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MENSAGEM DO PRESIDENTE

XX Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Ortodontia

MENSAGEM DE BOAS VINDAS

Caro/a colega,

Bem-vindo ao XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia.

Quando foi fundada a Sociedade Portuguesa de Ortodontia, o 
objetivo era a divulgação do conhecimento e de técnicas na área do 
conhecimento das anomalias dento-faciais e das patologias a ela 
associadas.
Foi em Coimbra, no hotel D.Luis em 10 de Julho de 1993, que 
organizámos as primeiras Jornadas da então SPSW, onde tivemos a 
presença do nosso patrono e dinamizador o Dr.Hugo Trevisi.
Passaram 20 anos e de novo, digo com orgulho, coube-nos a tarefa 
desta XX Organização.
Sinal de maturidade e perante olhares descrentes, a SPO soube 
manter com tenacidade os desígnios a que se propôs.

Na era em que vivemos, o belo e a forma de lá chegar são paradigmas 
da sociedade moderna. Por isso, este ano, o tema que propusemos 
abordar foi o da “Arte e Estética em Ortodontia”. 

Nesse sentido, procurámos elaborar um programa científico, 
inteiramente transversal às diversas áreas da Ortodontia moderna. Foi 
preparado e pensado tomando por base as necessidades dos médicos 
dentistas e médicos estomatologistas e dos seus doentes, orientando-
os essencialmente para a resolução de problemas importantes. Assim, 
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a abordagem de casos ortodôntico-cirúrgico-ortognáticos, de branqueamento 
de dentes após tratamento ortodôntico, a utilização de técnica lingual, de 
técnicas de baixa fricção e a ancoragem com miniplacas, foram temas que em 
nosso entender satisfazem o tema do nosso congresso e que esperamos seja 
do vosso agrado.
Aliado ao programa científico do congresso, foi também efetuada uma aposta 
clara no curso pós-congresso de formação teórico/prático de ancoragem com 
miniplacas.
O reconhecimento da competência científica dos conferencistas assegura 
o elevado nível científico do evento, assinalando-o como mais um marco 
histórico da ortodontia portuguesa.

Paralelamente, e como é apanágio da nossa Sociedade, aliado ao programa 
científico, preparámos um programa social aliciante, com o objetivo firme de 
promover o convívio saudável entre todos os participantes.
A Universidade de Coimbra, Património Mundial da Humanidade pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura 
(UNESCO), desde 22/6/2013, não podia deixar de fazer parte do programa 
cultural e social dos participantes.
Tudo isto foi pensado para decorrer no coração da cidade de Coimbra de 4 a 
6 de Outubro, onde não poderíamos ter melhor cenário.

É uma honra contar com a vossa presença e um prazer receber-vos em 
Coimbra!

     Manuel Marques Ferreira                            
    Presidente da Comissão Organizadora               
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EDITORIAL
  Com a presente publicação, damos início ao terceiro volume da 
ORTOCLÍNICA, a revista oficial da Sociedade Portuguesa de 
Ortodontia.

  Sete anos passados sobre a primeira edição, continuamos convictos 
que a política adoptada por unanimidade e que tinha como objectivo 
a divulgação da nossa Sociedade mas, sobretudo, de casos clínicos, 
continua absolutamente válida e actual.

  Cada vez mais constatamos uma quase “inundação” de cursos 
eminentemente práticos de ortodontia e não só, realizados por 
instituições oficiais, entidades e empresas privadas e, mesmo, por 
profissionais em nome individual.

  Todo este interesse é bem demonstrativo de quão importante é 
a abordagem clínica dos nossos casos, não só pela facilitação e 
resolução dos mesmos como também para um maior e mais profundo 
relacionamento inter-pares, sempre desejável e imprescindível.

  Naturalmente, esta especificidade expõe os autores dos artigos, 
por um lado a uma avaliação crítica generalizada, mas, por outro ao 
reconhecimento do trabalho realizado e à disponibilidade de partilhar 
genuinamente a obra feita com todos os outros colegas.

  Os casos clínicos publicados são sempre mais uma fonte de 
conhecimento e saber, até para os próprios ortodontistas que os 
realizaram. A análise e o estudo dos artigos editados ao longo do 
tempo, quantas vezes representativos de variadas e evolutivas 
filosofias assim como dos procedimentos técnicos da época, é 
fundamental, após  observação cuidadosa,  para a  aprendizagem 
sistemática e evolutiva deste ramo da ciência.

  Mantemos o compromisso de continuarmos a respeitar os princípios 
que têm regido, desde a primeira hora, a publicação da nossa Revista. 
Contudo, também mantemos a abertura para novos desenlaces e 
aguardamos o contributo científico de todos aqueles que se sintam 
motivados para o fazer.

