em 
dia esse é um procedimento muito habitual?
Sim, entreguei um consentimento de 1 página que a Senho-
ra X assinou e que explicava de uma forma mais genérica os 
riscos do tratamento.

Estou a perceber. Provavelmente a Senhora X referiu em Tribu-
nal que não se lembrava de nada, certo?
Não. Pelo contrário. Referiu que teve direito a uma sessão 
particular comigo próprio, explicativa do tratamento e res-
petivos riscos.

Sério?! Então não fica implicito que de uma forma geral os riscos 
do tratamento ficaram explicados, ainda que não estejam descri-
minados?
Não, nada disso. Cabia-me a mim provar que falei em con-
creto do risco das tais reabsorções radiculares

Aquelas que afinal não aconteceram, certo?
Pois…

Enfim, é esta a história engraçada do Kafka em versão por-
tuguesa, história esta que não me orgulho em ter sido a per-
sonagem principal. O seu desfecho agride a verdade, o bom 
senso e a ciência.

Estranhos tempos estes… t

And what was the amount of compensation imposed by the 
Court?
I don't remember the exact amount, but it was about € 
40,000, since there was a part intended to cover the poor 
lady's "moral" damage ...

Interesting! But look, didn't you give the patient any informed 
consent before treatment? I heard that nowadays this is a very 
common procedure
Yes, I delivered a 1-page consent that Mrs. X signed and that 
explained the risks of treatment in a more general way.

Um, I understand. Let me speculate, Mrs. X probably mentioned 
in court that she didn't remember signing anything, right?
No. She said she was entitled to a private 30-minute session 
with myself, explaining the treatment and the respective 
risks.

Seriously?! So is it not implied that in general the risks of treat-
ment have been explained, even if they are not discriminated 
against?
Not realy. It was up to me to prove that I spoke specifically 
about the risk of such root resorption

Those that didn't exist at all, right?
Yes…

Anyway, this is the funny story of Kafka in Portuguese, a 
story I am not proud to have been the main character. Its 
outcome hurts the truth, common sense and science.
Strange times... t
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OPINIÃO

Américo Ferraz   Presidente da SPODF

Em 2000 estava eu no meu 2º ano do 
curso de pós-graduação em ortodontia, 
na Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto. Tal como acon-
tece ainda hoje, eramos quatro alunos, 
cheios de sonhos. Um desses sonhos 
era assistir a uma Reunião da Associa-
ção Americana de Ortodontia (AAO). 
E nesse ano foi a primeira, das várias 
que já tive o privilégio de estar presen-
te. Mas a primeira foi sem dúvida es-
pecial! E no meio de tanta azáfama e 
novidades a todos os níveis, quase me 
passava despercebido o lançamento de 
uma nova forma de fazer ortodontia 

In the past year 2000 I was in my 2nd 
year of the postgraduate course in 
orthodontics, at the Faculty of Den-
tal Medicine, University of Porto. As 
it still happens today, we were four 
students full of dreams. One of those 
dreams was to attend a Meeting of the 
American Association of Orthodontics 
(AAO). And that year was the first of 
many that I have had the privilege of 
being present at. But the first one was 
certainly special! And in the midst of 
so much bustle and news at all levels, 
I almost missed the launch of a new 
way of practicing orthodontics with 

A divina proporção

The divine proportion
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com aparelhos feitos em plásticos, que hoje denominamos 
de uma forma genéricos alinhadores.
Mais de 20 anos passaram, e na minha opinião, graças à re-
volução digital que foi acontecendo, e está acontecer, os ali-
nhadores fazem cada vez mais parte do nosso dia-a-dia. A 
estrutura da consulta inicial de ortodontia não teve grandes 
alterações nos últimos anos, mas a forma como a fazemos 
teve mudanças profundas. A gestão é digital, assim como o 
registo fotográfico e o exame ortodôntico inicial. Depois de 
vários anos de expectativa os scanners intra-orais entraram 
neste processo (também foi numa reunião da AAO que vi o 
primeiro scanner intra-oral), substituindo as clássicas, e por 
vezes odiadas pelos pacientes, moldagens em alginato. Uma 
análise superficial pode levar à conclusão que é apenas uma 
substituição ou alteração para os mesmos procedimentos. 
No entanto, tudo que se segue muda de uma forma profun-
da a estrutura do nosso dia-a-dia na clínica. O diagnóstico, o 
plano tratamento e o desenho dos aparelhos podem também 
ser virtuais. Passamos mais tempo em frente ao computa-
dor (não sei quanto aumentou atualmente mas estimo que 
em breve 50 % do nosso tempo será passado dessa maneira). 
As consultas são mais espaçadas no tempo e está aberta a 
possibilidade de controlos à distância. O trabalho para casa 
(TPC lembram-se!) aumentou e tem tendência para crescer!
O que não mudou? O Diagnóstico. Tal como no passado, tam-
bém agora, uma grande parte dos compêndios de Ortodon-
tia (algum dos meus Professores referiam 2/3) são diagnós-
tico apenas no final abordam a biomecânica do tratamento. 
Eu sou dos que acreditam na importância desta proporção 
e por isso fiz 3 anos intensivos de pós-graduação, já com 2 
filhos, após 8 anos de clinica generalista e claro uma esposa 
abençoada. É normal que os fabricantes de aparelhos, fixos 
ou removíveis, queiram vender mais e mais, o diagnóstico 
pouco interessa. E para nós médicos dentistas, especialistas 
ou não, que importância tem? t

devices made of plastic, which nowadays we in general call 
aligners.
More than 20 years have passed, and in my opinion, thanks 
to the digital revolution that has been happening, and is still 
happening today, aligners are increasingly a part of our daily 
clinical lives. The structure of the initial orthodontic consul-
tation has not changed significantly in recent years, but the 
way we do it has had profound changes. The management 
is digital, as well as the photographic records and the initial 
orthodontic examination. After several years of expectation, 
intraoral scanners entered this process (it was also at an AAO 
meeting that I met the first intraoral scanner), replacing the 
classic, and sometimes hated by patients, alginate impres-
sions. A superficial analysis can lead us to the conclusion that 
it is just a replacement or change to the same procedures. Ho-
wever, everything that comes forth changes the structure of 
our daily lives in our clinics in a profound way. The diagnosis, 
the treatment plan and device design can also be virtual. We 
spend more time working in the computer (I don't know how 
much it has increased now, but I estimate that soon maybe 
50% of our working time will be spent this way). The appoint-
ments are more spaced in time and the possibility of doing 
it remotely is upcoming. Our Home work has increased and 
has still a tendency to grow!
What did not change? The Diagnosis. As it was in the past, 
still now, a large part of the compendiums in Orthodontics 
(some of my teachers mentioned 2/3) are dedicated almost 
exclusively to the diagnoses and only in the final chapters 
address the biomechanics of orthodontics. I am one of those 
who believe in the importance of this proportion and that is 
the reason why I spent 3 intensive years of a postgraduate 
program, having already 2 kids and after 8 years of general 
practice. And of course having a blessed wife.
It is normal for the manufacturers of devices, fixed or remo-
vable, to focus on selling more and more, and playing less 
interest to the diagnosis. However for us dentists, specialists 
or not, what´s the importance of the diagnosis? t
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CONTROVÉRSIAS

Controvérsias... e paradigmas.

Controversies... and 
paradigms.

Saúl Castro   Especialista em Ortodontia. 

    Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina Dentária da U.P.

Mas esta deambulação matemática 
não é o que nos carateriza os 365,25 
dias que a lei da gravitação de Newton 
valida e que à época alterou o paradig-
ma vigente relativamente à mecânica 
celeste.
Pés assentes na “terra”, este ano pode-
rá ser considerado um ano controverso 
e paradigmático. 
Thomas Kuhn defininiu o conceito de 
paradigma como "constelação de cren-
ças comungadas por um grupo", ou 
seja, o conjunto das teorias, dos valores 
e das técnicas de pesquisa de deter-

But this mathematical ambulation is 
not what characterizes us the 365.25 
days that Newton's law of gravitation 
validates and that at the time changed 
the current paradigm regarding celes-
tial mechanics.
Feet on the ground, this year could be 
considered a controversial and para-
digmatic year.
Thomas Kuhn defines the concept of 
paradigm as "constellation of beliefs 
shared by a group", that is, the set of 
theories, values and research techni-
ques of a given scientific community.

O ano de 2020 não é um ano capicua, mas se 

pronunciado 20 20 já pode ser interpretado como tal. 

The year 2020 is not a capicua year, but if 

pronounced 20 20 it can already be interpreted as 

such.
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minada comunidade científica. Entendido dessa maneira 
global, ou seja, no sentido de "tradição pragmática", o termo 
paradigma pode ser substituído por "matriz disciplinar". 
Matriz porque "composta de elementos ordenados de vários 
géneros, cada um dos quais exige maior especificação". 
Disciplinar porque "se refere à posse de soluções concretas 
para os quebra-cabeças que constituem a pesquisa estavel-
mente fundada em um ou mais de um resultado atingido 
pela ciência do passado, aos quais determinada comunidade 
científica, por certo período de tempo, atribui a capacidade 
de constituir o fundamento da sua práxis ulterior".
Definições á parte, ninguém duvida que estes últimos me-
ses têm sido paradigmáticos a todos os níveis. 
A globalização, nas suas várias formas, tem tornado todo o 
tipo de distâncias mais “curtas” e isso tem resultado numa 
aceleração em todas as áreas.
A evolução tecnológica tem permitido uma diminuição vir-
tual das distâncias e o atual contexto de pandemia potenciou 
as suas vantagens, criando uma alavancagem na utilização e 
conhecimento do mais variado tipo de plataformas digitais.
 Não quer isso dizer que tenha havido uma mudança de pa-
radigma em todos os campos, mas sim uma mais rápida as-
similação da realidade por vezes já existente. Talvez o exem-
plo mais pragmático e transversal tenha sido o conceito de 
“teletrabalho”. 
O termo “teletrabalho” e a sua implementação surgem na 
década de 70, quando o mundo passava por uma crise do pe-
tróleo e surgiu a preocupação com os gastos de deslocação. 
“(...) o que se dará é o seguinte: o radiotransporte tornará 
inútil o corre-corre atual. Em vez de ir todos os dias o em-
pregado para o escritório e voltar pendurado num bonde 
que desliza sobre barrulhentas rodas de aço, fará ele o seu 
serviço em casa e o radiará para o escritório, em suma: tra-
balhará à distancia.(...)” - neste excerto de 1926, do livro “O 
Presidente Negro”, o autor brasileiro Monteiro Lobato pre-
via esta realidade para o ano de 2200.

Understood in this global way, that is, in the sense of "prag-
matic tradition", the term paradigm can be replaced by "dis-
ciplinary matrix".
Matrix because "composed of ordered elements of various 
genres, each of which requires greater specification".
Disciplinary because "it refers to the possession of concrete 
solutions to the puzzles that constitute research that is soli-
dly founded on one or more of a result achieved by the scien-
ce of the past, to which a given scientific community, for a 
certain period of time, attributes the ability to constitute the 
foundation of their further praxis ".
Definitions aside, no one doubts that these past months 
have been paradigmatic at all levels.
Globalization, in its various forms, has made all kinds of dis-
tances "shorter" and this has resulted in an acceleration in 
all areas.
Technological developments have continually allowed vir-
tual distances to be reduced and the current pandemic con-
text has enhanced its advantages, creating leverage in the 
use and knowledge of the most varied type of digital plat-
forms.
This does not mean that there has been a paradigm shift 
in all fields, but rather a faster assimilation of a reality that 
already sometimes exists. Perhaps the most pragmatic and 
transversal example was the concept of “telework”.
The term teleworking and its implementation emerged in 
the 1970s, when the world was going through an oil crisis 
and the concern about travel expenses arose.
 “(...) what will happen is the following: radio transport will 
render the current rush useless. Instead of the employee 
going to the office every day and hanging from a tram that 
slides over noisy steel wheels, he will do his job at home and 
radiate him to the office, in short: he will work at a distance. 
(...) ”- In this 1926 excerpt, from the book“ O Presidente Ne-
gro ”, the Brazilian author Monteiro Lobato predicted this 
reality for the year 2200.
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 A evolução tecnológica associada à pandemia estimulou a 
generalização do já existente conceito de teletrabalho.
Em Ortodontia, à constante evolução dos mais variados ma-
teriais/aparelhos, que por vezes tem suscitado apaixonada 
controvérsia, tem-se associado mais recentemente a virtua-
lização de tarefas e processos.
 A alavancagem tecnológica terá nos próximos anos uma 
ação paradigmática no que à Ortodontia diz respeito?  
O próximo ano, de 2021... capicua não é, e muito provavel-
mente será percecionado como o ano da “vacinação”, para-
digma introduzido em 1798 por Edward Jenner, médico bri-
tânico. O atual conhecimento farmacológico e a necessidade 
planetária consentiram no acelerar da criação da vacina do 
momento.
A associação dos conceitos Farmacologia e Ortodontia traz 
à memoria o movimento dentário e toda a cascata de media-
dores bioquímicos associados. 
Numa abordagem ligeiramente diferente, essa associação 
recorda-me uma frase escrita por Weinstein e Haack:  "Em-
bora o mecanismo de controlo do movimento dentário seja 
basicamente biológico, este inicia-se por ação de uma força. 
Até que o movimento se consiga desencadear por ação far-
macológica, o ortodontista estará sempre vinculado à me-
cânica". 
Esta afirmação, escrita em 1959, mantém-se ainda hoje 
atual. Uma ação farmacológica com a abrangência nos seus 
efeitos como a idealizaram Weinstein e Haack será com cer-
teza o início de um novo paradigma no nosso “métier”.
Até lá, controvérsias à parte, de forma matricial e discipli-
nada, intuitiva, virtual/digital, ancorada das mais variadas 
formas, às cores, a preto e branco, com a filosofia xyz, o  
bracket β ou o alinhador α:  as leis de Newton continuam a 
reger o nosso atual paradigma.

“E assim Acontece”.

Um feliz 2021! t

The technological evolution associated with the pandemic 
has stimulated the generalization of the already existing 
concept of telework.
In Orthodontics, the constant evolution of the most varied 
materials / devices, which has sometimes caused controver-
sy, has more recently been associated with the virtualiza-
tion of tasks and processes.
Will technological leverage have a paradigmatic action in 
the coming years with regard to orthodontics?
The next year, 2021 ... capicua is not, and most likely will be 
perceived as the year of "vaccination", a paradigm introdu-
ced in 1798 by Edward Jenner, a British doctor. The current 
pharmacological knowledge and the planetary need allo-
wed the creation of the vaccine of the moment.
The association of the concepts of Pharmacology and Ortho-
dontics ... brings to mind the principles of tooth movement 
and the entire cascade of associated biochemical mediators.
In a different approach, this association reminds me of a 
phrase written by Weinstein and Haack: "Although the 
tooth movement control mechanism is basically biological, 
it starts with the action of a force. Until the movement can 
be triggered by pharmacological action, the orthodontist 
will always be linked to mechanics ".
This statement, written in 1959, remains today. A pharma-
cological action with the scope in its effects as Weinstein 
and Haack idealized it will certainly be the beginning of a 
new paradigm in our profession.
Until then, controversies aside, in a matrixed and discipli-
ned, intuitive, virtual / digital way, anchored in the most 
varied ways, in color, in black and white, with the xyz philo-
sophy, the bracket β or the aligner α: Newton's laws continue 
to govern our current paradigm.

"And so it happens".

A happy 2021! t
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VISTO DE FORA

Os devidos pontos nos ee!

The proper points in the ee!

Porque considero o segundo molar decíduo o dente 

mais importante até cerca dos doze anos, e por vezes 

essencial até mais tarde? Ora vejamos…

Why do I consider the second deciduous molar to 

be the most important tooth until about the age of 

twelve, and sometimes essential until later? Let's see 

...