         Saudações Ortodônticas

      Miguel da Nóbrega    
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Tratamento de um caso de Classe II hipodivergente 
com técnica MEAW e bite turbos  
RESUMO:

No presente artigo descreve-se um caso clínico de um jovem com 14 anos e 6 meses de idade, apre-
sentando uma Classe II com mordida profunda, com um colapso do terço facial inferior. Pretendeu-se re-
construir o plano oclusal e melhorar o perfil facial, diminuindo o overbite, através da intrusão dos incisivos 
inferiores e extrusão dos dentes laterais e posteriores. 
Foi utilizada uma técnica de arco reto para o alinhamento e nivelamento inicial do arco superior nos 
primeiros 6 meses, no sentido de melhorar o torque negativo, libertando a arcada inferior. Seguiu-se a 
colocação de arcos Multiloop Edgewise Arch-Wire (MEAW) em ambas as arcadas coadjuvados com dois 
bite turbos colocados na face palatina de ambos os incisivos centrais superiores, com o intuito de aliviar 
os dentes inferiores, solucionar a mordida profunda e melhorar o plano oclusal posterior / nivelar a curva 
de Spee.
Esta mecânica mostrou-se eficaz para o tratamento deste caso clínico de Classe II de ângulo baixo 
(hipodivergente) com um resultado oclusal sagital e vertical estável.

Palavras chave: Classe II / hipodivergente / plano oclusal / bite-turbos / MEAW
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INTRODUÇÃO                                     

Fatores como o protocolo de tratamento, a severidade da má oclusão, a idade do paciente e o seu grau 
de colaboração podem influenciar significativamente a taxa de sucesso do tratamento da má oclusão 
de Classe II1.

O grau de colaboração é uma das variáveis que mais pode influenciar o sucesso do tratamento ortodôntico2, 
sobretudo quando o plano de tratamento envolve a utilização de aparelhos removíveis ou técnicas fixas 
com elásticos intermaxilares, cuja eficácia depende fundamentalmente da colaboração do paciente3-6. 
Considerando-se os protocolos de tratamento, a má oclusão de Classe II pode ser tratada com ou sem 
extrações. O protocolo com extrações consiste, basicamente, em extrair quatro pré-molares ou apenas 
dois pré- molares no arco superior, enquanto o tratamento sem extracções de pré-molares pode ser 
realizado utilizando-se a tração extra-oral6, os aparelhos ortopédicos funcionais3, 7, 8, os elásticos de 
Classe II associados a aparelhos fixos5 ou, mais recentemente, os distalizadores intra orais com a 
utilização de implantes dentários, miniplacas ou miniimplantes 9-11. 

É importante reconhecer as alterações dentoesqueléticas associadas à má oclusão de Classe II para 
que o tratamento ortodôntico seja direcionado para a correção das displasias presentes. Para além das 
alterações no desenvolvimento vertical e atrofia transversal da maxila que podem estar associados ao 
desenvolvimento da má oclusão de Classe II, as alterações sagitais devem-se essencialmente a: (1)  
deslocamento anterior da maxila ou do processo alveolar maxilar; (2) mandíbula pequena; (3) posição 
posterior da articulação temporomandibular e (4) combinações dos fatores citados anteriormente. 

Segundo vários autores, para se obterem perfis harmoniosos com boa estética facial, a posição dos in-
cisivos inferiores ao final do tratamento deveria estar em função dos diferentes padrões faciais, sendo 
que os pacientes com um padrão mais vertical deveriam apresentar os incisivos inferiores mais verti-
calizados em relação à sua base óssea12, enquanto que os pacientes com um padrão mais horizontal 
deveriam ter o incisivos inferiores um pouco mais vestibularizados em relação ao plano mandibular7, 8. 
Segundo alguns autores, além de serem utilizadas para a correção da discrepância cefalométrica, as 
extrações dentárias também auxiliam no controle da dimensão vertical12. A posição dos incisivos inferio-
res foi considerada de tal importância que muitas extrações visavam não apenas corrigir o apinhamento, 
mas também tendo como único propósito a correção da discrepância cefalométrica, por meio do repo-
sicionamento dos incisivos inferiores na sua base óssea1, 12.

A realização de extrações com o único propósito de corrigir a discrepância cefalométrica inferior passou 
a ser questionada no tratamento da Classe II, sobretudo quando o alinhamento dentário estava 
presente13-15.

Alguns autores, referem que o padrão facial do paciente não deve ser utilizado para justificar a realização 
de extrações no arco inferior, visto que o protocolo de extrações de quatro pré-molares dificulta signi-
ficativamente a correção da relação anteroposterior de Classe II16, diminuindo a taxa de sucesso do 
tratamento dessa má oclusão, porque requer do paciente um elevado grau de colaboração17.

Alguns estudos comprovam que não há diferenças no resultado do perfil facial dos tecidos moles de pa-
cientes portadores de má oclusão Classe II tratados com ou sem extrações13, 14. Por isso, os aspectos 
oclusais e biomecânicos individuais são os que têm que ser mais considerados na escolha da melhor 
opção de tratamento4, 5, 7, 8, 18-20.

Tendo em conta que a posição dos incisivos inferiores é mais verticalizada e que o controle da altura facial 
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é mais crítico nos pacientes com padrão facial vertical, a indicação de extrações envolvendo o arco infe-
rior nos hiperdivergentes pode ser considerada maior do que em pacientes com padrão mais horizontal 
ou equilibrado (hipo ou normodivergentes). No tratamento da Classe II com sobremordida profunda, a 
exodontia, principalmente na arcada inferior, pode dificultar a sua correção19. 

A má oclusão de Classe II divisão 2 é geralmente transformada em Classe II divisão 1, pela protrusão 
dos incisivos superiores, e depois tratada desta forma. No entanto, devido às suas características es-
pecíficas como: retroinclinação de incisivos superiores, mordida profunda, padrão braquifacial e perfil 
dos tecidos moles debilitado, o tratamento sem extrações está recomendado, sendo que a combinação 
Ortodontia- Cirurgia Ortognática pode ser necessária para se obter um resultado estético e funcional 
melhor21,22. 

Muitos fatores devem ser considerados no momento da escolha do tipo de tratamento a ser executado, 
mas a individualização de cada caso é o fator determinante para o seu sucesso. 

Características das Classe II ângulo baixo :

1. Potencial de crescimento vertical dos condilos (rotação para diante da mandíbula)
2. Aplanamento do plano mandibular
3. Falta de DV posterior
4. Plano oclusal inclinado na dentição superior.
5. Sobremordida profunda.

Objectivos de tratamento da Classe II ângulo baixo:

1. Inibição do circuito vicioso por meio do aumento da DV, o qual previne a rotação protrusiva da maxila 
e reposiciona a mandíbula para diante. 

2. Aumento da DV
3. Reconstruir o plano oclusal posterior maxilar.
4. Reposicionar a mandíbula para diante.

Razões para a utilização do MEAW:

1. Devido à quantidade de loops inseridos no arco, levam a uma diminuição da taxa de carga / deflexão.
2. Maior controlo da movimentação individual de cada dente, quer no alinhamento, na intrusão /extrusão 

e controlo do torque.

No entanto não nos podemos esquecer do efeito sinérgico dos elásticos que são fundamentais sendo 
sempre utilizados de forma curta e mais a nível anterior, com a direção de acordo com a má oclusão 
existente. Os pacientes devem usar os elásticos 24h, só retirando durante o período das refeições.

CASO CLÍNICO

Documentos pré-tratamento, (14A 6M) 
Diagnóstico: 
Exame extra-oral: perfil côncavo com sulco mento-labial acentuado devido à diminuição do terço 
inferior, ângulo naso-labial normal, linha do sorriso normal.
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Exame intra-oral (Fig 1): Todos os dentes estavam presentes na arcada. O paciente apresentava uma 
relação de Classe II molar e canina  bilateralmente, com mordida profunda de canino a canino (overbite 
de 7mm) e verticalização dos incisivos superiores. Linha média dentária superior centrada e desvio de 
1 mm da linha média dentária inferior para a esquerda. Desarmonia dento-maxilar positiva de +2mm no 
arco inferior e nula no arco superior. Torque negativo em todo os dentes superiores.

Exame funcional: Sem parafunções ou disfunções. O exame e história clínica não revelaram problemas 
         da ATM.

Rx panorâmico (Fig. 2): Presença dos terceiros molares; primeiro molar superior direito com tratamento 
         endodôntico radical.

Análise cefalométrica (Fig 3 e tabela 1): Classe II esquelética devido a uma promaxilia com 
normomandibulia (ANB= 8º, SNA= 87º e SNB= 79º) com Ao-Bo (5,6mm) também de Classe II. A dimensão 
vertical exibia uma hipodivergência (FMA= 18,6º) muito acentuada. Compensação dos incisivos superiores 
para o padrão esquelético com retro inclinação dos incisivos superiores (UI/NA= 12,4º) e pró inclinação 
dos incisivos inferiores (IMPA= 110,6º). Ângulo interincisal normal (I/I = 127º).  Altura facial anterior dentro 
dos valores normais (65mm) e altura facial posterior muito aumentada (57mm) contribuindo para a 
sobremordida profunda.

O indicador de sobremordida profunda (ODI) consiste de dois ângulos, um entre FH e PP e outro entre AB 
e MP. Neste caso, o valor ODI estava muito aumentado, revelando uma mordida esquelética profunda 
(tabela 2).

O indicador de displasia antero-posterior (APDI) consiste de três medidas angulares (FH-PP, AB-NPg, 
FH-NPg), mas corresponde ao ângulo PP-AB, revelando neste caso, uma Classe II esquelética 

 (tabela 3).

Etiologia: Hereditária, face a vários elementos da família apresentarem o mesmo tipo de má oclusão, 
nomeadamente a mãe e a irmã 7, 8.
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Fig 1. Fotografias pré-tratamento, frontal, perfil facial, sorriso e intra-orais.

Fig 2. Radiografia panorâmica antes do tratamento ortodôntico.
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Fig 3. Telerradiografia e traçado cefalométrico em incidência lateral antes do tratamento ortodôntico.

 Objectivos de tratamento: 

Aumento da dimensão vertical de oclusão, correção do overbite e overjet. 
Alinhamento dos dentes anteriores através da vestibularização dos incisivos superiores.
• Permitir a reconstrução do plano oclusal, diminuindo o overbite, através da intrusão dos incisivos 

inferiores e extrusão dos dentes laterais e posteriores.
• Melhorar o perfil, evitando a retração e colapso dos lábios superior e inferior.

Plano de tratamento: 
Alinhamento e nivelamento do arco superior com arco reto.
Com o intuito de aliviar os dentes inferiores, solucionar a mordida profunda, melhorar o plano oclusal 

posterior e nivelar a curva de Spee, foram colocados dois bite turbos  na face palatina dos incisivos  
centrais superiores e foi utilizada a técnica  Multiloop Edgewise Arch-Wire (MEAW) em ambas as 
arcadas.