A odontogénese é um processo relati-
vamente simples dentro do complexo 
que representa o desenvolvimento crâ-
nio-maxilo-facial. As estruturas den-
tárias têm um padrão de crescimento 
único e de grande estabilidade meta-
bólica, pelo que é possível averiguar as 
anomalias de forma e de estrutura dos 
dentes segundo o período de desenvol-
vimento em que se produziram.
As alterações da dentição temporária 
proporcionam-nos informação sobre 
os transtornos metabólicos ou ambien-
tais que os dentes sofreram durante 

Odontogenesis is a relatively simple 
process within the complex that re-
presents cranio-maxillofacial develo-
pment. The dental structures have a 
unique growth pattern and great me-
tabolic stability, so it is possible to as-
certain the anomalies in the shape and 
structure of the teeth according to the 
period of development in which they 
occurred.
The changes in the temporary denti-
tion provide us information about the 
metabolic or environmental disorders 
that the teeth suffered during a period 

Prof. Doutor Luís Pedro Ferreira    Especialista em Odontopediatria

       Presidente da Sociedade Portuguesa de Odontopediatria (SPOP)
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um período que começa no segundo trimestre de gravidez e 
se estende até depois do parto.
O desenvolvimento cronológico normal do dente E inicia-se 
pelas 10 semanas in útero, começa a calcificação entre as se-
manas 16 e 23 ainda in útero, e apresenta a coroa completa 
pelos 10-12 meses de idade.  A sua erupção ocorre entre os 
20-30 meses, a formação radicular completa-se pelos 3 anos, 
e a sua reabsorção inicia-se entre os 4-5 anos. Por fim a esfo-
liação deverá ocorrer entre os 11-12 anos de vida.
Dado ser o último dente decíduo a erupcionar nem sem-
pre desperta o mesmo entusiamo nos responsáveis quando 
comparado aos restantes, mas será com certeza o mais im-
portante nos cerca de 10 anos de função que deverá desem-
penhar, pelo que todas as estratégias preventivas deverão 
ser seguidas, entre as quais uma escovagem eficaz (efetuada 
por um adulto) no mínimo após o pequeno almoço e antes 
de dormir, utilização de fio dentário assim que se estabe-
leçam áreas de contacto (não pontos de contacto, o que os 
torna bem mais suscetíveis) e obviamente uma alimentação 
equilibrada.
Não sendo frequente, podem ocorrer transtornos eruptivos 
como a gengivite marginal inespecífica que se resolve por si 
só num espaço de tempo reduzido, ou alterações locais que 
requerem a nossa atenção, como no caso de quistos de erup-
ção anunciados por manchas azuladas provenientes da acu-
mulação de liquido na mucosa por atividade quística do gér-
men durante o seu processo eruptivo e que podem alcançar 
uma dimensão considerável, requerendo a sua drenagem e 
provocando uma rápida erupção do dente afetado.
A passagem de uma função de sucção para outra completa-
mente nova, como a mastigatória, associada aos contactos 
oclusais posteriores que se devem relacionar mediante um 
plano terminal reto ou vertical, assumem uma grande im-
portância.
A anatomia do dente E assemelha-se a um primeiro molar 
definitivo, como se de um irmão mais novo se tratasse, sen-

that begins in the second trimester of pregnancy and ex-
tends after delivery.
The normal chronological development of tooth E starts at 
10 weeks in utero, calcification begins between weeks 16 and 
23 still in utero, and presents the complete crown at 10-12 
months of age. Its eruption occurs between 20-30 months, 
the root formation is completed by 3 years, and its resorp-
tion begins between 4-5 years. Finally, exfoliation should 
take place between 11-12 years of age.
Since it is the last deciduous tooth to erupt, it does not always 
arise the same enthusiasm in the responsible when compa-
red to the rest, but it will certainly be the most important 
in the approximately 10 years of function that it should per-
form, so all preventive strategies should be followed, among 
which an effective brushing (carried out by an adult) at least 
after breakfast and before sleeping, using dental floss as 
soon as contact areas are established (not contact points, 
which makes them much more susceptible) and obviously 
a balanced diet.
Not infrequently, eruptive disorders can occur, such as 
nonspecific marginal gingivitis that resolves itself in a short 
time, or local changes that require our attention, as in the 
case of eruption cysts announced by bluish spots from the 
accumulation of liquid in the mucosa by cystic activity of 
the germ during its eruptive process and which can reach a 
considerable dimension, requiring its drainage and causing 
a rapid eruption of the affected tooth.
The transition from a suction function to a completely new 
one, such as mastication, associated with posterior occlusal 
contacts that must be related through a straight or vertical 
terminal plane, is of great importance.
The anatomy of tooth E resembles a permanent first molar, 
as if it was a younger brother, being the most susceptible to 
dental caries injuries, among others.
Its healthy maintenance is extremely important for its cor-
rect function, however, it may be imperative to carry out 
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do o mais suscetível dos temporários a lesões de cárie dentá-
ria, entre outras.
A sua manutenção saudável é de extrema importância para 
as suas corretas funções, podendo, no entanto, ser imperioso 
efetuar tratamentos preventivos, ou restauradores, de forma 
a manter a sua sobrevida ideal, e a longitude de arcada:
- Aplicação de vernizes fluoretados, selantes de fissuras, res-
taurações adesivas, coras pré-formadas, proteção pulpar di-
reta, pulpotomia e pulpectomia.
E o que nos poderá aportar a avaliação da sua relação oclu-
sal em termos antero-posteriores? Um degrau distal de-
terminará uma relação de classe II dos primeiros molares 
definitivos; se de um degrau mesial acentuado se tratar os 
primeiros molares definitivos vão erupcionar numa relação 
de classe III; num plano terminal reto ou um degrau mesial 
leve, vai depender do aproveitamento, ou não, do espaço de 
deriva para a futura relação molar definitiva.
Relativamente a uma análise transversal, e se de uma mor-
dida cruzada posterior se tratar, podemos questionar várias 
possíveis causas: fatores genéticos (hipoplasia do maxilar ou 
hiperplasia mandibular) ou adquiridos (uso prolongado de 
biberão e chupeta, sucção digital, pressão lingual por persis-
tência de deglutição atípica, respiração oral, hipertrofia das 
adenoides, hipertrofia das amígdalas, anquiloglossia,…).
E quando se deteta a erupção ectópica dos primeiros mola-
res definitivos, devido a um padrão eruptivo mesioangular 
anormal, o dente E permito-nos, em várias situações, ser o 
ponto de apoio para iniciar a correção dessa anomalia. Na 
maioria dos casos em que por motivos de cárie, traumatismo 
ou reabsorção, se der a perda precoce do dente E, torna-se 
imperativo evitar a mesialização dos primeiros molares per-
manentes e manter o espaço para a erupção dos segundos 
pré-molares com a colocação de mantedores de espaço para 
evitar movimentos dentários indesejáveis e permitir uma 
correta oclusão.
A anquilose pode ocorrer em ambas as dentições, sendo que 
a incidência mais comum envolve molares decíduos: 7 a 14%. 

preventive or restorative treatments, in order to maintain 
its ideal survival, and the arcade length such as:
- Application of fluoride varnishes, sealants, adhesive res-
torations, pre-formed crowns, direct pulp protection, pulpo-
tomy and pulpectomy.
And what can the evaluation of its occlusal relationship in 
anteroposterior terms provide? A distal step will determi-
ne a class II relationship of the first permanent molars; if 
an accentuated mesial step is involved, the first permanent 
molars will erupt in a class III relationship; in a straight 
terminal plane or a light mesial step, it will depend on the 
use, or not, of the drift space for the future definitive molar 
relationship.
Regarding a transversal analysis, and if a posterior crossbite 
is involved, we can question several possible causes: genetic 
factors (hypoplasia of the jaw or mandibular hyperplasia) or 
acquired factors (prolonged use of a bottle and pacifier, di-
gital suction, lingual pressure due to persistence of atypical 
swallowing, mouth breathing, hypertrophy of the adenoids, 
hypertrophy of the tonsils, ankyloglossia, ...).
And when the ectopic eruption of the first permanent mo-
lars is detected, due to an abnormal mesioangular erupti-
ve pattern, the tooth E allows us, in several situations, to be 
the support point to start the correction of this anomaly. In 
most cases in which, due to caries, trauma or resorption, if 
the E tooth is lost early, it is imperative to avoid mesializa-
tion of the first permanent molars and maintain the space 
for the eruption of the second premolars with placement of 
space maintainers to avoid undesirable tooth movements 
and allow correct occlusion.
Ankylosis can occur in both dentitions, with the most com-
mon incidence involving primary molars: 7 to 14%. Although 
the exfoliation of ankylosed molars is usually done natu-
rally, its extraction may be recommended, if prolonged re-
tention occurs, trying to avoid migrating neighboring teeth.
In the case of agenesis of the successor permanent tooth 
(hypodontia of the lower second premolar is the most fre-
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Se bem que a esfoliação de molares anquilosados se costuma 
dar naturalmente, a sua extração pode estar recomendada, 
se uma retenção prolongada se verificar, procurando evitar 
migrações dos dentes vizinhos. 
No caso de agenesia do dente permanente sucessor (hipo-
dontia do segundo pré-molar inferior é a mais frequente, 
excluindo o terceiro molar) o segundo molar decíduo anqui-
losado pode ser restaurado para manter a sua função, ou ter 
indicações ortodônticas para exodontia.
Por fim, mas não menos importante, é de salientar o cres-
cente diagnóstico de HSMD (Hipomineralização de Segun-
dos Molares Decíduos) com uma prevalência de aproxima-
damente 11,2%. Sabendo que quem apresenta este quadro 
têm cerca de aproximadamente 5 vezes mais probabilidade 
de apresentar HIM (Hipomineralização Incisivo-Molar) que 
afecta 15 a 20% da população, com possíveis repercussões 
severas na dentição permanente, este é indubitavelmente 
mais um fator de alerta a ter em consideração.

Os devidos pontos nos ee! Visto de fora por especialista em 
odontopediatria. t

quent, excluding the third molar), the ankylosed deciduous 
second molar can be restored to maintain its function, or 
have orthodontic indications for extraction.
Last but not least, it is worth that the growing diagnosis of 
HSMD (Secondary Molar Hypomineralization) with a pre-
valence of approximately 11.2%. Knowing that those who 
present this condition are approximately 5 times more li-
kely to have HIM (Molar Incisor Hypomineralization) that 
affects 15 to 20% of the population, with possible severe re-
percussions on permanent dentition, this is undoubtedly 
another alert factor to have in consideration.

The proper points in the ee! Seen from the outside by a spe-
cialist in pediatric dentistry. t
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DICA CLÍNICA

Incompatibilidade entre Power Ridges e 
Attachments no Sistema Invisalign®

Power Ridges and Attachment 
incompatibility on Invisalign® System

* David Matos 

1. Biomecanicamente o termo torque refere-se a um binário 
ou a um momento puro, implicando a presença de duas for-
ças opostas, não colineares e paralelas, de igual magnitude, 
que promovem uma tendência à rotação muito próxima do 
centro de resistência1,2. 

2. As ativações dos alinhadores não promovem binários, e 
consequentemente não produzem torque3,4,5. No entanto, 
tal não significa que o movimento radicular controlado não 
seja possível realizar, sendo no entanto necessário determi-
nar um sistema de forças3,4,5,6,7,8,9.

3. A força desenvolvida pelo Power Ridge (PR) cervical 
(Fig.1), produzirá um momento que leva à inclinação palati-
na da coroa. Uma força de diferente magnitude, exercida na 
face palatina e com distância superior ao centro de resistên-
cia, originará um momento superior ao gerado pelo PR3,4,5,8,9.

4. Os alinhadores Invisalign® controlam o movimento ra-
dicular pela geração de momentos e contramomentos, 
através de um sistema de forças, e não pela modificação da 
forma do alinhador em função do posicionamento dentário 

1. Biomechanically, the term torque refers to a couple or a 
pure moment, implying two opposite, non-collinear and 
parallel forces with the same magnitude, which promote a 
tendency to rotate very close to the center of resistance1,2.
 
2. Aligner activations do not promote couples, and conse-
quently do not perform torque3,4,5. Nevertheless, this does 
not mean that controlled root movement is not possible to 
accomplish, however it is necessary to determine a force 
system3,4,5,6,7,8,9.

3. The force developed by a cervical Power Ridge (PR) (Fig.1) 
will produce a moment that leads to a palatal crown incli-
nation. Another force with different magnitude, applied 
on the palatal surface and with increased distance to the 
center of resistance, will produce a greater moment than 
the moment associated to the PR3,4,5,8,9.

4. Invisalign® aligners control the root movement by devel-
oping moments and countermoments through force sys-
tems and not by changing the shape of the aligner due to 
tooth positioning (Fig.2)4,5,6,7,8. As a consequence of the sys-
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Fig. 1. Representação esquemática aproximada do sistema de forças 
realizado pelo PR. O momento gerado pela força F1 e o contramomento 

gerado pela força F2, produzem uma resultante que permite o movimento 
palatino da raiz.

Fig. 1. Schematic representation of an estimated force system performed 
by the PR. The moment developed by the force F1 and the counter 

moment developed by the force F2, produces a net moment that allows 
the palatal root movement.

Fig. 3. Representação esquemática aproximada do sistema de forças 
realizado por um alinhador para promover a pró-inclinação vestibular da 

coroa, com a presença de um attachment retangular horizontal biselado a 
gengival na face palatina.

Fig. 3. Schematic representation of an estimated force system performed 
by an aligner promoting buccal crown inclination, with the presence of 
a gingivally beveled horizontal rectangular attachment on the palatal 

surface.

Fig. 2. Representação esquemática aproximada do sistema de forças 
realizado por um alinhador sem ativações de superfície, promovendo 
a sua distorção e consequente geração de forças e momentos com 

componentes verticais significativas7.

Fig. 2. Schematic representation of an estimated force system performed 
by an aligner without surface activations, promoting its distortion and 

consequent development of forces and moments with significant vertical 
components7.

Fig. 4. Representação esquemática aproximada do sistema de forças 
gerado pelo alinhador com presença de um PR e de um attachment 

palatino, ocorrendo uma ligeira movimentação vestibular da coroa e um 
movimento significativo da raiz para palatino.

Fig. 4. Schematic representation of an estimated force system developed 
by the aligner with the presence of a PR and a palatal attachment, with a 
slight crown buccal movement and a significant palatal root movement.

Fig. 5. A manutenção dos attachments quando for realizado “additional aligners” levará o sistema a reconhecer os attachments como 
uma alteração anatómica, permitindo a adição de PR e ultrapassando a incompatibilidade.

Fig. 5. The maintenance of attachments when "additional aligners" are requested will lead the system to recognize them as an 
anatomic modification, allowing the addition of the PR and overcoming the incompatibility.
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(Fig.2)4,5,6,7,8. Devido à incompatibilidade do sistema em asso-
ciar um PR e um attachment, alguns clínicos optam pela in-
clusão de um attachment para diminuir a desadaptação do 
alinhador11. Adicionalmente, uma depressão na superfície 
do alinhador poderá ser realizada na tentativa de mimetizar 
um PR, o que constitui uma deformação plástica colapsável 
e que pode promover a sua distorção durante a inserção3,4,5.

5. A correção da retroinclinação dos incisivos poderá ser 
sequenciada em pró-inclinação coronária seguida do movi-
mento radicular palatino. A pró-inclinação constitui uma 
inclinação não-controlada, sem necessidade de um PR 
para ocorrer, permitindo a inclusão de um attachment até 
à correção da posição da coroa (Fig.3). Ao solicitar “additio-
nal aligners” sem que seja removido o attachment, levará 
o sistema a reconhecê-lo como uma alteração anatómica, 
ultrapassando a incompatibilidade com o PR, permitindo a 
sua presença durante a correção radicular (Fig.4). Assim, é 
possível aumentar a retenção do alinhador e manter o siste-
ma de forças associado ao PR, desde que o movimento seja 
segmentado (Fig.5). t

tem incompatibility in associating a PR and an attachment, 
some clinicians prefer the inclusion of an attachment to 
reduce the aligner mismatch11. Additionally, a torque ridge 
indentation on the surface of the aligner may be performed 
to resemble a PR, which constitutes an aligner rupture by 
plastic deformation. This deformation is collapsible and 
might promote its distortion during insertion3,4,5.

5. The correction of incisor retroclination may be sequenced 
on buccal crown tipping followed by palatal root movement. 
Moreover, buccal crown tipping constitutes an uncontrolled 
inclination, without a PR needed to occur. This allows the 
inclusion of an attachment until the position of the crown 
is corrected (Fig.3). Additionally, by requesting “addition-
al aligners” without removing the attachment, the system 
will recognize it as an anatomic modification, overcoming 
incompatibility with the PR and allowing its presence dur-
ing root correction (Fig.4). Thus, it is possible to increase the 
retention of the aligner and maintain the force system as-
sociated to the PR, as long as the movement is segmented 
(Fig.5). t

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Burstone CJ and Choy K. The Biomechanical Foundation of Clinical Orthodontics. Hanover Park: 

Quintessence Publishing Co, Inc; 2015

2. Isaacson RJ, Lindauer SJ, Davidovitch M. The Ground Rules for Arch Wire Design. Semin Orthod. 

1995; 1(1): 3-11.

3.  Morton J, Derakhshanb M, Kazaa S, Li C. Design of the Invisalign System Performance. Semin Or-

thod. 2017; 23(1): 3–11.

4. Morton J. SmartForce Features: Invisalign Doctor Site; 2018. Available from: www.learn.invisalign.

com/videos (accessed 10 October 2020).

5. Morton J. SmartStage Technology: Invisalign Doctor Site: 2018. Available from: www.learn.invisalign.

com/videos (accessed 10 October 2020).

6. Hahn W, Engelke B, Jung K, Dathe H, Fialka-Fricke J, Kubein-Meesenburg D, Sadat-Khonsari R. Ini-

tial Forces and Moments Delivered by Removable Thermoplastic Appliances During Rotation of an 

Upper Central Incisor. Angle Orthod. 2010; 80(2): 239-46.

7. Hahn W, Zapf A, Dathe H, Fialka-Fricke J, Fricke-Zech S, Gruber R, Kubein-Meesenburg D, Sadat-

-Khonsari. Torquing an Upper Central Incisor with Aligners - Acting Forces and Biomechanical Princi-

ples. Eur J  Orthod. 2010; 32(6): 607-13.

8. Brezniak, N. The clear plastic appliance: A biomechanical point of view, Angle Orthod. 2008; 

78:381-2.

9. Paquette DE, Colville C and Wheeler T (2017) Clear Aligner Treatment. In: Graber LW, Vanarsdall RL 

Jr, Vig KWL et al. (eds).  Orthodontics Current Principles and Techniques. 6th edn. St. Louis. Elsevier; 

2017. 778-811 p.

10. Iliadi A, Koletsi D, Eliades T (2019) Forces and Moments Generated by Aligner-Type Appliances for 

Orthodontic Tooth Movement: A Systematic Review and Meta-Analysis. Orthod Craniofac Res. 2019; 

22(4): 248-258.

11. Bowman, S.J. Improving the predictability of clear aligners. Semin Orthod. 2017; 23:65-75.

* Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Universitário Egas Moniz 
| 2002-2008; Pós-Graduação de Especialização em Ortodontia  Instituto 
Universitário de Ciências da Saúde – CESPU |IUCS-CESPU |2015- 2018; Professor 
na Pós-Graduação em Ortodontia com Alinhadores – Sistema Invisalign – 
IUCS-CESPU Formação; Investigador no Instituto de Investigação e Formação 
Avançada em Ciências e Tecnologias da Saúde (IINFACTS); Editor Adjunto da 
Revista Clínica de Ortodontia do Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-facia; 
Editor Adjunto da Revista Ortoclínica da Sociedade Portuguesa de Ortodonti; 
Membro da Consulta Assistencial de Ortodontia do Instituto Universitário Egas 
Moniz |2008-2014|



SPODF 23

SAIBA MAIS

Elgydium Clinic Sensileave Dentífrico e Elgydium Clinic Sensileave Gel são dispositivos médicos. 1) Testado in vitro.
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CLÍNICA

Tratamento ortodôntico cirúrgico 
da má oclusão esquelética de 
Classe II: relato de caso clínico

Surgical Orthodontic Treatment 
of skeletal Class II malocclusion: 
Case Report

Apresenta-se o caso clínico de uma mulher de 41 

anos, má oclusão esquelética classe II com padrão 

mesodolicofacial, relação molar classe II de Angle, 

discrepância dento-maxilar severa na arcada inferior 

e discrepância dento-maxilar moderada na arcada 

superior.

Devido às limitações de um tratamento ortodôntico 

compensatório, optou-se pela cirurgia com tratamento 

ortodôntico. O tratamento consistiu na extração dos 

segundos pré-molares superiores e inferiores, avanço 

esquelético bimaxilar, tripartida maxilar.

A 41 years old woman, class II skeletal malocclusion  

with a mesodolicofacial pattern, Angle class II 

molar relationship, severe arch-length tooth-size 

discrepancy in lower arch and moderate tooth-size 

discrepancy in upper arch is presented.

Due to the limitations in a compensatory 

orthodontic treatment, surgery with orthodontic 

treatment was decided to do. The treatment was 

extractions of the upper second and lower first 

premolars , a bimaxillary skeletal advancement and 

a three pieces maxilla.

Aranzazu Senosiain Oroquieta 
(Espanha) 
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ANAMNESE

Uma mulher de 35 anos compareceu na consulta de medi-
cina dentária, encaminhada do Departamento de Maxilo-
-Facial do Hospital Universitário Guadalajara (Espanha).  A 
sua queixa principal é “Quero melhorar minha mordida”. 
Não há motivação estética.

ANÁLISE FACIAL (fig.1)

A paciente apresenta incompetência labial. Possui perfil 
convexo, distância cervico-mentoniana reduzida e o pogó-
nion cutâneo retruído relativamente à linha subnasal.
A análise do sorriso mostra incisivos superiores centrados 
com a linha média facial e contração muscular do lábio assi-
métrica (lado esquerdo mais alto em comparação com o lado 
direito). A exposição dos incisivos e da gengiva é normal.

ANÁLISE INTRAORAL (fig.2)

Dentição permanente. Boa higiene oral, exceto no 3.1, que 
apresenta placa bacteriana  e recessão gengival. Não há cá-
ries. Verifica-se classe II de Angle de molares e de caninos 
em ambos os lados, 100% de sobremordida e compressão ma-
xilo-mandibular dentoalveolar.
A discrepância do comprimento do arco inferior é severa 
(9,89 mm) e moderada no arco superior (3,65 mm). O overjet 
está aumentado (8 mm).

ANÁLISE DE MODELO

Análise da relação intermaxilar
1. Relação sagital
– Relação molar: classe II bilateral.
– Relação canina: classe II bilateral.
– Overjet: 8 mm.

ANAMNESIS

A 35-year-old woman comes to our dental office referred 
from Maxillofacial Department of Hospital Universitario 
Guadalajara (Spain). Her chief complaint was “ I want to 
improve my bite”. There is no esthetic motivation.

FACIAL ANALYSIS  (fig.1)

The patient presents lip incompetence. She has a convex 
profile, her cervico-menton distance is reduced and soft po-
gonion is retruded referred to subnasale line.
Smiling analysis shows her upper incisors centered with 
facial midline and she presents an assymetric lip muscle 
contraction (left side higher compared to right side). Incisor 
and gum exposure is normal.

INTRAORAL ANALYSIS (fig.2) 

Permanent dentition. Good oral hygiene, except for 3.1 
which presents plaque and gingival recession. There is no 
caries. There are Angle class II molar and canine on both 
sides, 100% overbite and dentoalveolar maxillo-mandibular 
compression. 

The lower arch length discrepancy is severe (9,89mm) and 
moderate in the upper arch (3,65mm). The overjet is in-
creased (8mm).

MODEL ANALYSIS

Intermaxillary relationship analysis
1. Sagital relationship
– Molar relationship: bilateral class II.
– Canine relationship: bilateral class II.
– Overjet: 8mm.

PALAVRAS-CHAVE: skeletal class II, surgery, sever 

tooth-size discrepancy

KEYWORDS: skeletal class II, surgery, sever tooth-

size discrepancy
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Fig. 1. Imagens faciais iniciais.

Fig. 1. Initial facial pictures.

Fig. 2. Imagens intraorais iniciais.

Fig. 2. Intraoral initial pictures.

Fig. 3. Panorâmica, raio-x lateral e cefalometria inicias.

Fig. 3. Panoramic, lateral x-ray and cephalometric initial analysis.
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2. Vertical relationship: overbite 100%.

3. Transversal relationship: 
– Lower intercanine width (mm): 24,55.
– Lower intermolar width (mm): 37,89.
– Upper intercanine width (mm): 34,79.
– Upper intermolar width (mm): 37,87.

Arch analysis
Upper arch
– Shape: square.
– Symmetry: symmetrical.

Lower arch
– Shape: square.
– Symmetry: symmetrical.

Dental discrepancy:
1. Upper arch: moderate crowding.
2. Lower arch: severe crowding.

There is Bolton discrepancy.

CEPHALOMETRIC ANALYSIS 

Skeletal class II malocclusion. Mesodolicofacial pattern. 
Upper and lower incisor proclined. Lower jaw is placed 
backwards due to an increased saddle angle. Posterior and 
anterior facial height is reduced. Maxillary convexity is in-
creased. The table 1 with cephalometric values is presented:

FUNCTIONAL ANALYSIS AND TMJ

No signs of TMJ disorders.

DIAGNOSIS

• Angle class II molar and canine on both sides.
• Severe lower dental discrepancy.
• 100% overbite and 8 mm overjet.
• Upper and lower incisors proclined.
• Skeletal class II (distal basal sagittal jaw relationship) by 
mandibular retrognathia. mesodolicofacial pattern.

2. Relação vertical: overbite 100%.

3. Relação transversal:
– Largura intercanina inferior (mm): 24,55.
– Largura intermolar inferior (mm): 37,89.
– Largura intercanina superior (mm): 34,79.
– Largura intermolar superior (mm): 37,87.

Análise do arco
Arco superior
– Forma: quadrada.
– Simetria: simétrica.

Arco inferior
– Forma: quadrada.
– Simetria: simétrica.

Discrepância dentária:
1. Arco superior: apinhamento moderado.
2. Arco inferior: apinhamento severo.

Existe discrepância de Bolton.

ANÁLISE CEFALOMÉTRICA

Má oclusão esquelética de classe II. Padrão mesodolicofa-
cial. Incisivos superiores e inferiores proclinados. A man-
díbula está retruída, devido ao aumento do ângulo sela. A 
altura facial posterior e anterior está reduzida. A convexi-
dade facial está aumentada. Os valores cefalométricos são 
apresentados na tabela 1.
 
ANÁLISE FUNCIONAL E ATM

Sem sinais de problemas da ATM.

DIAGNÓSTICO

• Classe II de Angle de molares e de canino bilateral.
• Discrepância dentária inferior severa.
• Overbite de 100% e overjet de 8 mm.
• Incisivos superiores e inferiores proinclinados.
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• Classe II esquelética (relação basal maxilar sagital distal) 
por retrognatia mandibular.
• Padrão mesodolicofacial.
• Simetria facial.
• Incompetência labial e perfil convexo.

OBJETIVOS DE TRATAMENTO

• Melhorar a saúde gengival, com um enxerto de tecido con-
juntivo nos incisivos inferiores.
• Resolver a discrepância dentária superior e inferior.
• Retroclinar os incisivos superiores e inferiores. Extrações 
de 15,25,34 e 44.
• Relação de molares e de caninos de classe I. Guias anterior 
e canina.
• Expansão dentoalveolar em ambas as arcadas.
• Coordenação das arcadas para cirurgia ortognática.
• Cirurgia ortognática de avanço mandibular e tripartida 
maxilar.
Melhorar a incompetência labial.

• Mesodolicofacial pattern.
• Facial symmetry.
• Lip incompetence and convex profile.

TREATMENT GOALS

• Improve gingival health with a connective tissue graft in 
lower incisors.
• Resolve upper and lower dental discrepancy.
• Retrocline upper and lower incisors. Extractions of 15,25,34 y 44.
• Molar and canine class I relationship. Anterior and canine 
guidance.
• Dentoalveolar expansion in both arches.
• Arch coordination for orthognatic surgery.
• Mandibular forward advancement and three pieces max-
illa by orthognatic surgery.
Improve lip incompetence.

TREATMENT PLAN

• Connective tissue graft in lower incisors

Tabela 1.
Table 1.
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PLANO DE TRATAMENTO

• Enxerto de tecido conjuntivo nos incisivos inferiores
• Tratamento ortodôntico pré-cirúrgico com extrações de 
15,25,34,44
• Cirurgia ortognática bimaxilar
• Tratamento ortodôntico pós-cirúrgico
• Contenção final

EVOLUÇÃO

27/06/11: brackets superiores Roth 0,22. Extrações de 15,25,34 
e 44. Niti 014.
03/08/11: brackets inferiores 014 Niti.
04/03/12: 0,18 "x0,25" Niti superior e inferior.
06/06/12: aço inoxidável superior e inferior 0,19 ”x0,25”.
23/07/13: modelos pré-cirúrgicos. Radiografias panorâmica 
e lateral. Pronto para a cirurgia. Lista de espera.
11/03/14: Cirurgia ortognática bimaxilar.
27/05/15: Descimentação da arcada inferior. Retentor fixo.
08/05/15: Descimentação da arcada superior.
21/11/17: registros pós-tratamento 2 anos após o término do 
tratamento.

RESULTADOS PRÉ-CÚRGICOS

1. Resultados faciais (fig. 4)
Exposição gengival correta. Simetria facial. Perfil convexo.

2. Resultados dentários (fig. 6)
• Classe II completa de molares e de caninos.
• Incisivos superiores e inferiores normoclinados.
• Curva de Spee inferior à esquerda. Vamos nivelar comple-
tamente após a cirurgia.
• Overjet de 8 mm e overbite de 80%.
• Espaços entre os incisivos laterais e os caninos para a  
osteotomia.
• Linhas médias dentárias superior e inferior centradas.
• Sobreposição: o incisivo inferior foi retraído e os molares 
superiores perderam ancoragem.

• Presurgical orthodontic treatment with extractions of 
15,25,34,44
• Bimaxillary orthognatic surgery
• Postsurgery orthodontic treatment
• Final retention

EVOLUTION

27/06/11: upper braces Roth 0,22. Extractions  of 15,25,34 and 
44. Niti 014.
03/08/11: lower braces 014 Niti.
03/04/12: 0,18” x0,25” Niti upper and lower.
06/06/12: 0,19” x0,25” stainless steel upper and lower.
23/07/13: trial models. Panoramic and lateral ceph x-ray. 
Ready for surgery. Waiting list.
03/11/14: Bimaxillary orthognatic surgery.
27/05/15: Debond lower arch. Fixed retainer.
05/08/15: Debond upper arch.
21/11/17: postreatment records 2 years end of treatment.

PRESURGICAL RESULTS

1. Facial results (fig. 4)
Correct gingival exposure. Facial symmetry. Convex  
profile.

2. Dental results(fig. 5)
• Molar and canine full class II.
• Upper and lower incisors normoclined.
• There is lower Spee curve left. We will level completely 
after surgery.
• 8mm overjet and 80% overbite.
• We opened spaces between lateral incisors and canines for 
the osteotomy.
• Upper and lower dental midline are centered.
• Superimposition: Lower incisor was retracted and upper 
molars lost anchorage.

3. Panoramic radiograph (fig.7)
Root divergency to enhance osteotomy. 
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Fig. 4. Imagens faciais pré-cirúrgicas.

Fig. 4. Presurgical facial pictures.

Fig. 5. Imagens intraorais pré-cirúrgicas.

Fig. 5. Presurgical intraoral pictures.

Fig. 6. Sobreposições após tratamento ortodôntico pré-cirúrgico.

Fig. 6. Superimpositions after presurgical orthodontic treatment.
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Fig. 7. Radiografias panorâmica e lateral e cefalometria pré-cirurgicas.

Fig. 7. Panoramic, lateral x-ray and cephalometric presurgical analysis.

Fig. 8. Planeamento cirúrgico.

Fig. 8. Surgical planning.

3. Radiografia panorâmica (fig.7)
Divergência de raizes para melhorar a osteotomia

4. Resultados cefalométricos
Classe II esquelética, convexidade facial aumentada e redu-
ção da altura facial anterior e posterior.

PLANEAMENTO CIRÚRGICO (fig.8)

Mandíbula primeiro
• Osteotomia sagital bilateral com avanço e rotação anti-ho-
rário para reposicionamento mandibular.
• Avanço dos incisivos inferiores 15,5mm e 3mm para cima.
• Avanço do pogónion 12,3 mm para frente e 3 mm para 
cima.

4. Cephalometric results 
Skeletal class II, increased maxillary convexity and reduced 
anterior and posterior facial height.

SURGICAL PLANNING (fig.8)

Mandible first
• Bilateral sagittal split osteotomy with advancement and 
counterclokwise rotation for mandibular repositioning.
• Lower incisor 15,5mm advancement and 3 mm upwards.
• Pogonion 12,3 mm forward advancement and 3mm up-
wards.

Maxilla
• Three pieces Lefort I. Posterior expansion 3mm.
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Maxilla
• Le Fort I tripartida. Expansão posterior de 3mm.
• Avanço de 8mm.
• Impactação maxilar de 2 mm.

RESULTADOS

1. Resultados faciais (fig. 9)
• Harmonia facial e perfil reto.
• Competência labial.
• Exposição gengival reduzida, devido a uma impactação 
maxilar excessiva.
• Contração labial assimétrica quando o paciente sorri per-
manece.

2. Resultados dentários (fig. 10)
• Classe I de Angle.
• Ângulo interincisivo correto. Incisivos superiores e in-
feriores normoclinados. Incisivo inferior ligeiramente re-
troinclinado.
• Overbite e overjet corretos. Guias anterior e canina.
• Discrepância de Bolton compensada com torque dos inci-
sivos superiores e inferiores.
• Linha média dentária superior ligeiramente desviada para 
a esquerda em comparação com a linha média dentária in-
ferior. Isso ocorre porque a maxila foi colocada com uma 
leve rotação para a esquerda durante a cirurgia.
• Sobreposições: incisivos superiores movidos para frente e 
para cima. O incisivo inferior foi retroclinado. O molar su-
perior foi colocado numa posição anterior e o molar inferior 
foi extruído. (fig 11)

3. Resultados radiológicos (fig.12)
Côndilos com boa anatomia. Paralelismo radicular.

4. Resultados cefalométricos
• Mandíbula colocada numa posição mais avançada. Pro-
fundidade facial anterior aumentada.

• Forward advancement 8mm.
• 2mm maxillary impaction.

RESULTS

1. Facial results (fig. 9)
• Facial harmony and straight profile.
• Lip competence.
• Reduced gingival exposure, due to an excessive maxillary 
impaction.
• Assymetrical lip contraction when the patient smiles re-
mains.

2. Dental results (fig. 10)
• Angle class I.
• Interincisal angle is correct. Upper and lower incisors nor-
moclined. Lower incisor is slightly retroclined.
• Correct overbite and overjet. Anterior and canine guidance.
• Bolton discrepancy was compensated with upper and low-
er incisors torques.
• Upper dental midline is slightly deviated to the left com-
pare to the lower dental midline. This is because the max-
illa was placed with a slight rotation to the left during sur-
gery.
• Superpositions: upper incisor moved forward and up-
wards. Lower incisor was retroclined. Upper molar was 
placed in a forward position and the lower molar was ex-
truded. (fig 11)

3. Radiological results (fig.12)
Condyles with good anatomy. There is root parallelism.

4. Cephalometric results 
• Mandible was placed in a more forward position. Anterior 
facial depth was increased.
• Facial axis changed to 86,6º to 91,5º .
• Gonial angle was increased and articular angle was  
reduced.
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Fig. 9. Imagens faciais finais.

Fig. 9. Final facial pictures.

Fig. 10. Imagens intraorais finais.

Fig. 10. Final intraoral pictures.

Fig. 11. Sobreposições pós-tratamento.

Fig. 11. Postreatment superimpositions.
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• Eixo facial mudou para 86,6º a 91,5º.
• Ângulo goníaco aumentado e ângulo articular reduzido.
• Convexidade maxilar mudou para os valores normais.
• Os valores cefalométricos finais são apresentados na tabela 2.

5. Resultados funcionais
A paciente melhorou a sua função respiratória. A via aérea 
aumentou após a cirurgia.

• Maxillary convexity changed to normal values.
• The table2 with final cephalometric values is presented.

5. Functional results
The patient improved her breathing function. The airway 
was increased after surgery.
For 24 months the patient used a vacuum retainer in the 
upper arch and a fixed retainer in the lower arch. 

Fig. 12. Panorâmica, raio-x lateral e análise cefalométrica pós-tratamento.

Fig. 12. Postreatment panoramic, lateral x-ray and cephalometric analysis.

Tabela 2.
Table 2.
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Fig. 13. Imagens faciais de 2 anos após o tratamento.

Fig. 13. 2 years postreatment facial pictures.

Fig. 14. Imagens intraorais 2 anos pós-tratamento.

Fig. 14. 2 years postreatment intraoral pictures.

Fig. 15. Sobreposições 2 anos pós-tratamento.

Fig. 15. 2 years postreatment superimpositions.
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Durante 24 meses o paciente utilizou contenção a vácuo na 
arcada superior e contenção fixa na arcada inferior.

2 ANOS PÓS-CONTENÇÃO

1. Estabilidade dentária (fig.14)
Após 2 anos, tudo está estável. A paciente desejava manter a 
sua contenção fixa na arcada inferior. As sobreposições es-
tão estáveis. (Fig.15).

2. Estabilidade esquelética
Não há modificações nos valores esqueléticos.

3. Estabilidade funcional
O paciente tem competência labial e oclusão funcional cor-
reta. A higiene oral é boa.

CONCLUSÕES

As limitações do tratamento ortodôntico compensatório e 
os resultados estáveis após tratamento ortodôntico cirúrgi-
co ortognático, levam-nos a pensar que este plano de trata-
mento foi uma boa escolha para esta paciente. É importante 
salientar que não se devem compensar pacientes com más 
oclusões esqueléticas graves.t

2 YEARS POST RETENTION 

1. Dental stability (fig.14)
After 2 years, everything is stable. The patient wanted to 
maintain her fixed retainer in the lower arch. Superimposi-
tions are stable. (Fig.15). 