Tratamento: 
Aparelho fixo bimaxilar, bandas nos molares inferiores e bráquetes com informação Roth, com um slot de 

0,018 x 0,022.
Alinhamento e nivelamento da arcada superior, com uma sequência de arcos de níquel titânio 0,014, 

0,018’’ e 0,016x 0,022’’ durante 6 meses (Fig 4).

Multiloop Edgewise Arco-Wire (MEAW) confeccionado com fio 0,016 x 0,022’’ com ativações típicas de 
Classe II e elásticos intermaxilares verticais curtos de Classe II em ambos os lados durante 16 meses                        
(1º loop superior ao 2º loop inferior) (fig. 5-9). 

Para aliviar os dentes inferiores e resolver a condição de mordida profunda, dois bite-turbos foram 
colocados na face palatina de ambos os incisivos centrais superiores. 
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Fig 4. Foto frontal intra-oral com arco 0,014’’ para o alinhamento inicial. 

Fig 5. Fotos intra-orais no início da aplicação dos arcos MEAW com dois bite turbos na face palatina dos incisivos superiores e elásticos 
intermaxilares de Classe II.
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Fig 6. Fotos intra-orais com arcos MEAW, 3 meses após a aplicação dos referidos arcos.
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Fig. 7. Fase final da correção ortodôntica. 

Progressão do tratamento (MEAW) (Fig 8 e 9)
Etapa 1: Eliminação de interferências oclusais. Foi efetuada com o auxílio dos bite-turbos.
Etapa 2: Estabelecimento da posição mandibular, depois de eliminadas as interferências oclusais. A posi-

ção mandibular foi guiada mesialmente através de step down e um step up nos dentes posteriores aos 
caninos superiores e inferiores respectivamente, no sentido de melhorar a curva de spee. Os elásticos 
de Classe II foram essenciais. Desta forma no final desta fase a relação molar de Classe I foi restabe-
lecida. 

Etapa 3: Reconstrução do plano oclusal. Nesta etapa foram removidos todos os steps de compensa-
ção no sentido de se obter uma posição mandibular fisiologicamente estável. Devido ao ODI e APDI se 
apresentarem inicialmente com a dimensão vertical da oclusão muito diminuída (mordida profunda) e 
Classe II, os arcos MEAW foram aplanados no final do tratamento ortodôntico. 

Etapa 4: Obtenção de uma oclusão fisiológica. 
 Melhoria da guia oclusal e uma boa intercuspidação foi 

então obtida.
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Fig 8. Esquema da ativação incial com step de extrusão nos loops dos pré-molares superiores e inferiores, para avanço mandibular com efeito 
sinérgico dos elásticos de Classe II.

 Fig 9. Final do tratamento com os arcos MEAW com aplanamento dos loops.
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Duração do tratamento: 

Tratamento com aparelho fixo bimaxilar: total 18 meses 
Retenção: 
Aparelho removível superior para uso noturno e retentor lingual fixo colocado nos incisivos e caninos 

inferiores (Fig 10).

Documentos pós-tratamento : (16A)
Analise extra-oral :
O perfil manteve-se côncavo mas com uma melhoria acentuada na estética facial devido ao aumento da 

proporção lábio superior / lábio inferior e mento com sorriso harmonioso (Fig 10). 
Exame intra-oral (Fig 10): Relação bilateral de Classe I molar e canina. A mordida profunda foi corrigida. 
Ambas as linhas médias ficaram centradas entre si e com a linha média facial. O overjet e overbite foram 
corrigidos.
Articulação estável com uma oclusão dentária balanceada, com harmonia no movimento protrusivo e com 

guias caninas nos movimentos de lateralidade (Fig 11).

Radiografia panorâmica (Fig 12):

Bom posicionamento radicular.

Análise cefalométrica (Fig 13, 14 e tabela 1): 

Melhoria da relação esquelética de Classe II (ANB reduziu de 8º para 6,1º) devido a um aumento do SNB 
de 79 º para 81º (normais), com manutenção do valor do SNA (maior do que a norma). 

Na dimensão vertical, o padrão esquelético de FMA permaneceu hipodivergente, apesar da extrusão 
posterior que ocorreu.

Compensações dento-alveolar: Inclinação do incisivo superior (UI / NA) aumentou ligeiramente de 12,4º 
para 15º. 

A altura facial anterior aumentou de 65 para 70mm e a posterior manteve-se contribuindo para a melhoria 
da sobremordida, mas piorando a tendência à Classe II que foi compensada pelo avanço do ponto B 
(SNB aumentou de 79º para 81º).

O IMPA diminuiu de 110,6º para 102º e houve uma redução do overbite de 7mm para 4,2mm, com fecho 
do ângulo interincisal de 127º para 125º, devido à pro-inclinação dos incisivos superiores.

O indicador de sobremordida profunda (ODI) melhorou passando para uma relação mordida esquelética 
muito próxima dos parâmetros normais, apesar de permanecer a tendência a mordida profunda            
(tabela 2).

O indicador de displasia antero-posterior (APDI), sofreu uma melhoria significativa, tornando-se uma  
Classe I esquelética (tabela 3).