2. Skeletal stability
There is no changes in skeletal values.

3. Functional stability
The patient has lip competence and a correct functional oc-
clusion. Her oral hygiene is correct.

CONCLUSIONS

Limitations in the compensatory orthodontic treatment 
and the stable results after surgery with orthodontic treat-
ment, lead us to think that this treatment plan  was a good 
choice in this patient. It is important to remark, not to com-
pensate those patients with severe skeletal malocclusions.t

* Dental Degree. University Complutense Madrid(Spain) (2003).
Master´s Degree in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics fromUniversity 
Oviedo (Spain) (2006). PhD in Dentistry. “Roughness in orthodontic arches with 
confocalmicroscopy”. Oviedo University (Spain) (2007). Diplomate Member of the 
Spanish Orthodontics Society and DentofacialOrthopedics (SEDO) (2018). Diploma 
in Orthodontics by FACE/Roth-Willimas Center for FunctionalOcclusion. Diploma 
in Orthognatic Surgery by FACE/Roth-Willimas Center forFunctional Occlusion. 
Diploma in Temporomandibular Joint Disorders by FACE/Roth-Willimas 
Center for Functional Occlusion. Member of Spanish Association of Specialists 
in Orthodontics (AESOR) Author of various specialized publications. Lecturer at 
diverse national and international congresses, symposiums and Private practices – 
exclusively dedicated to Orthodontics - in Madrid and Guadalajara, (SPAIN)

Fig. 16. Radiografias panorâmica, lateral e análise cefalométrica 2 anos pós-tratamento.

Fig. 16.  years postreatment panoramic, lateral x-ray and cephalometric analysis.
.
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Intrusão pré-protética de dentes 
posteriores com recurso a 
ancoragem esquelética  
- Relato de 3 casos clínicos 

Pre-prosthetic intrusion of posterior 
teeth using skeletal anchorage  
- Report of 3 clinical cases

 1 Catarina Caetano 
2 Diana Pedrosa

INTRODUÇÃO

A erupção excessiva de um molar pode levar a interferên-
cias oclusais, distúrbios funcionais e causar grande dificul-
dade durante a reabilitação protética1-3.
Para reabilitar pacientes onde se verifique a extrusão de den-
tes posteriores, é necessário recuperar o espaço adequado 
para a reabilitação dos dentes antagonistas. Encontram-se 
disponíveis várias opções terapêuticas para o nivelamento 
de dentes posteriores extruídos: intrusão ortodôntica; redu-
ção oclusal (que requer geralmente restaurações coronárias 
e frequentemente tratamento endodôntico); e extração dos 
dentes extruídos1,4.

INTRODUCTION

The excessive eruption of a molar can lead to occlusal in-
terferences, functional disorders and cause great difficulty 
during prosthetic rehabilitation1-3.
To rehabilitate patients where posterior teeth are extruded, 
it is necessary to recover adequate space for the rehabilita-
tion of antagonistic teeth. Several therapeutic options are 
available for leveling extruded posterior teeth: orthodontic 
intrusion; occlusal reduction (which usually requires coro-
nary restorations and often endodontic treatment); and ex-
traction of extruded teeth1,4.
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A intrusão de molares é, talvez, o movimento mais difícil de 
se conseguir ortodonticamente5. Durante o tratamento or-
todôntico convencional para a intrusão molar, é complexo 
conseguir evitar o efeito colateral da extrusão e inclinação 
dos dentes adjacentes que funcionam como unidades de an-
coragem, aumentando o tempo total de tratamento e com-
prometendo os resultados1,3,8.

A intrusão pura é alcançada quando um sistema de anco-
ragem suporta forças leves e contínuas e que são direciona-
das através do centro de resistência do dente. Com o apare-
cimento da ancoragem esquelética, é possível realizar este 
tipo de movimento sem efeitos secundários nos dentes ad-
jacentes9. Para tal, a ancoragem ortodôntica pode ser prepa-
rada incorporando ancoragem esquelética através de mini-
-placas, mini-implantes ou implantes4,5,9,10.

O controle tridimensional da posição dentária é fundamen-
tal para o sucesso do movimento de intrusão posterior. A 
maioria dos casos requer movimento dentário em corpo e, 
assim sendo, deve ser tida em conta a localização do centro 
de resistência, que é modificada por diversos fatores: tama-
nho e forma dos dentes, forma e número de raízes, nível ós-
seo, qualidade dos tecidos periodontais e condições anató-
micas2.

A intrusão molar será mais eficaz com a aplicação simultâ-
nea de forças intrusivas por vestibular e por palatino1,2.  
Para que a movimentação seja previsível, é necessário que as 
forças aplicadas tenham direção e magnitude adequadas2,10.
Neste artigo, apresentamos 3 casos de dentes posteriores 
extruídos com diminuição significativa do espaço protético 
para a reabilitação implanto-suportada dos antagonistas, 
em que o tratamento preconizado foi a intrusão ortodôntica 
apoiada em ancoragem esquelética

Molar intrusion is perhaps the most difficult movement to 
achieve5. During conventional orthodontic treatment for 
molar intrusion, it is complex to avoid the side effect of the 
extrusion and inclination of adjacent teeth that act as an-
choring units, increasing the total treatment time and com-
promising the results1,3,8.

Pure intrusion is achieved when an anchoring system re-
sists light and continuous forces that are directed through 
the center of resistance of the tooth. With the advent of 
skeletal anchorage, it is possible to perform this type of 
movement without side effects on adjacent teeth9. For this, 
orthodontic anchorage can be prepared by incorporating 
skeletal anchorage through mini-plates, mini-implants or 
implants4,5,9,10.

The three-dimensional control of tooth position is critical to 
the success of posterior intrusion. Most cases require bodily 
movement and therefore, the location of the center of resist-
ance must be taken into account. Its location is modified by 
several factors: size and shape of the teeth, shape and num-
ber of roots, bone level, quality of periodontal tissues and an-
atomical conditions2.

Molar intrusion is more effective with the simultaneous ap-
plication of buccal and palatal intrusive forces1,2.  
For predictable movement, it is necessary that the applied 
forces have adequate direction and magnitude 2,10.

This article presents 3 cases of extruded posterior teeth 
with a significant decrease in the prosthetic space for im-
plant-supported rehabilitation of antagonists, in which the 
elected treatment was orthodontic intrusion supported by 
skeletal anchorage.
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DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS

CASO 1

Diagnóstico e objetivos de tratamento
Paciente do sexo masculino, 45 anos, tinha como objetivo 
reabilitar os dentes perdidos (Fig.1). Através da análise clíni-
ca (Fig.2), foi possível verificar uma extrusão considerável do 
dente 26 com invasão do espaço protético necessário para a 
reabilitação implanto-suportada do dente 36.

Plano de tratamento 
As opções terapêuticas propostas para a reabilitação do 3º 
quadrante foram:
1 –  Intrusão ortodôntica do dente 26 com recurso a 2 mini-
-implantes;
2 – Desgaste do dente 26 com realização de overlay e possível 
necessidade de tratamento endodôntico.
O paciente selecionou o plano de tratamento 1. 

Abordagem Clínica e Resultados
Foi realizada uma tomografia computadorizada de feixe có-
nico (CBCT) de modo a avaliar o local mais favorável para 
a colocação dos mini-implantes. Após avaliação do espaço 
inter-radicular no CBCT determinou-se a colocação do mi-
ni-implante vestibular, em distal do 26 e do palatino, em me-
sial deste dente (Fig. 3).
Depois da sua colocação, foi imediatamente ativada a intru-
são com uma cadeia elástica única, apoiada em botões (Fig. 
4). No mesmo dia foi realizada a colocação dos implantes no 
3º quadrante.
A reativação da intrusão foi realizada a cada 4 semanas, du-
rante 3 meses.
Após a osteointegração dos implantes mandibulares, foram 
colocadas as coroas definitivas implanto-suportadas e foram 
removidos os mini-implantes (Fig. 5 e 6).

CASE DESCRIPTION

CASE 1

Diagnosis and treatment goals
A 45-year-old male patient aimed to rehabilitate missing 
teeth (Fig.1). Through clinical analysis (Fig.2), it was possi-
ble to verify a considerable extrusion of tooth 26 with inva-
sion of the prosthetic space necessary for implant-support-
ed rehabilitation of tooth 36.

Treatment Plan
The therapeutic options proposed for the rehabilitation of 
the 3rd quadrant were:
1 – Orthodontic intrusion of tooth 26 using 2 mini-implants;
2 – Coronary reduction of 26 with overlay and possible need 
for endodontic treatment.
The patient selected treatment plan 1.

Clinical Approach and Results  
Cone beam computed tomography (CBCT) was performed 
in order to determine the most favorable location for the 
placement of the mini-implants. After assessing the in-
ter-radicular space through CBCT, the buccal mini-implant 
was placed distally of 26 and the palatal mini-implant was 
inserted mesially of this tooth (Fig. 3).
After its placement, the intrusion was immediately activated 
with a single power chain, supported by buttons (Fig. 4). On 
the same day, the implants were placed in the 3rd quadrant.
The reactivation of intrusion was performed every 4 weeks 
for 3 months.
After osteointegration of the mandibular implants, the 
final implant-supported crowns were placed and the mi-
ni-implants were removed (Figs. 5 and 6).
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Fig. 1. Ortopantomografia inicial.

Fig. 1. Initial panoramic X-ray.

Fig. 3. Corte axial da imagem do CBCT 
pré-tratamento, que mostra o espaço inter-

radicular dos dentes 25, 26 e 27.

Fig. 3. Axial section of pre-treatment CBCT, 
which shows the inter-radicular space of 

teeth 25, 26 and 27.

Fig. 6. Fotografia intra-oral esquerda. A - Instalação da mecânica de 
intrusão do dente 26. B - Após intrusão ortodôntica do dente 26 e 

reabilitação implanto-suportada do 3ºquadrante.

Fig. 6. Intraoral left side view. A - Installation intrusion mechanics of tooth 
26. B - After orthodontic intrusion of tooth 26 and implant-supported 

rehabilitation of the 3rd quadrant.

Fig. 5. Corte da ortopantomografia. A - Início da mecânica de intrusão 
do dente 26 e colocação dos implantes na região dos dentes 36 e 37. 

B - Finalização da intrusão ortodôntica do dente 26 e reabilitação do 3º 
quadrante.

Fig. 5. Panoramic X-ray. A - Start of  intrusion mechanics on tooth 26 and 
placement of implants in the region of teeth 36 and 37. B - Completion of 
orthodontic intrusion of tooth 26 and rehabilitation of the 3rd quadrant.

Fig. 4. Vista oclusal da mecânica de intrusão aplicada ao dente 26. Foram colocados 
dois mini-implantes, um vestibular e outro palatino, unidos por uma cadeia elástica 

ativada e apoiada em botões.

Fig. 4. Occlusal view of the intrusion mechanics applied to tooth 26. Two mini-
implants were placed (one buccal and one palatal, joined by an activated power chain 

and supported by buttons.

Fig. 2. Fotografia intra-oral esquerda inicial.

Fig. 2. Left side initial intraoral view.



SPODF 41

CASO 2

Diagnóstico e objetivos de tratamento
Paciente do sexo feminino, 57 anos, encaminhada para a 
consulta de ortodontia com objetivo de melhorar o espaço 
protético para a reabilitação implanto-suportada dos dentes 
36 e 37.
Após análise clínica e radiográfica (Fig.7), foi possível verifi-
car a extrusão de aproximadamente 3 milímetros dos den-
tes 26 e 27, com invasão do espaço protético necessário para 
a reabilitação implanto-suportada dos dentes antagonistas.
Apesar de beneficiar de tratamento ortodôntico global, a pa-
ciente recusou de imediato essa alternativa terapêutica.

Plano de tratamento 
As opções terapêuticas propostas para a reabilitação do 3º 
quadrante foram:
1 –  Intrusão ortodôntica dos dentes 26 e 27 com recurso a 2 
mini-implantes.
2 – Desgaste dos dentes 26 e 27 com realização de overlay e 
possível necessidade de tratamento endodôntico.
A paciente aceitou o plano de tratamento 1.

Abordagem Clínica e Resultados
O planeamento foi realizado com auxílio de CBCT. Tendo 
em conta que se pretendiam intruir 2 dentes, foi necessário 
planear um sistema de forças com uma linha de ação que 
se aproximasse do centro de resistência desse grupo de den-
tes. Planeou-se a realização de 2 mini-implantes no espaço 
inter-radicular entre os dentes 26 e 27, um por vestibular e 
outro por palatino (Fig.8). 
De modo a que os dentes se comportassem como um corpo 
único e para facilitar a aplicação de forças, os dentes 26 e 27 
foram unidos por um segmento de aço colado com compósi-
to nas suas faces oclusais. Instalaram-se os mini-implantes 
e iniciou-se a ativação com uma cadeia elástica única. Duas 
semanas depois, foi realizada a cirurgia de colocação de im-
plantes no 3º quadrante.
A reativação da intrusão foi realizada a cada 4 semanas, du-
rante 4 meses. 
Após a obtenção do espaço protético desejado, foram reali-
zadas as coroas sobre implantes e remoção do sistema intru-
sivo. (Fig. 9, 10, 11 e 12)

CASE 2

Diagnosis and treatment goals
Female patient, 57 years old, referred to the orthodontic 
consultation with the objective of improving the prosthetic 
space for implant-supported rehabilitation of teeth 36 and 
37.
After clinical and radiographic analysis (Fig.7), it was pos-
sible to verify the extrusion of approximately 3 millimeters 
of teeth 26 and 27, with invasion of the prosthetic space  for 
implant-supported rehabilitation of antagonist teeth.
Despite benefiting from comprehensive orthodontic treat-
ment, the patient refused it immediately.

Treatment Plan
The therapeutic options proposed for the rehabilitation of 
the 3rd quadrant were:
1 – Orthodontic intrusion of teeth 26 and 27 using 2 mini-im-
plants.
2 – Crown reduction of 26 and 27 followed by overlays and 
possible need for endodontic treatment.
The patient accepted treatment plan 1.

Clinical Approach and Results  
The planning was carried out using CBCT. Bearing in mind 
that it was intended to intrude 2 teeth, it was necessary to 
plan a system of forces with a line of action that would ap-
proach the center of resistance of that group of teeth. Two 
mini-implants were planned in the inter-radicular space 
between teeth 26 and 27, one on the buccal side and other 
on the palatal side (Fig.8).
In order for the teeth to move as a single body and to fa-
cilitate the application of forces, teeth 26 and 27 were at-
tached by a segment of stainless steel arch wire bonded 
with composite on their occlusal surfaces. Mini-implants 
were installed and activation started with a single power 
chain. Two weeks later, implant placement surgery was 
performed in the 3rd quadrant.
Reactivation of the intrusion was performed every 4 weeks 
for 4 months. After obtaining the desired prosthetic space, 
crowns on implants and removal of the intrusive system 
were performed. (Fig. 9, 10, 11 and 12)
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Fig. 7. Ortopantomografia inicial.

Fig. 7. Initial panoramic X-ray.

Fig. 9. Vista oclusal do sistema de intrusão aplicado aos dentes 26 e 27. Foram colocados dois mini-implantes, 
um por vestibular e outro por palatino que suportaram a cadeia elástica ativa, passando por oclusal.

Fig. 9. Occlusal view of the intrusion system applied to teeth 26 and 27. Two mini-implants were placed, one per 
buccal and one per palatal.

Fig. 11. Corte coronário do CBCT ao nível dos segundos molares superiores. 
A - Pré-tratamento. B - Após intrusão ortodôntica, verificando-se uma intrusão 

de aproximadamente 3 mm.

Fig. 11. Coronal section of the CBCT at the level of the upper second molars. A 
– Pre-treatment. B – Post-treatment, with an intrusion of approximately 3 mm.

Fig. 8. Corte axial da imagem do CBCT pré-tratamento, que 
mostra o espaço inter-radicular dos dentes 26 e 27.

Fig. 8. Axial section of pre-treatment CBCT, which shows the 
inter-radicular space of teeth 26 and 27.

Fig. 10. Fotografia intra-oral esquerda. A - Instalação da mecânica de intrusão dos dentes 26 e 27. B - 
Após intrusão ortodôntica dos dentes 26 e 27 e reabilitação implanto-suportada dos dentes 33, 36 e 37.

Fig. 10. Intraoral left side view. A - Installation of intrusion mechanics of teeth 26 and 27. B - After 
orthodontic intrusion of teeth 26 and 27 and implant-supported rehabilitation of teeth 33, 36 and 37.

Fig. 12. Ortopantomografia final.

Fig. 12. Final panoramic X-ray.
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CASE 3

Diagnosis and treatment goals
Female patient, 51 years old, referred to the orthodontic con-
sultation to evaluate the possibility of intruding teeth 17 and 
45. 
After clinical observation was verified severe extrusion of 
teeth 17 and 45 and no prosthetic space for implant-sup-
ported rehabilitation of edentulous spaces in the 1st and 4th 
quadrants (Figs 13 and 14). In addition, the patient had as 
main problems: class II malocclusion on the right side and 
an upper midline deviation of 4 mm to the left.
 
Treatment Plan 
A comprehensive orthodontic treatment plan was present-
ed, which will not be discussed as it does not fit into the 
scope of this article.
Regarding the approach to extruded 17 and 45, two thera-
peutic options were presented:
1 – Orthodontic intrusion supported by implants. Due to the 
severity of the extrusion, the patient was informed that it 
might be necessary to perform some coronary reduction.
2 – Coronary reduction, endodontic treatment and ceramic 
overlay.
The patient opted for treatment 1.

Clinical Approach and Results  
Multidisciplinary planning determined the position of the 
implants in the 1st and 4th quadrants, which would serve 
as support for the intrusion of teeth 17 and 45. After their 
osteointegration, temporary crowns were  fabricated with 
customized structures that allowed the application of forces 
through buccal and palatal / lingual (Fig. 15). 
After placing the temporary crowns on implants, buttons 
were bonded to the teeth and a power  chain was applied 
from the customized structures to the buttons (Fig. 16). Re-
activation was performed every 4 weeks for 6 months.
After this period, there was an intrusion of approximately 
4,5 mm in teeth 17 and 45 (Fig. 17 and 18). The patient con-
tinued with complete orthodontic treatment and is still un-
dergoing treatment.

CASO 3 

Diagnóstico e objetivos de tratamento
Paciente do sexo feminino, 51 anos, encaminhada para a 
consulta de ortodontia para avaliar a possibilidade de intuir 
os dentes 17 e 45.
Na análise clínica, verificou-se extrusão severa dos dentes 
17 e 45 e inexistência do espaço protético necessário para a 
reabilitação implanto-suportada dos espaços edêntulos do 1º 
e 4º quadrantes (Fig. 13 e 14). Além disso, a paciente apresen-
tava como principais problemas, classe II direita com desvio 
da linha média superior de 4 mm para a esquerda.

Plano de tratamento 
Foi apresentado um plano de tratamento ortodôntico global, 
que não será discutido por não se enquadrar nos objetivos 
deste artigo.
Relativamente à abordagem aos dentes 17 e 45 extruídos, fo-
ram apresentadas duas opções terapêuticas:
1 – Intrusão ortodôntica apoiada em implantes. Devido à seve-
ridade da extrusão a paciente foi informada que, mesmo as-
sim, poderia ser necessário realizar alguma redução coronária.
2 – Redução coronária, tratamento endodôntico e overlay 
cerâmico.
A paciente optou pela opção de tratamento 1.

Abordagem Clínica e Resultados
O planeamento multidisciplinar decidiu o posicionamento 
dos implantes no 1º e 4º quadrantes, que viriam a servir de 
apoio para a intrusão dos dentes 17 e 45. Após a sua osteoin-
tegração, foram realizadas moldagens e fabricadas coroas 
provisórias com estruturas personalizadas que permitiram a 
aplicação de forças por vestibular e palatino/lingual (Fig. 15).
Após a colocação das coroas provisórias sobre implantes, 
foram colados botões nos dentes a intruir e aplicou-se uma 
de cadeia elástica desde as estruturas personalizadas aos bo-
tões (Fig. 16). A reativação foi realizada a cada 4 semanas, 
durante 6 meses.
Após este período, verificou-se uma intrusão de aproxima-
damente 4,5mm nos dentes 17 e 45 (Fig. 17 e 18). A paciente 
seguiu com o tratamento ortodôntico completo e encontra-
-se ainda em tratamento.
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Fig. 13. Ortopantomografia inicial.

Fig. 13. Initial panoramic X-ray.

Fig. 15. Confeção laboratorial das coroas provisórias com as estruturas personalizadas sobre os modelos de gesso. A - Vista lateral 
direita. B - Vista oclusal superior. C - Vista oclusal inferior.

Fig. 15. Laboratory manufacturing of temporary crowns with customized structures on plaster models. A – Right lateral view. B – Upper 
occlusal view. C – Lower occlusal view.

Fig. 16. Vista oclusal do sistema de intrusão. A - Arcada superior. B - Arcada inferior.

Fig. 16. Occlusal view of the intrusion system. A – Upper arch. B – Lower arch.

Fig. 14. Fotografia intra-oral direita inicial.

Fig. 14. Initial intraoral right view.

Fig. 18. Ortopantomografia após finalizada a intrusão 
ortodôntica.

Fig. 18. Panoramic  X-Ray after orthodontic intrusion.

Fig. 17. Fotografia intra-oral direita. A - Instalação da mecânica de intrusão dos dentes 
17 e 45 apoiada em implantes na região do 16 e 46, respetivamente. B - Após intrusão 

ortodôntica dos dentes 17 e 45.

Fig. 17. Intraoral photography right side view A - Installation of intrusion mechanics of 
teeth 17 and 45 supported by implants in the region of 16 and 46, respectively. B - After 

orthodontic intrusion of teeth 17 and 45.
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DISCUSSÃO

Apesar de ser um tratamento invasivo, a redução cuspídea é 
um dos métodos mais comuns e rápidos para o nivelamen-
to dos dentes extruídos3. Por outro lado, apesar da intrusão 
ortodôntica ser um método não invasivo é considerado um 
tratamento mais longo3. 
No entanto, como pode ser observado nos casos 1 e 2, a intru-
são ortodôntica foi realizada com sucesso durante o período 
de osteointegração dos implantes, o que significa que o tem-
po total de tratamento/reabilitação não foi aumentado pela 
ortodontia. No caso 3, por se tratarem de extrusões mais 
severas e se ter optado pela intrusão apoiada por implantes 
(obrigando a que se aguardasse a sua osteointegração) o tem-
po de tratamento foi consideravelmente mais longo. Ainda 
assim, tendo em conta que se conseguiu toda a intrusão 
necessária, evitando a redução coronária e tratamento en-
dodôntico, consideramos que se realizou uma boa conduta 
terapêutica. De um modo geral, por ser a opção mais conser-
vadora, consideramos que a terapia de eleição para abordar 
dentes posteriores extruídos deve ser a intrusão ortodôntica. 
O tratamento ortodôntico convencional implica normal-
mente uma correção completa das arcadas dentárias com 
tempos de tratamento que em média se aproximam aos 24 
meses11. Frequentemente, os pacientes adultos recusam esta 
modalidade terapêutica. Quando o objetivo é corrigir local-
mente a má oclusão, pode recorrer-se a técnicas ortodônti-
cas segmentadas3,8. 
Nos casos 1 e 2, os pacientes recusaram o tratamento orto-
dôntico completo convencional, mas aceitaram a realização 
de uma fase ortodôntica segmentada de curta duração.
A ancoragem esquelética foi o método de eleição em todos 
os casos descritos, permitindo uma mecânica ortodôntica 
mais eficaz, localizada aos dentes mal posicionados e com 
menor tempo de tratamento3 .

DISCUSSION

Despite being an invasive treatment, coronary reduction is 
one of the most common and quick methods for leveling 
extruded teeth3. On the other hand, although orthodontic 
intrusion is a non-invasive method, it is considered a longer 
treatment3. 
However, as can be seen in cases 1 and 2, orthodontic intru-
sion was successfully performed during the period of os-
teointegration of the implants, which means that the total 
treatment / rehabilitation time was not increased by ortho-
dontics.
In case 3, as the extrusions were more severe and the select-
ed treatment was intrusion supported by implants (forcing 
to wait for their osteointegration), the treatment time was 
considerably longer. Even so, taking into account that all 
the necessary intrusion has been achieved, avoiding coro-
nary reduction and endodontic treatment, we believe that a 
good therapeutic approach has been carried out. 
In general, as it is the most conservative option, we consid-
er that the therapy of choice to address extruded posterior 
teeth should be orthodontic intrusion.
Conventional orthodontic treatment usually involves a com-
plete correction of the dental arches with treatment times 
that on average approach 24 months11. Adult patients often 
refuse this therapeutic modality. When the objective is to 
correct a localized malocclusion, segmented orthodontic 
techniques can be used3,8. 
In cases 1 and 2, patients refused complete conventional or-
thodontic treatment, but accepted the performance of a seg-
mented orthodontic phase of short duration.
Skeletal anchorage was the method of choice in all cases 
described. This allowed for a more effective orthodontic 
mechanics, limited to teeth that were poorly positioned and 
with less treatment time3.
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Implants allow greater speed and predictability, not be-
cause they allow greater force to be applied to the active den-
tal unit, but because they act as perfect anchors6. A direct 
anchorage system through an implant is characterized by 
the placement of an osteointegrated implant, whose provi-
sional crown has an orthodontic bracket6. 
In case 3, the application of forces supported on implants 
required the planning and manufacture of customized 
structures in the laboratory on the implants. The selection 
of implants as an anchorage method was based on the pres-
ence of spaces available for their correct placement at the 
beginning of the treatment and, mainly, on the need to in-
trude a lower premolar. The application of a lingual force in 
the mandibular arch is particularly challenging, due to an-
atomical issues that hinder the placement of mini-implants 
in this region and that can cause discomfort to the patient 2.  
In addition, as the mandible is made up of denser cortices, 
intrusive movement is more difficult9.  
The main disadvantage of skeletal anchorage supported by im-
plants is the need to wait for its osteointegration before start-
ing the intrusion, when implants are not previously placed6.
In clinical cases 1 and 2, mini-implants were the selected 
method not only for their simple installation and removal 
technique, but also for the ease of applying forces directly 
and with immediate loading6,1,5. In contrast, flap surgery re-
quired for application and removal of mini plates5.
Pure molar intrusion involves placing two mini-implants, 
one mesially on the palate and another distally the buccal 
side or vice versa, in the region intended to act4. 
Generally, the intrusion of only one tooth or a group of teeth 
on the same quadrant, can be supported by only 2 mini-im-
plants. However, when it comes to an intrusion that involves 
more than one tooth, these teeth should be attached togeth-
er 2, as described in case 2.
Force can be applied by directly connecting the elastic 
chain from the mini-implant to the orthodontic accessory 
(button), or it can be done by joining one mini-implant to the 

Os implantes permitem maior rapidez e previsibilidade, não 
por permitirem uma maior aplicação de força na unidade 
dentária ativa, mas porque atuam como âncoras perfeitas6. 
Um sistema de ancoragem direta através de um implante é 
caracterizado pela colocação de um implante osteointegra-
do, cuja coroa provisória tem um bracket ortodôntico6. 
No caso 3, a aplicação de forças apoiadas em implantes ne-
cessitava do planeamento e fabrico de estruturas persona-
lizadas em laboratório sobre os implantes. A seleção de im-
plantes como método de ancoragem, baseou-se na presença 
de espaços disponíveis para a sua colocação correta no iní-
cio do tratamento e, principalmente, pela necessidade de in-
truir um pré-molar inferior. A aplicação de uma força por 
lingual na arcada mandibular é particularmente desafiante, 
por questões anatómicas que dificultam a colocação de mi-
ni-implantes nessa região e que podem provocar desconfor-
to ao paciente2. Além disso, como a mandíbula é composta 
por corticais mais densas, a movimentação intrusiva é mais 
difícil9.  
A desvantagem principal da escolha de ancoragem esquelé-
tica apoiada em implantes é, quando estes não estejam pre-
viamente colocados, ser necessário esperar a sua osteointe-
gração antes de se iniciar a intrusão6.
Nos casos clínicos 1 e 2, os mini-implantes foram o método 
selecionado, não só pela sua técnica simples de instalação e 
remoção, mas também pela facilidade de aplicação de forças 
de forma direta e com carga imediata6,1,5. Em contraste, as 
mini-placas requerem cirurgia de retalho para a sua aplica-
ção e remoção5.
A intrusão pura de um molar implica a colocação de 2 mini-
-implantes, um mesial por palatino e outro distal por vesti-
bular ou vice-versa, na região onde se pretende atuar4. 
Geralmente, a intrusão de apenas um dente ou um grupo de 
dentes do mesmo lado, pode ser suportada por apenas 2 mi-
ni-implantes. No entanto, quando se trata de uma intrusão 
que envolve mais do que um dente, deve-se unir os referidos 
dentes em bloco2, tal como descrito no caso clínico2. 
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other, crossing the occlusal surface of the tooth 2.
The amount of intrusion can be affected by the condition 
of the alveolar bone and the individual response of the pa-
tient. According to the literature, molars can be intruded 
approximately 2-4mm using skeletal anchorage, with better 
results in the maxilla than the mandible10. In the presented 
clinical cases, it is possible to corroborate the studies in this 
area and point out that, even severely extruded teeth, can be 
preserved and correctly repositioned in the alveolar bone.

CONCLUSION

The intrusion of extruded molars is a significant clinical 
challenge for orthodontists.
The combination of skeletal anchorage with segmented 
orthodontic techniques is the most conservative, predicta-
ble and effective treatment for leveling extruded posterior 
teeth and prosthetic rehabilitation of edentulous spaces.
In the described clinical cases, the intended intrusions were 
achieved and the treatment objectives were accomplished: 
recovery of prosthetic space and conservation of dental 
structures. t

A aplicação da força pode ser feita ligando diretamente a 
cadeia elástica desde o mini-implante até ao acessório orto-
dôntico (botão), ou pode ser feita unindo um mini-implante 
ao outro, atravessando a superfície oclusal do dente2.
A quantidade de intrusão pode ser afetada pela condição 
do osso alveolar e pela resposta individual do paciente. Se-
gundo a literatura, os molares podem ser intruídos aproxi-
madamente 2-4mm usando a ancoragem esquelética, tendo 
melhores resultados na maxila do que na mandíbula10. Nos 
casos clínicos apresentados é possível corroborar os estudos 
nesta área e salientar que, mesmo dentes severamente ex-
truídos, podem ser conservados e reposicionados correta-
mente no osso alveolar.

CONCLUSÕES

A intrusão de molares extruídos é um desafio clínico signi-
ficativo para os ortodontistas.
A combinação de ancoragem esquelética com técnicas or-
todônticas segmentadas é a forma de tratamento mais con-
servadora, previsível e eficaz para o nivelamento de dentes 
posteriores extruídos e a reabilitação protética dos espaços 
edêntulos.
Nos casos clínicos descritos conseguiram-se realizar as in-
trusões pretendidas e os objetivos de tratamento foram atin-
gidos: recuperação de espaço protético e conservação das 
estruturas dentárias. t
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Caso Clínico: Tratamento ortodôntico 
da mordida profunda em pacientes em 
crescimento com alinhadores

Clinical Case: Orthodontic treatment 
of deep bite in growing patients with 
aligners

O planeamento digital é cada vez mais prevalente em 

Medicina Dentária e o tratamento com alinhadores 

um recurso cada vez mais presente na prática 

clínica. A exigência de tratamentos ortodônticos 

com maior estética é uma procura crescente dos 

nossos pacientes. No entanto, um diagnóstico 

inicial correto independente do método utilizado 

acaba por ser o fator comum que irá prevalecer no 

tratamento ortodôntico atual e futuro. Por outro 

lado, o conhecimento dos limites das ferramentas 

utilizadas assim como da biomecânica do movimento 

ortodôntico são elementos essenciais para a 

Digital planning is increasingly prevalent in dentistry 

and treatment with aligners is a resource ever more 

present in clinical practice. The demand for orthodontic 

treatments with greater aesthetics is a growing 

demand from our patients. However, a correct initial 

diagnosis regardless of the method used turns out 

to be the common factor that will prevail in current 

and future orthodontic treatment. On the other hand, 

knowledge of the limits of the tools used as well as the 

biomechanics of orthodontic movement are essential 

elements for the predictability of treatment with digital 

planning.

1 Dra. Elena Cerviño 
2 Dr. António Bettencourt Lucas 

3 Dra. Joana Borges
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INTRODUÇÃO

No ano 2014 o sistema Invisalign® introduziu uma nova ferra-
menta para tratamento das mordidas profundas: as rampas 
de mordida de precisão, pedidas pelo clínico e colocadas em 
palatino dos incisivos superiores. A sua função é desocluir o 
sector posterior para ter espaço para a extrusão dos sectores 
posteriores e ajudar a intrusão dos incisivos inferiores.  
A correção da mordida profunda com alinhadores é do 
ponto de vista biomecânico um dos movimentos mais desa-
fiantes para o ortodontista. A sua resolução requer normal-
mente a reversão da Curva de Spee.1, sendo para isso muitas 
vezes necessária a intrusão incisiva que é um dos movimen-
tos menos previsíveis2–5. Alguns autores demonstraram que 
na intrusão incisiva se atinge em média 72% do movimento 
previsto4,5. 
Para corrigir uma mordida profunda é sempre muito im-
portante identificar a sua causa:
1. Incisivos superiores ou inferiores com angulações incor-
retas ou retroinclinados
2. Incisivos superiores ou inferiores extruídos (sobre-erup-
cionados)
3. Curva de Spee muito pronunciada no maxilar inferior
4. Padrão esquelético braquicefálico ou horizontal

INTRODUCTION

In the year of 2014, the Invisalign® system introduced 
a new tool for the treatment of deep bites: precision bite 
ramps, which are ordered by the clinician and placed on 
the palate of the upper incisors. Its function is to disartic-
ulate the posterior teeth in order to have space for the ex-
trusion of the posterior teeth and to help the intrusion of 
the lower incisors.
The correction of deep bite with aligners is, from a bio-
mechanical point of view, one of the most challenging 
movements for orthodontists. Its resolution normally re-
quires the reversal of the Curve of Spee, for which inci-
sor intrusion is often necessary, which is one of the least 
predictable movements2–5. Some authors have shown 
that in incisor intrusion, on average 72% of the predicted 
movement4,5.
To correct a deep bite, it is always very important to identify 
its cause:
1. Upper or lower incisors with incorrect or lingually-in-
clined
2. Extruded upper or lower incisors (over-erupted)
3. Very accentuated Curve of Spee in the lower arch
4. Brachycephalic or horizontal skeletal pattern

previsibilidade do tratamento com planeamento digital.

Neste caso clínico, o diagnóstico inicial e um correto 

planeamento do sistema de forças foram fundamentais 

para o sucesso no cumprimento dos objectivos do 

tratamento proposto.

Este artigo pretende mostrar ao ortodontista através 

de um caso clínico as estratégias para a resolução da 

mordida profunda.

In this clinical case, the initial diagnosis and a correct 

planning of the force system were fundamental for 

the success in fulfilling the objectives of the proposed 

treatment.

This article aims to show the orthodontist through a 

clinical case the strategies for resolving the deep bite.
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Os critérios para avaliar o grau de dificuldade da mordida 
profunda são:
1. Quantidade de dentes a intruir
2. Quantidade de apinhamento
3. Má posição dos dentes de ancoragem
4. Possibilidade da colocação de rampas de mordida (overjet 
≤3mm)
5. Paciente adulto ou em crescimento
6. Padrão esquelético

Depois de identificar a causa, devemos planificar o sistema 
de forças adequado para aplicar no nosso tratamento virtual.

CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino com 13 anos e 1 mês apresentou-
-se na consulta com a queixa principal "Não gosto dos meus 
incisivos” (sic). A história médica revelou ausência de qual-
quer tratamento ortodôntico prévio, nenhum histórico mé-
dico familiar relevante e sem história prévia de trauma.