Análise das sobreposições (Fig 15 e 16): 

Crescimento da face no sentido vertical devido ao aumento a nível anterior. Manutenção do ponto A.
Crescimento do mento para a frente e para baixo, com melhoria significativa da pro-inclinação inicial dos 

incisivos inferiores. 
A nível dentário a sobremordida profunda foi controlada essencialmente com intrusão dos incisivos 

inferiores, ocorrendo crescimento dento alveolar posterior, permitida pela presença dos bite-turbos.
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Fig 10. Fotografias frontal, perfil facial  e sorriso e intra-orais no final do tratamento ortodôntico
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Fig 11. Guia protrusiva e de lateralidade direita e esquerda.

Fig 12. Radiografia panorâmica no final do tratamento ortodôntico.
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Fig 13. Telerradiografia e traçado cefalométrico em incidência lateral no final do tratamento ortodôntico.

Fig 14. Sobreposições cefalométricas gerais do inicio e do final do tratamento ortodôntico.



27

Fig 15. Sobreposições cefalométricas locais do inicio e do final do tratamento ortodôntico.

Documentos 2 anos após o tratamento ortodôntico (Fig 16-19) 
Dois anos após o tratamento, temos estabilidade dos resultados alcançados com o tratamento ortodôntico, com uma oclusão 
dentária estável e um sorriso agradável. 
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Fig 16 Fotografias frontal, perfil facial, sorriso e intra-orais 2 anos após o final do tratamento ortodôntico

Fig 17. Radiografia panorâmica 2 anos após final do tratamento ortodôntico.

Fig 18. Telerradiografia e traçado cefalométrico em incidência lateral 2 anos após o final do tratamento ortodôntico. 



29

Fig 19. Sobreposições cefalométricas gerais do final do tratamento ortodôntico e 2 anos após a contenção.

Tabela 1- Medidas cefalométricas iniciais, finais do tratamento



30

Tabela 2- ODI - Indicador de profundidade de sobremordida vertical, iniciais, finais e 2 anos após o final do tratamento

MP-AB = Ângulo do plano mandibular e plano AB
HF-PP = Ângulo do plano de Frankfort e plano Palatino

Tabela 3. APDI  (Indicador de displasia  antero-posterior ) iniciais, finais e 2 anos após o final do tratamento

HF-PF = Ângulo do plano de Frankfort e plano facial (N-Po)
PF-AB = Ângulo do plano facial e plano AB

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas abordagens terapêuticas para o tratamento das Classes II sugeridas na literatura podem 
ser, essencialmente, divididas em três grupos: modificação do crescimento para reduzir a discrepância 
esquelética; camuflagem por movimento dentário para compensação da discrepância esquelética; 
tratamento ortodôntico-cirúrgico para reposicionamento dos ossos maxilares3-8, 18, 22.

Tanto a camuflagem ortodôntica quanto o tratamento ortodôntico-cirúrgico combinado estão relacionados 
a tratamentos de pacientes adultos. Nos pacientes em crescimento existe uma enorme variedade de 
mecanismos para a correção da Classe II, por modificação do crescimento, associado a movimento 
dentário, que podem incluir aparelhos extraorais e aparelhos funcionais3, 6.

Apesar de terem sido idealizados para tratar a mesma má oclusão, as propostas mecânicas desses 
aparelhos são diferentes. Os aparelhos extraorais visam controlar o crescimento da maxila, por uma 
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força anteroposterior, permitindo o crescimento mandibular. Os aparelhos funcionais, assim como os 
propulsores, objetivam estimular o crescimento mandibular através da projeção da mandíbula. Na 
realidade, como a maioria destes aparelhos são apoiados em dentes, a correção por uma combinação 
de efeitos ósseo e dentário é inevitável.

Neste caso, optou-se pelo tratamento da Classe II com aparelho fixo com técnica MEAW, elásticos de 
Classe II curtos e bite turbos, em vez de aparelhos funcionais ou propulsores mandibulares, com a 
intenção de aumentar a dimensão vertical de oclusão mais do que obter a movimentação mesial da 
mandíbula, tendo em conta que havia um colapso evidente do terço facial inferior e o SNB se encontrava 
com valores normais. 

Podemos observar que o crescimento mandibular do paciente ocorreu porque mesmo com o aumento 
da altura facial anterior verificada no final do tratamento (que passou de 65mm para 70mm) houve uma 
projeção do ponto B (SNB passou de 79º para 81º), não esquecendo a tendência de rotação anterior 
da mandíbula verificada antes do início do tratamento ortodôntico com a altura facial posterior muito 
aumentada (57mm) (tabela 1). Os resultados obtidos, com o aumento da altura facial anterior no final 
do tratamento, deveu-se à colocação dos bite tubos, comprovando a pertinência, de um tratamento com 
MEAW levando a uma extrusão controlada dos dentes dos sectores laterais e posteriores. 

No sentido de melhorar o posicionamento dos arcos dentários com estabilidade da correção da 
sobremordida conseguida, manteve-se os bite-turbos durante 2 anos pós tratamento ortodôntico. Os 
exames obtidos para avaliação nesta fase de contenção demonstram a boa estabilidade do caso, com 
a manutenção da correção e com estabilidade do overbite, assim como as relações oclusais no sentido 
anteroposterior. 