DIAGNÓSTICO

EXAME EXTRAORAL (Fig. 1)
Avaliação frontal em repouso: 
• Face mesofacial
• Competência labial
• Lábio superior e inferior de tamanho, espessura e tonici-
dades normais
• Simetria facial
• Quintos faciais proporcionais

Avaliação do sorriso:
• Linha média dentária superior centrada em relação à li-
nha média facial;
• Sorriso alto, com evidente exposição gengival anterior 
(4mm);
• Corredores bucais aumentados

The criteria for accessing the degree of difficulty of a deep 
bite are:
1. Number of teeth to be intrude
2. Crowding amount
3. Incorrect position of the anchor teeth
4. Possibility of placing bite ramps (overjet ≤3 mm)
5. Adult or growing patient
6. Skeletal pattern

After identifying the cause, we must plan the appropriate 
force system to apply to our virtual treatment.
 
CLINICAL CASE

Female patient with the age of 13 years and 1 month pre-
sented at the clinic with the chief complaint "I don't like my 
incisors" (sic). The medical history revealed no previous or-
thodontic treatment, no relevant family medical history and 
no previous history of trauma.

DIAGNOSIS

EXTRAORAL EXAM (Fig. 1)
Frontal evaluation at rest: 
• Mesofacial face
• Lip competence
• Upper and lower lip of normal size, thickness and tonicity
• Facial symmetry
• Proportional facial fifths
Smile evaluation:
• Upper dental midline centered with the facial midline;
• High smile, with evident anterior gingival display 
(4mm);
• Wide buccal corridors

Facial profile evaluation:
• Normal lower facial third
• Straight profile with bimaxillary retrusion
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Avaliação do perfil facial: 
• Terço facial inferior normal
• Perfil recto com retrusão bimaxilar
• Linha vertical ao sub-nasal: Lábio superior, inferior e men-
to cutâneo dentro da normalidade
• Ângulo nasolabial normal

EXAME INTRAORAL (Fig. 2)
• Classe II molar e canina bilateral;
• Tip mesial dos molares e pré-molares inferiores;
• Curva de Spee inferior acentuada;
• Overbite 5,1mm;
• Overjet  2,3mm;

• Vertical line to the sub-nasal: Upper and lower lip and 
menton within normal limits
• Nasolabial angle within normal limits

INTRAORAL EXAM (Fig. 2)
• Bilateral class II canine;
• Mesial tip of mandibular molars and premolars;
• Accentuated lower Curve of Spee;
• Overbite 5.1mm;
• Overjet 2.3mm;
• Upper and lower with “V” arch shape
• Lower middle line deviated 3 mm to the left due to func-
tional shift, but centered with the chin;

Fig. 2. Registos iniciais. Fotografias intraorais.

Fig. 2. Initial records. Intraoral photos.

Fig, 1. Registos iniciais. Fotografias Extraorais.

Fig, 1. Initial records. Extraoral photos.



SPODF52

• Arcada superior e inferior em “V”
• Linha média inferior desviada 3 mm para esquerda por 
desvio funcional, mas centrada com mento;
• Arcadas superior e inferior constritas, com torque negati-
vo nos setores laterais e posteriores.

ANÁLISE RADIOGRÁFICA (Fig. 3 e Tabela 1):
O raio-X panorâmico não apresenta sinais evidentes de pa-
tologia e revela a presença dos dentes do siso 18, 28, 38 e 48. 
A nível cefalométrico a paciente apresenta uma classe I es-
quelética com retrusão incisiva superior e inferior.

Análise funcional: 
• Sem guias caninas
• Sem nenhum sintoma de disfunção articular

• Constricted upper and lower arches, with negative torque 
in the lateral and posterior sectors.

RADIOGRAPHIC ANALYSIS (Fig. 3 and Table 1):
The panoramic X-ray shows no obvious signs of pathology 
and reveals the presence of wisdom teeth 18, 28, 38 and 48. 
The cephalometric analysis shows that the patient has skel-
etal class I with lingually-inclined upper and lower incisors.

Functional analysis:
• Abscense of canine guides
• Abscense any symptoms of joint dysfunction

Treatment goals (Fig. 4 and 5):
• Bilateral canine and molar Class I occlusion

Fig. 3. Registos iniciais radiográficos: ortopantomografia (a); telerradiografia de perfil (b).

Fig. 3. Initial records: panoramic radiograph (a); lateral teleradiography (b).

Tabela 1. Análise cefalométrica. Inicial e Final

Table 1. Cephalometric analysis. Initial e Final
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Fig. 4. Registos finais. Fotografias Extraorais

Fig. 4. Final records. Extraoraol photos

Fig. 5. Registos finais. Fotografias intraorais.
 

Fig. 5. Final records. Intraoral photos.

Objetivos do tratamento (Fig. 4 e 5):
• Relação oclusal de classe I canina e molar bilateral
• Expansão das arcadas dentárias superior e inferior
• Nivelar a curva de Spee inferior
• Obter overbite and overjet normais
• Correção da inclinação incisiva superior e inferior
• Correção do sorriso gengival
• Correção do apinhamento superior e inferior
• Melhoria das guias
• Melhoria do suporte labial superior

O tratamento ortodôntico foi realizado durante 1 ano e 7 me-
ses com alinhadores.

• Expansion of the upper and lower dental arches
• Leveling of the lower Curve of Spee
• Obtain ideal overbite and overjet
• Correction of upper and lower incisor inclination
• Gingival smile correction
• Relieve of upper and lower crowding
• Improvement of guides
• Improved upper lip support

Orthodontic treatment was performed for 1 year and 7 
months with aligners.
The retention phase was carried out with an upper remova-
ble retainer and a lower fixed retainer from 33 to 43 (Fig. 5).
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A fase de contenção foi feita com a realização de uma con-
tenção removível superior e contenção fixa inferior do 33 ao 
43 (Fig. 5).

Mecânica utilizada no tratamento ortodôntico de uma classe 
II dentária com mordida profunda

Nº total de alinhadores:  30 + 20 + 10 + 9 = 69
Frequência média de utilização dos alinhadores: 10 dias no 
primeiro conjunto, 7 dias nos restantes

Principais problemas do paciente e como os corrigir:
1. Expansão (Fig. 7 – d, f):
• Sendo os corredores bucais aumentados (negros) devido 
ao torque negativo dos setores laterais, realizou-se expan-
são por translação e inclinação vestibular, em cerca de 3 
mm, tanto da arcada superior como da inferior na região C/
PM/M.

1.1. Mecânica auxiliar utilizada (Fig. 7 – f, i): 
• Elásticos desde palatino dos caninos superiores a vestibu-
lar dos 1º molares inferiores potencializando a mecânica de 
expansão da arcada superior.

2. Correção sagital (Fig. 7 – f, i):
• Correção da Rotação mesiovestibular dos 1º molares supe-
riores
• Proinclinação dos incisivos e caninos superiores e inferiores

Mechanics used in the orthodontic treatment of a dental 
class II with deep bite

Total number of aligners: 30 + 20 + 10 + 9 = 69
Average frequency of use of the aligners: 10 days in the first 
set, 7 days in the remaing

Patient’s main problems and how to correct them:
1. Expansion (Fig. 7 - d, f):
• As the buccal corridors are wide (black) due to the negative 
torque of the lateral sectors, expansion by translation and 
vestibular inclination was performed, of about 3 mm, both 
in the upper and lower arches in the C / PM / M region.

1.1. Auxiliary mechanics used (Fig. 7 - f, i):
• Elastics from the palatal of the upper canines to the buccal 
of the lower 1st molars, enhancing the expansion mechan-
ics of the upper arch.

2. Sagittal correction (Fig. 7 - f, i):
• Mesiobuccal rotation correction of the upper 1st molars
• Proclination of the upper and lower incisors and canines

3. Deep bite (Fig. 7 - f, h, i, e):
• Upper and lower incisor proclination and intrusion
• Palatal bite ramps of the upper incisors (for posterior dis-
occlusion and anterior incisor intrusion)
• Uprighting lower molars

Fig. 6. Registos finais radiográficos: ortopantomografia (a); telerradiografia de perfil (b).

Fig. 6. Final records: panoramic radiograph (a); lateral teleradiography (b).
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3. Mordida profunda (Fig. 7 – f, h, i, e):
• Proinclinação e intrusão incisiva superior e inferior 
• Rampas de mordida em palatino dos incisivos superiores 
(para desoclusão posterior e intrusão incisiva anterior)
• Veticalização dos molares inferiores 
• Extrusão dos molares inferiores com elásticos intermaxi-
lares de classe II 
• Contactos oclusais posteriores fortes
• Contactos leves ou ausentes dos dentes anteriores 
3.1 Mecânicas auxiliares utilizadas (Fig. 7 – h, i): 
• Attachments rectangulares horizontais biselados para 
oclusal nos pré-molares e primeiros molares inferiores
• Botões nos primeiros molares inferiores
• Attachments rectangulares horizontais nos incisivos late-
rais superiores a 2mm do bordo incisal como ancoragem na 
intrusão incisiva central superior

• Extrusion of mandibular molars with class II intermaxil-
lary elastics
• Strong posterior occlusal contacts
• Light or no contacts of anterior teeth

3.1 Auxiliary mechanics used (Fig. 7 - h, i):
• Occlusally beveled horizontal rectangular attachments on 
premolars and mandibular first molars
• Buttons on lower first molar buttons
• Horizontal rectangular attachments on the upper lateral 
incisors 2mm from the incisal edge for anchorage of upper 
central incisor intrusion

Additional points to remember:
• Pay attention to phantom movements (Fig. 7 - g) (The 
phantom movement can only be observed in virtual treat-

Fig. 7. Planeamento virtual: Imagens iniciais (a-c) Previsão de movimentos (d, f, i) contactos oclusais finais (e) 
Movimento fantasma (g) attachments de rotação “sash” (h).

Fig. 7. Virtual planning: Initial images (a-c) Prediction of movements (d, f, i) final occlusal contacts (e) Phantom 
movement (g) “sash” rotation attachments (h).
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Pontos adicionais a reter: 
• Atenção aos movimentos fantasma (Fig. 7 – g) (O movi-
mento fastasma só pode ser observado nos planos de tra-
tamento virtuais, quando vemos que um dente atravessa o 
outro durante o movimento) 
• É importante dar torque radiculo-vestibular nos molares 
superiores quando se faz o movimento de expansão para 
não aparecerem interferências das cúspides palatinas, e 
controlar melhor o torque coronal. 

DISCUSSÃO

A correção da mordida profunda com alinhadores é cada 
vez mais otimizada pelo clínico. No entanto, antes da intro-
dução do sistema G5, alguns autores fizeram a análise da 
correção das mordidas profundas com o sistema Invisalign® 
chegando à conclusão de que era corrigida primariamente 
por pro-inclinação dos incisivos mandibulares, intrusão dos 
incisivos maxilares e extrusão dos molares mandibulares.6 
De acordo com Glaser, os attachments otimizados não são 
eficazes para a correção da mordida profunda, isto porque 
não conseguem dar a ancoragem necessária para a expres-
são do movimento. Assim, estes devem ser substituídos por 
attachments horizontais retangulares biselados para oclu-
sal (Fig. 7 – i), o mais largo possível de acordo com o tama-
nho da coroa clínica7.
A adaptação do alinhador ao incisivo lateral é um problema 
clínico frequente. Para a intrusão dos incisivos superiores é 
necessária ancoragem conseguida através do uso de attach-
ments retangulares horizontais nos incisivos laterais supe-
riores a 2mm do bordo incisal, normalmente, mas não sem-
pre, biselados para gengival8.
A nossa planificação virtual com os controlos 3D passou por 
intruir os segundos molares inferiores, extruir os pré-mo-
lares e primeiros molares inferiores, intruir caninos e inci-
sivos inferiores com o objectivo de aplanar a curva de Spee 
e evitar contactos prematuros nos segundos molares. Além 

ment plans, when one tooth goes through the other during 
the movement)
• It is important to give buccal root torque to the maxillary 
molars when making the expansion movement so that 
there is no palatal cusps interference, and to better control 
the coronal torque.
 
DISCUSSION

The correction of deep bites with aligners is increasingly 
improved by the clinician. However, before the introduction 
of the G5 system, some authors analyzed the correction of 
deep bites with the Invisalign® system and concluded that it 
was corrected primarily by proclination of the mandibular 
incisors, intrusion of the maxillary incisors and extrusion of 
the mandibular molars.
According to Glaser, the optimized attachments are not ef-
fective for the correction of the deep bite, this is because they 
fail to provide the necessary anchorage for the expression of 
the movement. Thus, these should be replaced by occlusal-
ly beveled horizontal rectangular attachments (Fig. 7 - i), as 
wide as possible according to the size of the clinical crown7.
Adaptation of the aligner to the lateral incisor is a common 
clinical problem. For the intrusion of the upper incisors, an-
choring is achieved through the use of horizontal rectangu-
lar attachments on the upper lateral incisors 2mm from the 
incisal edge, usually but not always gingivally beveled8.
Our virtual planning with 3D controls was to intrude the 
lower second molars, to extrude the premolars and lower 
first molars, to intrude canines and lower incisors, in order 
to flatten the Curve of Spee and avoid premature contacts in 
the second molars. In addition, posterior occlusal contacts 
should appear as strong contacts on the premolar and first 
molars and light anterior contacts, although this is not the 
clinical objective (Fig. 7 – e)9.
All of these mechanics used can be complemented with 
other additional techniques such as in rotations. In these 
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disso, os contactos oclusais posteriores devem aparecer 
como contactos fortes nos pré-molares e primeiros molares 
e contactos leves anteriores, embora não seja o objectivo clí-
nico (Fig. 7 – e)9.
Todos estas mecânicas utilizadas podem ser complemen-
tadas com outras técnicas adicionais como é no caso de 
rotações. Nestes casos a técnica “sash” (Fig. 7 – h) pode ser 
utilizada no qual se faz uma angulação do attachment hori-
zontal biselado10.
Na ortodontia é importante para o clínico a estabilidade do 
tratamento e segundo alguns estudos a correção da mordi-
da profunda aparenta ser estável ao longo do tempo após a 
correção ortodôntica11.

CONCLUSÃO

O clínico tem de perceber que o set up virtual é na verdade 
uma visão de um sistema de forças e não a posição prevista 
dos dentes no final do tratamento. Para optimizar a eficácia 
da correção das mordidas profundas com alinhadores, o clí-
nico deve recorrer sempre que possível a três elementos cha-
ve para o aplanamento da curva Spee. Em primeiro lugar, os 
attachments de ancoragem em pré-molares e molares infe-
riores, em segundo as rampas de mordida para desocluir os 
sectores posteriores e intruir os incisivos, e por último, o uso 
de elástico intermaxilares com vector vertical para extrusão 
dos molares inferiores. t

cases, the “sash” technique (Fig. 7 - h) can be used in which 
the beveled horizontal attachment is angled10.
In orthodontics, the stability of the treatment is important 
for the clinician and according to some studies, the correc-
tion of the deep bite appears to be stable over time after or-
thodontic correction11.
 
CONCLUSION

The clinician must realize that the virtual set up is actually 
a view of the force system and not the predicted position of 
the teeth at the end of the treatment. In order to optimize 
the effectiveness of correcting deep bites with aligners, the 
clinician should use whenever possible three key elements 
for flattening the Curve of Spee. Firstly, the anchorage at-
tachments in premolars and mandibular molars, second-
ly, the bite ramps to desocclude the posterior sectors and 
intrude the incisors, and lastly, the use of intermaxillary 
elastic with a vertical vector for the extrusion of mandib-
ular molars. t
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INTRODUÇÃO

Numa sociedade cada vez mais preocupada com a estética, 
o número de tratamentos em adultos tem vindo a aumen-
tar significativamente1. Além disso, vários estudos indicam 
que as mulheres procuram tratamento fundamentalmente 
por motivos estéticos, enquanto que os homens têm nor-
malmente motivação funcional. Os avanços das técnicas 
cirúrgicas e, consequentemente, a melhor recuperação no 
pós-operatório também contribuíram para o aumento da 
procura do tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático 
(TOCO) nos últimos anos2.
A deformidade dento-facial de Classe III é uma das prin-
cipais razões para a procura de tratamento ortodôntico. No 
entanto, em grande parte destes casos não é possível alcan-

INTRODUCTION

With the growing demand for esthetics, the number of 
treatments of adult patients has become significantly high-
er1. Furthermore, several studies show that women seek 
treatment mainly for esthetic reasons while men usually 
have functional motivations2. The improvement on surgical 
techniques and, therefore, better post-operational recovery 
has also contributed for the growing number of orthodontic 
combined with orthognathic surgery treatments2.
Class III dentofacial deformity is one of the main reasons 
for adult orthodontic treatment. However, most of these 
cases are not possible to solve only with orthodontics, as the 
esthetic and functional result would, in most of them, be in-
sufficient. The solution for these cases involves a combina-
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çar um resultado aceitável recorrendo apenas a ortodontia, 
passando muitas vezes a solução por um tratamento-orto-
dôntico-cirúrgico-ortognático3,4. Desta forma, melhoramos 
não só a estética facial e dentária, a saúde articular e perio-
dontal, as vias aéreas e a estabilidade do tratamento5. 
É também frequente a associação de assimetria facial com a 
má oclusão de Classe III, sendo esta uma afeção do comple-
xo cranio-cervical6. 
O objetivo deste trabalho visa expor um caso clínico com 
uma má oclusão de Classe III com assimetria facial tratada 
com ortodontia e cirurgia ortognática bimaxilar.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Paciente do género feminino com 34 anos recorreu à con-
sulta de ortodontia por motivos de estética facial após um 
tratamento ortodôntico já iniciado que tinha como objetivo 
camuflar a má oclusão. Após a remoção dos aparelhos, re-
petiram-se todos os registos iniciais e elaborou-se um novo 
diagnóstico e plano de tratamento. A paciente apresentava 
uma má oclusão de Classe III com mordida cruzada to-
tal inserida numa Classe III esquelética (convexidade de  
Ricketts de -5,4mm e de ANB -4º) e num padrão dolicofacial 
(Vert 1,2) (fig. 2-4 e tabela 1). Observando-se uma hipoplasia 
do andar médio da face com  falta de projeção do cheek pla-
ne, assimetria facial com desvio do mento para a direita e 
perfil côncavo (Fig. 1)
No exame intra-oral verificou-se uma má oclusão de Classe 
III com uma sobremordida vertical de -0,2mm e uma sobre-
mordida horizontal de -1,1mm com mordida cruzada total, 
desvio da linha média mandibular para a direita , diastemas 
entre os incisivos inferiores e retração gengival no dente 41 
devido a trauma oclusal. (Fig. 1)
A paciente não apresentava sinais ou sintomas de distúrbios 
temporomandibulares.
A análise radiográfica evidenciou diversas ausências den-
tárias (16, 25, 26, 36, 38, 46 e 47), o dente 48 apresenta um 
tratamento endodôntico não conservador e o dente 37 apre-
senta perda óssea com lesão de furca. Os incisivos inferiores 
encontravam-se retroinclinados.

tion of orthodontic treatment with orthognathic surgery in 
order to meet all of the treatment goals3,4. Not only can we 
improve facial and dental esthetics, we can also achieve fun-
cional occlusion, periodontal health, good airway function 
and stability5. 
We must also beware that it is frequent to observe facial 
asymmetry on skeletal Class III patients, which is classified 
as an alteration of cranio-cervical complex6.
The aim of this article is to present a case of an adult Class 
III malocclusion patient with facial asymmetry treated 
with orthodontics and bimaxillary orthognathic surgery.

CASE DESCRIPTION

A 34-year-old female patient seeked orthodontic treatment 
for facial esthetics for a second opinion on an ongoing 
orhtodontic treatment that aimed to orthodontically treat 
the malocclusion.
After removing the fixed appliance, new diagnostic records 
were taken in order to perform a new diagnosis and treat-
ment plan. A Class III malocclusion was present with a 
posterior and anterior crossbite in a skeletal Class III pat-
tern (Ricketts facial convexity -5,4mm and ANB -4º). The 
patient presented a hyperdivergent pattern (Vert 1,2) (fig. 2-4 
and table 1). A maxilar hypoplasia was verified along with 
lack of the cheek plane projection, facial asymmetry with a 
chin deviated to the right and a concave facial profile. (Fig. 1)
The dental exam showed a dental Class III with overjet of 
-0,2mm and overbite of -1,1 mm with posterior and anterior 
crossbite, inferior dental midline deviated to the right, spac-
es between the mandibular incisors and gingival recession 
on tooth 41 due to occlusal trauma. (Fig. 1)
No signs or symptoms of temporomandibular disorders 
were present.
The study of the radiographs confirmed the absence of sev-
eral teeth (16, 25, 26, 36, 38, 46 and 47), 48 has a root canal 
treatment and tooth 37 presents bone loss with lesion of the 
furca. The mandibular incisors were lingualized.
After discussing the diagnosis and the treatment options 
with the patient, a combination of orthodontic treatment 
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Figs. 2-4. Radiografias e traçado cefalométrico iniciais do caso.

Figs. 2-4. Initial radiographic records and cephalometric tracing.

Fig. 1. Fotografias iniciais do caso.

Fig. 1. Initial photographic records.

Após a análise dos dados do estudo ortodôntico optou-se 
pelo tratamento ortodôntico-cirurgico-ortognático de forma 
a responder aos objetivos do tratamento ortodôntico e ás ex-
pectativas da estética facial da paciente.
Iniciou-se o tratamento ortodôntico pré-cirúrgico com a co-
locação de aparelhagem fixa bimaxilar prescrição de Roth 
slot 0.022” no sentido de eliminar as compensações dentoal-

with orthognathic surgery was chosen in order to meet the 
treatment goals and the esthetic expectations of the patient.
The treatment started with the pre-surgical orthodontics 
with fixed appliances (Roth slot 0.022”) that aimed to elim-
inate the dentoalveolar compensations to the skeletal de-
formity and to maintain the spaces of the absent teeth for 
posterior implant placement.
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Figs 6-8. Radiografias pré-cirúrgicas do caso.

Figs 6-8. Pre-surgical radiographic records.

Fig. 5. Fotografias pré-cirúrgicas do caso.

Fig. 5. Pre-surgical photographic records.

Fig. 9. Traçado cefalométrico de Ricketts pré-cirúrgico.

Fig. 9. Pre-surgical cephalometric tracing.

Fig. 10. Simulação cirúrgica.

Fig. 10. Surgical treatment objective (STO).
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veolares, mantendo os espaços edêntulos para posterior rea-
bilitação com implantes.
Após se alcançarem as descompensações dentoalveolares 
planeadas realizaram-se novos registos ortodônticos no sen-
tido de planear a cirurgia ortognática. A paciente apresenta-
va então uma má oclusão de Classe III com uma sobremor-
dida vertical de 0,8mm e uma sobremordida horizontal de 
-2,7mm (Fig. 5). 
O estudo cefalométrico pré-cirúrgico revelou Classe III es-
quelética (convexidade de Ricketts de -4,9mm e ANB de -4º) 
e uma altura facial antero-inferior de 45º (Figs. 5-9).
Foi elaborado o plano de tratamento cirúrgico com os se-
guintes movimentos cirúrgicos: LeFort 1 com avanço maxi-
lar, osteotomia sagital mandibular bilateral para recentrar 
o contorno do corpo e do mento mandibulares, para os quais 
foram elaboradas as guias cirúrgicas (Fig. 10).
A paciente foi submetida à intervenção cirúrgica planeada 
que decorreu sem complicações e, após o período de recupe-
ração pós-cirúrgico, foi retomado o tratamento ortodôntico 
para terminar o assentamento do caso e a finalização orto-
dôntica. No final do tratamento foram então colocados os 
aparelhos de contenção: uma barra lingual cimentada nos 
caninos mandibulares e um “wraparound” na arcada maxi-
lar (Fig. 11-15, Tabela 1).

DISCUSSÃO

A opção pelo tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático 
foi fundamentada pelos objetivos do tratamento ortodônti-
co. Desta forma alcançou-se estética facial, estética dentária, 
oclusão funcional, saúde periodontal e maior estabilidade 
do tratamento7. O tratamento ortodôntico de camuflagem 
da má oclusão não permitiria cumprir os objetivos do trata-
mento nem solucionar a queixa principal da paciente.
Neste caso, observa-se a manutenção da mordida cruzada 
posterior unilateral esquerda no final do tratamento. Durante 
o planeamento cirúrgico foi sugerida a realização de expansão 

After dentoalveolar compensation was reached, new ortho-
dontic records were taken in order to plan the orthognathic 
surgery. The patient now presented a Class III malocclu-
sion with a 0,8mm overbite and a -2,7mm overjet. (Fig. 5) 
The cephalometric tracings highlighted the skeletal Class 
III (Ricketts facial convexity -4,9mm and ANB of -4º) and a 
lower facial height of 45º (Figs. 5-9).
A surgical treatment objective was performed with the fol-
lowing surgical movements: maxillary LeFort 1 osteotomy 
to advance the maxilla and bilateral mandibular sagital 
osteotomy to recenter both the mandibular corpus and the 
chin. The surgical guides were then fabricated. (Fig. 10).
The planned surgery underwent without complications 
and, after surgical recovery, orthodontic mechanics was 
resumed and the occlusion details were achieved. At the 
end of treatment the retainers were placed: a fixed lingual 
retainer bonded on the mandibular canines and a wrapa-
round on the maxillary arch. (Fig. 11-15, table 1).

DISCUSSION

A combination of orthodontic treatment with orthognathic 
surgery was based on the orthodontic treatment goals: fa-
cial and dental esthetics, functional occlusion, periodontal 
health and treatment stability7. Without surgery these goals 
would not be reached nor would the patient’s chief com-
plaint be solved.
On the final records it is possible to verify that an unilat-
eral posterior crossbite is still present on the left side. Dur-
ing the surgical planning it was suggested to perform in-
tra-surgical maxillary expansion. However, the surgeon did 
not perform this movement as it reduces the stability and 
predictability of the maxillary advancement. Therefore, an 
unilateral posterior cross bite was maintained. On simi-
lar cases a previous surgical-assisted maxillary expansion 
(SARPE) should be considered. As the patient is going to 
undergo oral rehabilitation procedures the posterior cross 
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Fig. 11. Fotografias finais do caso.

Fig. 11. Final photographic records.

Figs. 12-14. Radiografias finais do caso.

Figs. 12-14. Final radiographic records.

Fig. 15. Traçado cefalométrico final de Ricketts

Fig. 15. Final cephalometric tracing.
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bite will later be stabilized with occlusal contacts adjust-
ment and with the crowns anatomy.

CONCLUSION

The surgical treatment combined with orthodontics proved 
to be effective on the correction of Class III facialdeformity 
with skeletal asymmetry, allowing to achieve a good occlu-
sion and both facial and dental esthetics. t
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maxilar durante a cirurgia, no entanto, o cirurgião desaconse-
lhou este movimento cirúrgico devido à redução da estabilida-
de e previsibilidade cirúrgica pelo que, se optou por manter a 
mordida cruzada deste lado. Para consideração futura, poderia 
ter-se equacionado a realização de uma SARPE previamente. 
Tendo em conta que se trata de um caso com necessidades de 
reabilitação, a mordida cruzada posterior será posteriormente 
estabilizada com acertos oclusais e coroas.

CONCLUSÃO

O tratamento ortodontico-cirurgico-ortognático mostrou ter 
um impacto positivo na correção da deformidade dentofacial 
de Classe III com assimetria esquelética, permitindo a corre-
ção da má oclusão e o cumprimentos dos objetivos estéticos. t
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Tratamento precoce da Classe 
II com alinhadores dentários, a 
propósito de um caso clínico 

Early treatment of Class II with 
dental aligners, regarding a 
clinical case

 * Pedro Costa Monteiro

A má oclusão Classe II de Angle caracteriza-se 

por uma discrepância dentária antero-posterior, 

que habitualmente é acompanhada por alterações 

esqueléticas1.  O tratamento ortodôntico precoce 

de primeira fase permite a correção da discrepância 

esquelética por controle e direcionamento do 

crescimento e ajuda na criação de condições para 

a normal erupção dentária e futuro alinhamento 

e nivelamento dentário na fase 2 de tratamento 

ortodôntico2.  Este relato clínico descreve o tratamento 

de primeira fase de um caso de má oclusão Classe 

II, divisão 1, de Angle onde se optou por tratamento 

ortodôntico e ortopédico com avanço mandibular, 

realizado com alinhadores dentários.

Angle Class II malocclusion is characterized by an 

anteroposterior dental discrepancy, which is usually 

accompanied by skeletal changes1. Early orthodontic 

treatment of the first phase allows the correction 

of skeletal discrepancy by controlling and directing 

growth and helps in creating conditions for normal 

tooth eruption and future dental alignment and 

leveling in phase 2 of orthodontic treatment2. This 

clinical report describes the first-stage treatment 

of a Class II, Division 1 Angle malocclusion where 

orthodontic and orthopedic treatment with 

mandibular advancement was chosen, performed 

with dental aligners.
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HISTÓRIA CLÍNICA E ETIOLOGIA

A classe II é uma anomalia que pode surgir devido a dife-
rentes posições dos ossos basais, maxilar e mandibular e 
consequentemente o relacionamento dentário pode apre-
sentar-se incorrecto e associado a problemas tanto funcio-
nais como do foro estético. 
Na dependência do diagnóstico e do relacionamento das es-
truturas envolvidas, o tratamento da classe II esquelética re-
quer diferentes abordagens terapêuticas para correcção das 
alterações ântero-posteriores entre os dois maxilares. 
Certas características clínicas da má oclusão esquelética de 
Classe II, como o sobre-mordida horizontal aumentada e a 
sua interação com o perfil e tecidos moles, podem determi-
nar um grau de desconforto tanto na  imagem como na au-
to-estima do individuo. 
A má oclusão de classe II pode ter origem em discrepâncias 
esqueléticas, da dentição ou ambas3. O padrão hereditário 
deve ser tomado em consideração no diagnóstico e no trata-
mento de pacientes com esta má oclusão de classe II4. 
No presente artigo o autor apresenta um caso clínico de um 
paciente de género masculino, raça caucasiana com 7 anos 
e 9 meses de idade. O motivo da consulta apresentado pelos 
pais é: “afastamento dos dentes de cima e queixo para trás”.
A história clínica demonstra um paciente saudável sem his-
tórico de traumas ou doenças relevantes. A Mãe refere ama-
mentação artificial desde os 28 dias após o nascimento e nos 
últimos 2 anos roncopatia.

CASO CLÍNICO

Introdução:
Paciente de género masculino, raça caucasiana apresenta-se 
ao exame ortodôntico inicial aos 7 anos e 9 meses de ida-

CLINICAL HISTORY AND ETIOLOGY:

Class II is an anomaly that can arise due to different po-
sitions of the basal, maxillary and mandibular bones and, 
consequently, the dental relationship may be incorrect and 
associated with both functional and aesthetic problems.
Depending on the diagnosis and the relationship of the 
structures involved, treatment of skeletal class II requires 
different therapeutic approaches to correct anteroposterior 
changes between the two jaws.
Certain clinical characteristics of Class II skeletal maloc-
clusion, such as increased horizontal overbite and its inter-
action with the profile and soft tissues, can determine a de-
gree of discomfort both in the image and in the individual's 
self-esteem.
Class II malocclusion can originate from skeletal, dentition 
or both discrepancies3. The hereditary pattern must be tak-
en into account in the diagnosis and treatment of patients 
with this class II malocclusion4.
In this article the author presents a clinical case of a male 
patient, Caucasian, 7 years and 9 months old. The reason for 
the consultation presented by the parents is: “separation of 
the upper teeth and chin back”.
The clinical history shows a healthy patient with no history 
of relevant trauma or illness. The Mother reports artificial 
breastfeeding from 28 days after birth and snoring in the 
last 2 years.

CLINICAL CASE

Introduction:
Male, Caucasian patient presents for initial orthodontic ex-
amination at 7 years and 9 months of age. He is in good gen-
eral health and has no history of relevant illnesses or trau-
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mas. Clinical examination reveals difficulty in closing the 
mouth and mental hyperactivity when forcing the closure, 
as well as mixed breathing. The reason for the consultation 
presented by the parents is: “separation of the upper teeth 
and chin back”. The patient has a convex profile with retro-
gnathia and retrusion of the lower lip and labial incompe-
tence (Fig. 1). The Class II etiology has a strong hereditary 
component and in this case, a Class II skeletal pattern was 
found in the patient's mother.
   
Extra-oral examination
On extra-oral examination, the patient has a convex profile 
with mandibular retrognathia and reveals a lower floor on 
the reduced face, quadrangular face, labial incompetence. A 
hypotonic upper lip and signs of contracture and hyperac-
tivity of the orbicularis lipis muscle (orange peel) (Fig. 1)

Intra-oral examination
The intraoral examination showed mixed dentition, 3.8 
mm inter-incisor diastema, absence of lateral incisors in 
the upper arch, 8.5 mm horizontal overlap and 4.7 mm verti-
cal overlap. The pro-incised incisors and the retro-inclined 
and extruded lower incisors. 3.4mm lower crowding (Fig. 2)
In mandibular manipulation, it presented a deviation from 
the centric relation to the maximum inter-spitting (Fig. 3), 
with a notable retrusion of the mandible when manipulat-
ed to Centrica

Radiographic and cephalometric analysis
In the analysis of panoramic radiography (Fig. 4) it is possi-
ble to verify the presence of all permanent teeth, except the 
third molars, in addition to the canines and primary molars, 
which are still in the oral cavity. The profile teleradiography 
(Fig. ure 5) shows the presence of a Class II skeletal pattern 
from the sagittal point of view, with an ANB of 8.32 mm 
and a Witts ratio of 4.47 mm (Figs. 5 a, b, c) .

de. Tem bom estado geral de saúde e não revela histórico 
de doenças ou traumas relevantes. Ao exame clínico verifi-
ca-se dificuldade em fechar a boca e hiperactividade men-
toniana ao forçar o encerramento, bem como respiração 
mista. O motivo da consulta apresentado pelos pais é: “afas-
tamento dos dentes de cima e queixo para trás”. O paciente 
apresenta um perfil convexo com retrognatia e retrusão do 
lábio inferior e incompetência labial (Fig. 1). A etiologia da 
classe II tem um forte componente hereditário e neste caso 
verificou-se um padrão esquelético de Classe II presenta na 
mãe do paciente.

Exame Extra-oral
Ao exame extra-oral o paciente apresenta um perfil conve-
xo com retrognatia mandibular e revela andar inferior da 
face reduzido, face quadrangular, incompetência labial. Um 
lábio superior hipotónico e sinais de contratura e hiperacti-
vidade do musculo orbicular dos lábios (mento em casca de 
laranja) (Fig. 1)

Exame Intra-oral
Ao exame intraoral apresenta dentição mista, diastema 
inter-incisivo de 3,8mm, ausência de incisivos laterais na 
arcada superior, trepasse horizontal de 8,5mm e trepasse 
vertical de 4,7mm. Os incisivos superiores pro-incilinados 
e incisivos inferiores retro-inclinados e extruídos. Apinha-
mento inferior de 3,4mm (Fig. 2)
Em manipulação mandibular apresentava um desvio de re-
lação cêntrica para a inter-cuspidação máxima (Fig. 3), com 
notória retrusão da mandibula quando manipulado para 
Centrica

Análise Radiográfica e cefalométrica
Na análise da radiografia panorâmica (Fig. 4) é possível ve-
rificar a presença de todos os dentes permanentes, exceto os 
terceiros molares, além dos caninos e molares decíduos, que 
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Fig. 1. Fotografias extra-orais pre-tratamento com selamento labial forçado, demonstrando o mento em casca de laranja.

Fig. 1. Pre-treatment extra-oral photographs with forced lip sealing, showing the orange peel chin.

    Fig. 2. Moldes virtuais pre-tratamento em RC.

      Fig. 2. Virtual molds pre-treatment in CR.

Fig. 3. Fotos intra-orais pre-tratamento em MIC.

Fig. 3. Intraoral photos pre-treatment in MIC.
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ainda se encontram na cavidade oral. A telerradiografia de 
perfil (Fig. 5) demonstra a presença de um padrão de Classe 
II esquelética do ponto de vista sagital, com ANB de 8,32 
mm e uma relação de Witts de 4,47 mm (Figs. 5 a,b,c).