Os terceiros molares não foram removidos, por apresentarem grande possibilidade de erupção e porque 
não existia desarmonia dento-maxilar negativa quer na arcada superior quer na inferior, antes do 
tratamento ortodôntico. Dois anos após o tratameto ortodôntico observou- se melhoria do posicionamento 
dos mesmos, no entanto deve-se efetuar um acompanhamento regular de 6 em 6 meses e no caso de 
interferências posteriores a extração dos 4 terceiros molares será indicada.

As modificações dentárias realizadas, neste tratamento, nomeadamente a retro-inclinação dos incisivos 
inferiores advêm da própria técnica que permitiu a expansão do arco inferior devido à correção do 
torque inicial muito negativo dos sectores laterais e posteriores, permitindo uma maior estabilidade 
pós-tratamento. O início do tratamento ortodôntico, ainda numa idade de desenvolvimento acelerado, 
possibilitou o aproveitamento do crescimento, tornando o tratamento ortodôntico mais simples embora 
exigindo grande colaboração do paciente com o uso dos elásticos intermaxilares. 

Com a utilização dos bite-turbos foi possível o alívio da pressão sobre as articulações, devido à 
posição forçada da mandíbula distalmente, como descrito em alguns casos de mordida profunda com 
posicionamento distal da mandíbula7, 8. 

Conclusão:

No caso clínico apresentado, a técnica MEAW com a coadjuvação de bite-turbos, provou ser eficaz no 
tratamento da má oclusão de Classe II com ângulo baixo, corrigindo o plano oclusal posterior e aumen-
tando a dimensão vertical. Este procedimento permitiu uma oclusão estável e uma melhoria da estética 
facial.
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Resumo

As anomalias de Classe II caracterizam-se predominantemente por uma posição recuada da mandíbula, 
podendo estar também associadas a uma promaxilia, agravando o grau de severidade da deformidade.
 No contexto do perfil facial, observa-se frequentemente uma abertura do ângulo nasolabial, 
retroinclinação do lábio superior e incompetência labial. Tais características faciais merecem a devida 
ponderação na elaboração de um plano de tratamento, levando a que o clínico opte, muitas vezes, 
por evitar o recurso às extrações dentárias por estas poderem apresentar possíveis consequências de 
agravamento do perfil facial.
 Com a apresentação de dois casos clínicos, os autores desmistificam o dogma segundo o qual a 
realização de extrações dentárias agrava a estética do perfil facial em pacientes portadores de Classe II 
com retromandibulia. 
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ABSTRACT
The most common characteristic of Class II anomalies is mandibular retrusion. However, maxilary 

prognathism can also be present, increasing the severity of the anomaly.

Regarding soft tissue profile, retrusion of the upper lip, increased nasolabial angle and lip 
incompetence are commonly found in this type of malocclusion. Such facial characteristics deserve a 
meticulous analysis when planning the clinical approach, as they often lead the orthodontist to guide 
the decision for a non extraction treatment, due to the risk of compromising the harmonization of facial 
profile.Two case reports will be described by the authors, demystifying the concept that dental extractions 
contribute to worsen the soft tissue profile in Class II patients with mandibular retrusion.

PALAVRAS CHAVE

Classe II, retromandibulia, extrações, perfil

KEY WORDS

Class II, retromandibuly, extractions, profile

1. INTRODUÇÃO
A má oclusão de Classe II é revestida de um elevado interesse clínico, uma vez que uma expressiva parte 

da população ortodôntica é portadora deste tipo de anomalia 1. Para além disso, constitui um desafio 
para o profissional de Ortodontia, visto tratar-se de uma entidade complexa, apresentando diversas 
manifestações clínicas e uma grande diversidade a nível dos seus componentes, nomeadamente da 
posição esquelética do maxilar superior e inferior, das posições dentárias no maxilar superior e inferior 
e do desenvolvimento vertical 2,3,4.

No que respeita à abordagem terapêutica, esta pode assumir diversas formas tais como realização de 
exodontias, distalização de primeiros molares, aparatologia funcional, utilização de elásticos de Classe 
II, tração extraoral ou até mesmo cirurgia ortognática 3.

No contexto do perfil facial, observa-se frequentemente, para além da retromandibulia, uma abertura do 
ângulo nasolabial, retro-inclinação do lábio superior, eversão do lábio inferior e incompetência labial 3. 
Tais características faciais levam frequentemente a que o clínico opte por evitar o recurso às extrações 
dentárias por estas poderem acarretar um agravamento do perfil facial.

Extrair ou não extrair? – uma controvérsia de longa duração
Ao longo dos anos tem se verificado uma oscilação no que diz respeito à realização de extrações como 

medida terapêutica ortodôntica. Edward Angle 5 acreditava que todos os indivíduos apresentavam 
potencial para uma oclusão ideal com 32 dentes. Desta forma, as extrações dentárias por motivos 
ortodônticos não seriam necessárias e a estética facial seria otimizada assim que os dentes se 
posicionassem numa oclusão ideal.

Após observação de recidiva nos tratamentos de Angle e de perfis desfavoráveis, Tweed reintroduziu as 
extrações como medida terapêutica no tratamento ortodôntico 6.