OBJETIVOS DO TRATAMENTO

Os objetivos do tratamento incluem reduzir a discrepância 
esquelética antero-posterior, por redireccionamento e es-
timulação do crescimento mandibular e manter a relação 
transversa dos arcos.
O estabelecimento da relação de chave de oclusão nos mo-
lares, a obtenção de espaço para correção do apinhamento 
na região anteroinferior e a redução da sobressaliência tam-
bém foram definidos. Em relação à sobremordida vertical, 
o correto posicionamento do incisivo inferior com intrusão 
relativa permitiria a correção dos valores de sobremordida.
 No aspeto facial, visou-se a melhoria do perfil e a manuten-
ção das proporções faciais, assim como da linha de sorriso.
Na abordagem da classe II com alinhadores dentários e dis-

TREATMENT OBJECTIVES

Treatment goals include reducing the anteroposterior skel-
etal discrepancy by redirecting and stimulating mandibu-
lar growth and maintaining the transverse relationship of 
the arches.
The establishment of the occlusion key ratio in the molars, 
the provision of space to correct crowding in the anteroin-
ferior region and the reduction of overjet were also defined. 
Regarding the vertical overbite, the correct positioning of 
the lower incisor with relative intrusion would allow the 
correction of the overbite values.
 In the facial aspect, the aim was to improve the profile and 
maintain facial proportions, as well as the smile line.
In the Class II approach with dental aligners and a mandib-
ular advancement device, there should always be a pre-ad-
vancement phase, with the following objectives:
- Coordinate the dental arches;
- Torque correction and positioning of the upper and lower 
incisors in a favorable position for advancement;

Fig. 4. Ortopantomografia incial.

Fig. 4. Inicial Panoramic x-ray.

Fig. 5. Telerradiografia inicial.

Fig. 5. Initial teleradiography.

Fig. 5a. Rickets. Fig. 5b. Witts. Fig. 5c. Steiner.



SPODF70

positivo de Avanço mandibular deverá sempre existir uma 
fase de pré-avanço, tendo como objectivos: 
- Coordenar as arcadas dentárias;
- Correção de torque e posicionamento dos incisivos superio-
res e inferiores em posição favorável para o avanço;
- Criação de uma sobremordida vertical e horizontal que 
permita avanço mandibular sem efeitos colaterais de aber-
tura da mordida posterior.
No aspeto funcional o objetivo foi a melhoria da via aérea 
posterior e consequente melhoria da função respiratória.

PLANO DE TRATAMENTO (1ª FASE)

Na primeira fase do tratamento, planeou-se a correção da 
discrepância esquelética, através do estímulo e re-direcio-
namento do crescimento mandibular, utilizando-se apare-
lho Invisalign® First com incorporação de Wings de avanço 
mandibular (Fig. 6). Propôs-se, a utilização de uma sequên-
cia de 8 alinhadores dentários pré-avanço mandibular e 32 
alinhadores com dispositivo de avanço incluído. Ambos os 
aparelhos deveriam ser usados de maneira intensiva, de 20 
a 22 horas por dia.
 Por fim 3 alinhadores passivos durante 3 meses para conter 
a posição final obtida, combinados com elásticos de classe II 
de 4,5 oz e 3/16” para uso noturno.
Durante 6 meses idealizou-se contenção com alinhadores 
passivos de uso exclusivamente nocturno, mantendo-se os 
attachments.

Software design
Escolha e posicionamento de Attachments:
– 3mm rectangular attachments nos molares superiores 1.6 
e 2.6
– Optimised attachments nos molares decíduos superiores 
5.5 e 6.5
– 3mm rectangular attachments nos molares decíduos su-
periores 5.4 e 6.4

- Creation of a vertical and horizontal overbite that allows 
mandibular advancement without side effects of opening 
the posterior bite.
In the functional aspect, the objective was to improve the 
posterior airway and consequently improve respiratory 
function.

TREATMENT PLAN (1ST PHASE)

In the first phase of treatment, it was planned to correct 
the skeletal discrepancy by stimulating and redirecting the 
mandibular growth, using an Invisalign® First device with 
incorporation of mandibular advancement wings (Fig. 6). 
It was proposed to use a sequence of 8 dental mandibular 
pre-advancement aligners and 32 aligners with included 
advancement device. Both devices should be used intensive-
ly, 20 to 22 hours a day.
Finally, 3 passive aligners for 3 months to contain the final 
position obtained, combined with class II elastics of 4.5 oz 
and 3/16 ”for night use.
For 6 months, restraint was designed with passive aligners 
for use only at night, keeping the attachments.

Software design
Choice and placement of Attachments:
– 3mm rectangular attachments on maxillary molars 1.6 
and 2.6
– Optimized attachments on maxillary primary molars 5.5 
and 6.5
– 3mm rectangular attachments on maxillary primary mo-
lars 5.4 and 6.4
– 3mm vertical attachments on upper deciduous canines 5.3 
and 6.3
– In the lower arch, optimized attachments were placed on 
all deciduous teeth and power ridges in the incisor sector
– Rash compensators were prescribed for teeth 12 and 22 
(Fig.  8)
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Fig. 6. Esquema de aparelho Invisalign® First com wings de avanço 
mandibular.

Fig. 6. Invisalign® First device layout with mandibular advancement wings.

Fig. 7. Esquema de colocação de attachments.

Fig. 7.Attachment placement scheme.

Fig. 8. Esquema de compensador de erupção.

Fig. 8. Eruption compensator scheme.

Fig. 9. Esquema de wings de avanço mandibular.

Fig. 9. Scheme of mandibular advancement wings.

 Fig. 10. Esquema de painel de stagging.

 Fig. 10. Stagging panel layout.

Fig. 11. Esquema representativo da posição inicial e final em simulação 3D.

Fig. 11. Diagram representing the starting and ending position in 3D 
simulation.
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– 3mm vertical attachments nos caninos decíduos superio-
res 5.3 e 6.3 
– Na arcada inferior foram colocados attachments optimi-
zados em todos os dentes decíduos e power ridges no sector 
incisivo
– Foram prescritos compensadores de erupção para os den-
tes 12 e 22 (Fig. 8)

After using the first 7 mandibular pre-advance aligners, the 
removal of molar attachments and second decidius molars 
was designed and wings were prescribed for the mandib-
ular advancement protocol (Fig. 9). The standard chosen 
for mandibular advancement was 2mm jumps for every 8 
aligners, thus creating a total of 3 jumps and a final edge-to-
edge virtual position (Fig. 10).

Fig. 12. Esquema de selecção de novos attachments.

Fig. 12. Scheme for selecting new attachments.

Fig. 13. Fotografias intra-orais de início da fase pós-MA.

Fig. 13. Intra-oral photographs of the beginning of the post-MA phase,

Fig. 14.  Stagging de fase pos-MA.

Fig, 14. Post-MA phase stagging.
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Treatment progress
In the first aligner, all the attachments prescribed in the 
virtual software were pasted and a change of aligners was 
defined every 7 days. After 7 weeks, the mandibular ad-
vancement phase began, which lasted 30 weeks (8 months). 
Expansion and alignment in the upper jaw and correction 
of the Spee curve in the lower arch were programmed si-
multaneously with the mandibular advancement.
At the end of the mandibular advancement phase, the den-
tal arches were practically aligned. The Spee curve was 
level, resulting in a significant improvement in the correc-
tion of the vertical overbite. The overlapping areas of the 
scanners in aligner 0 and aligner 30 confirm the expansion 
achieved simultaneously with the A / P correction (Fig. 11).

Additional Aligners
30 aligners after starting treatment, new registrations were 
made (Fig. 13) and additional aligners were ordered with teeth 
12 and 22 erupted and included in the treatment. Removal of 
attachments and design of new attachments (Fig.  12).

Photographic treatment sequence: (Figs. 15-19)

Results obtained after 12 months of treatment:
Class II was corrected, the overjet and overbite normalized 
and the arches correctly aligned (Figs. 54,55,56,57,58). The 
facial profile improved with advancement of the chin (Fig. 
61). Cephalometrically after MA, the ANB angle improved 
and SNB decreased. The position of both incisive sectors is 
as intended. Interincisive diastema reduced to 0.3mm.

Final: (Fig. 20)
  
Control at 6 months after active treatment: (Figs. 21-22)

esults obtained:
After analyzing the patient at 6 months after active treat-
ment of the first phase, it was found that the objectives pro-
posed for the first phase of treatment were achieved. The 

Após o uso dos primeiros 7 de alinhadores de pré-avanço 
mandibular, desenhou-se a remoção de attachments de 
molares e segundos molares de leite e prescreveu-se wings 
para protocolo de avanço mandibular (Fig. 9). O padrão esco-
lhido para avanço mandibular foi de saltos de 2mm a cada 8 
alinhadores, criando assim um total de 3 saltos e uma posi-
ção virtual final de topo-a-topo (Fig. 10).
   
Progresso do tratamento
No primeiro alinhador foram colados todos os attachments 
prescritos no software virtual e definida uma mudança de 
alinhadores a cada 7 dias. Após 7 semanas iniciou-se a fase 
de avanço mandibular que durou 30 semanas (8meses). Pro-
gramou-se expansão e alinhamento no maxilar superior e 
correção da curva de Spee na arcada inferior em simultâneo 
com o avanço mandibular.
No final da fase de avanço mandibular, os arcos dentários 
estavam praticamente alinhados. A curva de Spee estava ni-
velada, resultando em melhoria significativa na correção da 
sobremordida vertical. As áreas de sobreposição dos scan-
ners no alinhador 0 e no alinhador 30 confirmam a expan-
são conseguida em simultâneo com a correção A/P (Fig. 11).
   
Alinhadores Adicionais
30 alinhadores após iniciar o tratamento, foram feitos no-
vos registos (Fig. 13) e pedidos alinhadores adicionais já com 
os dentes 12 e 22 erupcionados e incluídos no tratamento. 
Remoção de attachments e desenho de novos attachments 
(Fig. 12)
   
Sequencia fotográfica de tratamento: (Figs. 15-19)
   
Resultados obtidos após 12 meses de tratamento:
A Classe II foi corrigida, o overjet e overbite normalizados 
e as arcadas corretamente alinhadas (Figs. 54,55,56,57,58). 
O perfil facial melhorou com avanço do mento (Fig.  61). Ce-
falometricamente após MA o ângulo ANB melhorou e SNB 
diminuiu. A posição de ambos os setores incisivos é a pre-
tendida. Diastema interincisivo reduzido a 0,3mm. 
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Fig. 15. Aligner 1- Inicio de tratamento.

Fig. 15. Aligner 1- Start of treatment.

Fig. 16. Aligner 7. Controlo intra-oral as 7 semanas de tratamento.

Fig. 16. Aligner 7. Intra-oral control at 7 weeks of treatment.

Fig.17. Aligner 12 – Controlo intra-oral as 12 semanas de tratamento com Wings de avanço mandibular.

Fig.17. Aligner 12 – Controlo intra-oral as 12 semanas de tratamento com Wings de avanço mandibular.

Fig. 18. Controlo intra-oral às 21 semanas de tratamento.

Fig. 18. Intra-oral control at 21 weeks of treatment
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ANB angle was reduced by 5 degrees. The coronal torque of 
the upper incisors was improved and a more anterior man-
dibular positioning was verified. The torque and extrusion 
of the lower incisors were also corrected. The mandibular 
plane underwent a 3-degree increase in the SN-Go-Gn an-
gle (Fig. 22c). The upper incisors reduced the bias and the 
lower ones were replaced, allowing a straight profile (Fig. 
21). These changes are believed to have occurred due to the 
plastic dental appliance associated with mandibular ad-
vancement wings.
In the dental aspect, there was correction of rotation and 
movement to the distal of the maxillary molars, which al-
lowed the obtainment of the molar ratio of the occlusion 
key. Crowding in the anterior region was corrected by an 
increase in the length of the lower arch. In the upper arch, 
due to the excellent collaboration of the patient regarding 
the use of the aligners, the correction of the interincisive di-

Final: (Fig. 20)

Controlo aos 6 meses após tratamento ativo: (Figs. 21-22)

Resultados obtidos: 
Após análise do paciente aos 6 meses após tratamento ativo de 
1ª fase, verificou-se que os objetivos propostos para a primeira 
fase do tratamento foram atingidos. Houve redução do ângulo 
ANB em 5 graus. Melhorou-se o torque coronal dos incisivos 
superiores e verificou-se um posicionamento  mandibular 
mais anterior. Corrigiu-se também o torque e extrusão dos in-
cisivos inferiores. O plano mandibular sofreu um aumento do 
ângulo SN-Go-Gn em 3 graus (Fig. 22c). Os incisivos superio-
res reduziram a pro-inclincação e os inferiores recolocaram-
-se, permitindo obter um perfil reto (Fig.. 21). Acredita-se que 
essas modificações ocorreram por efeito do aparelho dentário 
plástico associado a wings de avanço mandibular.

Figura 19 – Aligner 30 – Controlo intraoral as 30 semanas de tratamento e registo para pedido de alinhadores adicionais..

Figure 19 - Aligner 30 – Intraoral control at 30 weeks of treatment and registration for ordering additional aligners..
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astema, the reduction of the proinclination and the correct 
space for the eruption of the lateral incisors were achieved 
(Figs. 21).

Discussion:
Angle Class II malocclusion, with an overjet above 5 mm, 
occurs in 23% of children, according to American epidemi-
ological data5. It is one of the most prevalent malocclusions 
and, perhaps because of that, there are several therapeutic 
approaches suggested in the literature, for the respective cor-
rection. Essentially three types of treatment are considered: 
modification of growth to reduce skeletal discrepancy; tooth 
movement to compensate for skeletal discrepancy (camou-
flage) and surgical repositioning of the maxillary bones6.
Both orthodontic camouflage and orthodontic-surgical-or-

No aspeto dentário, houve correção da rotação e movimen-
tação para distal dos molares superiores, o que permitiu a 
obtenção da relação molar de chave de oclusão. O apinha-
mento, na região anterior, foi corrigido pelo aumento no 
comprimento da arcada inferior. No arco superior, devido à 
excelente colaboração da paciente quanto ao uso dos alinha-
dores, conseguiu-se a correção do diastema interincisivo, a 
diminuição da proinclinação e o espaço correto para a erup-
ção dos incisivos laterais (Figs. 21).

Discussão:
A má oclusão Classe II de Angle, com overjet acima de 5 
mm, ocorre em 23% das crianças, de acordo com dados epi-
demiológicos americanos5. É uma das maloclusões de maior 
prevalência e, talvez por isso, existam diversas abordagens 

Fig. 20. Registos finais após 12 meses de tratamento activo.

Fig. 20. Final records after 12 months of active treatment.
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thognathic treatment are related to treatments for patients 
who do not show residual growth. However, there is a huge 
variety of solutions for Class II correction, due to growth 
modification, associated with tooth movement, in which ex-
tra-oral appliances, functional appliances and mandibular 
propellers stand out7.
Functional devices, as well as propellants, have the function 
of stimulating mandibular growth through the projection 
of the mandible. In fact, because they are devices that rest 
on teeth, the correction occurs through a combination of 
bone and dental effects8.
Like all functional devices, the Class II degree of correction 
requires the patient's potential for growth and collabora-
tion. In comparison with other techniques, this solution of 
transparent aligners appears to be simpler to use and with 

terapêuticas sugeridas na literatura, para a respetiva corre-
ção. Consideram-se essencialmente três tipos de tratamen-
to: modificação do crescimento para reduzir a discrepância 
esquelética; (2) movimento dentário para compensação da 
discrepância esquelética (camuflagem) e (2) reposiciona-
mento cirúrgico dos ossos maxilares6.
Tanto a camuflagem ortodôntica como o tratamento ortodôn-
tico-cirúrgico-ortognático estão relacionados com tratamen-
tos de pacientes que não apresentam crescimento residual. 
Contudo existe uma enorme variedade de soluções para a cor-
reção da Classe II, por modificação de crescimento, associado 
a movimento dentário, onde se destacam os aparelhos extra-o-
rais, aparelhos funcionais e propulsores mandibulares7.
Os aparelhos funcionais, assim como os propulsores têm 
como função estimular o crescimento mandibular através 

Fig. 21. Registos após 6 meses de contenção.

Fig. 21. Records after 6 months of retention.
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da projeção da mandíbula. Na realidade, por serem apare-
lhos que se apoiam em dentes, a correção ocorre por uma 
combinação de efeitos ósseo e dentário8. 
À semelhança de todos os aparelhos funcionais, o grau de 
correção de   Classe II requer potencial de crescimento e co-
laboração do paciente. Em comparação com outras técnicas 
esta solução de alinhadores transparentes aparenta ser de 
mais simples utilização e com eficácia semelhante. No en-
tanto a eficácia desta solução pode ser comprometida em 
função do grau de discrepância antero-posterior, da neces-
sidade de movimentos maiores ao nível vertical e de expan-
sões dentárias com movimento em corpo9.
No que se refere ao timing de intervenção são muitos os 
autores que defendem a correcção dos problemas sagitais 
mandibulares a quando do pico de crescimento pubertário10. 
Contudo a intervenção precoce em idades entre os 7-9 anos 
mostrou ter benefícios no que se refere ao componente res-
piratório, relações esqueléticas e dentárias em pacientes tra-
tados com aparelhos funcionais11. t

similar effectiveness. However, the effectiveness of this solu-
tion can be compromised due to the degree of antero-poste-
rior discrepancy, the need for greater vertical movements 
and tooth expansions with body movement9.
Regarding the timing of intervention, many authors defend 
the correction of sagittal mandibular problems at the peak 
of pubertal growth10. However, early intervention at ages 
7-9 years has shown benefits with regard to the respirato-
ry component, skeletal and dental relationships in patients 
treated with functional appliances11. t

Fig. 22. Ortopantomografia,telerradiografia de perfil e análise cefalométrica 6 meses após tratamento ativo.

Fig. 22. Orthopantomography, profile teleradiography and cephalometric analysis 6 months after active treatment.

Fig. 22a. Witts. Fig. 22c. Rickets. Fig. 22c. Steiner.
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