Atualmente tem-se verificado um apelo significativo ao tratamento sem recurso a extrações, alegando 
que estas são responsáveis pela produção de efeitos nefastos no perfil facial e na estética do sorriso.

Segundo Nanda 7, estão associados cinco mitos à realização de extrações, estando também, de certa 
forma, a imagem negativa das extrações presente no público e em alguns clínicos:

1. Criação de perfis planos;
2. Instabilidade pós tratamento;
3. Abertura do ângulo nasolabial;
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4. Oclusão não balanceada;
5. Disfunção temporo mandibular.
Com este trabalho pretende-se ilustrar, através de 2 casos clínicos, como a realização de extrações 

pode contribuir para uma melhoria da estética facial em pacientes cujo perfil contraindica, à partida,  
tal abordagem terapêutica, contribuindo assim para a desmistificação do dogma segundo o qual as 
extrações dentárias prejudicam o perfil facial e a estética do sorriso.

2. CASOS CLÍNICOS

2.1. Caso Clínico 1: Caso ortodôntico referente a paciente do sexo feminino, adulta, 25 anos e 2 meses, 
cujo motivo da consulta se prendia com a melhoria da estética facial e dentária.

               

             

           

          

            

Problema Dentário: DDM negativa
                                 Oclusão cruzada posterior bilateral
                                 Relação Molar Cl II 1 pm
                                 Relação Canina  Cl II ½ pm
                                 Sobremordida horizontal aumentada
                                 Sobremordida vertical diminuída
Problema esquelético: Retromandibulia
Inclinação posterior do plano mandibular

Resumo do diagnóstico:
Tipo Facial: Dolicofacial
Problema estético: Incompetência labial
                              Contração musculatura do 

mento
                              Perfil retrogénico
                              Andar inferior da face 

aumentado
                              Ângulo nasolabial aberto

Fig. 2 -  Fotografias intra orais iniciais 

Fig. 1-  Fotografias extra-orais iniciais (facial frontal, perfil lateral direito,sorriso e relação incisivolabial - RIL)
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Plano de tratamento – Aspetos fundamentais e cuidados:
Para além da desarmonia dento maxilar negativa (DDM -), da tendência para o aumento vertical do 

andar inferior da face e da oclusão cruzada posterior bilateral que, por si só, tornam este tratamento 
complexo, o facto de ocorrerem num perfil facial desfavorável onde estariam, à partida contraindicadas 
as extrações, transformam este caso num verdadeiro desafio.

Tendo a paciente recusado um tratamento cirúrgico de disjunção maxilar assistida cirurgicamente 
(DMAC), deslizamento cortical sagital anterior mandibular (DCSA) e intrusão posterior maxilar, optou-se 
por realizar um tratamento de camuflagem com exodontia dos primeiros pré molares superiores.

De salientar também que uma hiper correção da endoalveolia acarreta o risco de ocorrência de recessões 
gengivais e a importância de utilizar uma mecânica intrusiva para obtenção de um bom controlo vertical.

Seriam, então, objetivos gerais do tratamento:
• Plano transversal:
     Correção da endoalveolia
     Correção da DDM negativa
     Melhoria da estética do sorriso

• Plano vertical:
     Normalização da sobremordida vertical
     Manutenção da RIL

• Plano sagital:
     Promoção da autorrotação mandibular anterior
     Normalização da sobremordida vertical

Fig. 3 - Traçado cefalométrico inicial de      
             Ricketts 

Fig. 4 - Radiografia panorâmica inicial dos maxilares 
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PLANO DE TRATAMENTO

1ªFase

Ancoragem máx: ATP: rotação, 
expansão 16 Ancoragem minima

Nivelamento seg anterior: Br exceto 
13,12,23 Nivelamento seg anterior

2ªFase

ATP: Expansão, rotação 26 Arco Base
Arco Base Nivelamento cont: Br setores laterais

Niv cont: Br 12 e Br setores laterais
Exodontia 14,24

3ªFase

Distalização 13,23
Remoção ATP: perda ancoragem

Arcos expandidos
Arco contração: encerramento de 

espaços

4ªFase

Arcos de finalização Arcos de finalização
Coordenação arcadas Coordenação arcadas

Elásticos Cl II Schudy Elásticos Cl II Schudy

Fig. 5 -  Progressão do tratamento - utilização do arco de contração com degrau de extrusão para encerramento de espaços   
             e manutenção da RIL 

Fig. 6 -  Progressão do tratamento - utilização de elásticos de Classe II de Schudy (lado dirº) e de Classe I (lado esqº)   

Fig. 7-  Fotografias extra-orais finais (facial frontal, perfil 
lateral direito,sorriso e relação incisivolabial - RIL)  
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Fig. 8 -  Fotografias intra orais finais

Fig. 9 -  Fotografias intra-orais 22 meses após a finalização do tratamento 
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Fig. 11 – Cefalometria final                                                     Fig. 12 – Radiografia panorâmica final dos maxilares

Fig. 10 -  Comparação entre o início e o final do tratamento 

3. CONCLUSÕES 

Como foi exemplificado através de dois casos clínicos, a realização de extrações pode contribuir para uma 
melhoria da estética facial em pacientes cujo perfil contraindica, à partida, tal abordagem terapêutica, 
contribuindo para a desmistificação do dogma que a realização de extrações prejudica o perfil facial e 
a estética do sorriso

Na obtenção da harmonização do perfil facial há, certamente, vários fatores a ter em conta. Alguns 
pacientes requerem um tratamento sem extrações enquanto outros beneficiam de tratamentos com 
recurso a extrações devendo estar sempre implícita uma individualização de cada plano de tratamento

A realização de extrações dentárias deve ser revestida de uma profunda ponderação e conhecimento 
exato de quais os procedimentos mecânicos a adotar, no sentido de estes induzirem uma melhoria da 
estética da face ao invés de contribuirem para o seu comprometimento. 

A chave para a obtenção de resultados satisfatórios no que respeita à estética facial, harmonia do sorriso 
e oclusão funcional, reside na integração da experiência clínica com a informação proveniente dos 
estudos científicos, tendo como fiel a ponderação e bom senso do Ortodontista.

Assim, ao ponderar e perspetivar a sua decisão terapêutica, o profissional não deverá ser conduzido 
por estratégias de marketing ou dogmas instituídos devendo sim, essa decisão ser alicerçada no 
conhecimento e experiência do clinico.



40

4. BIBLIOGRAFIA

1. Silva C., Características morfológicas da face e tendência de crescimento numa população ortodôntica. Ortodontia, 2000. 
V. 103-120.

2. Pereira M, Pereira A, Bascuinho B. Impacto da rotação Molar Superior no estabelecimento da Classe II. Ortodontia 2008, 
XI  (1): 17-34.

3. McNamara J A. Components of Class II malocclusion in children 8-10 years of age. Angle Orthodontist. 1981; 51:177-202.

4. Ferreira A P, Silva C , Ritto A K. Considerações de interesse clínico no tratamento da má oclusão de Classe II. Ortodontia 
2002, VII (1): 34-45.

5. Angle E H. Treatment of malocclusion of the teeth, ed 7. Philadelphia: SS white manufacturing Co; 1907

6. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 4th Ed. Mosby, 2006

7. Nanda R., Biomechanical aspects of extraction versus nonextraction therapy. Extraction versus Nonextraction - SID, 1995: 
p. 87-102.



41

Nimet Guiga
 

Médica Dentista – Universidade de Coimbra
DUO - Universidade Paul Sabatier, 
Toulouse III
Especialista em ortodontia- Universidade de 
Andorra
Master Europeia em Damon
Certificado em Incógnito- Ortodôncia lingual
Certificado em Insígnia- Ortodôncia digital
Instrutora centificada de Damon
nimet.guiga@clinicamysmile.pt

Casos Damon 3MX
Classe 1 Borderline, apinhamento severo, 35 incluso

Paciente: M. Silva
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 07/02/97
Data inicio tratamento: 04/03/2009
Idade: 12 anos
Motivo de tratamento: Posição dos 
caninos



42

Aplasia do terço médio, aumento do terço inferior da face, perfil retrusivo,  lábios finos, queixo largo,
estética do sorriso adversa devido à posiçao dos caninos, mordida aberta lateral, desenvolvimento 
deficiente do maxilar superior, corredor bucal

Avaliação Dentária

Apinhamento maxilar superior severo
Arcada dentária superior estreita
mordida cruzada 12/42, 43
mordida aberta lateral
Pressão da lingua - lateral
55/75 ainda presentes
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Modelos de Gesso

sagital: classe 1 molar bilateral
vertical: overjet  e overbite reduzido, mordida aberta lateral
tranversal : ‘end to end mola’ , maxilar superior estreito

Modelos de Gesso
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Rx panorâmico
35 retido/não erupcionado de acordo com a idade dentária

Rx cefalométrico



45

Valores cefalométricos

Diagnóstico pré-tratamento

Classe III esquelética, ângulo elevado do plano 
mandibular
Classe I molar
Arco transversal maxilar estreito
Apinhamento superior severo, 35 retido
Lábios finos, estética do sorriso baixa
Face longa, perfil retrusivo

Objectivos do tratamento

– Tratar sem extracções
– Eliminar apinhamento alargando a arcada superior
– Tracção ortodôntica do 35
– Aplicar torques selectivos para posicionar dentes 
de forma apropriada
– Obter boa estética do sorriso e oclusão Classe I

Aparelho utilizado: Damon 3MX
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Selecção de torque Damon 3MX

U1 - torque elevado  +22
U2 - torque baixo      +  3
U3 - torque elevado  +  7

L1- torque baixo      -6
L2- torque baixo      -6
L3 -torque standard  0

Colagem directa superior
T 0 Março 2009 1 visita

U : .013 CuNiti
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U: .018  CuNiti
L: Direct  bonding 
014 CuNiti
SS passive coil 75

U: 014x025 cuniti 
L: 014x025 cuniti

U:.014x025 cuniti 
L:.014 cuniti

U: .018x025 cuniti
L: .018x025 cuniti

3 m

4 m

5 m

9 m

2 visita

3 visita

4 visita

4 visita
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U: 018x025 cuniti 
mc 13-23

L: 018x025 cuniti
mc 44-33

U: 018x025 CuNiti 
L: 018x025 CuNiti
Extraction 75 
Traction of 35

Tracção cirúrgica do 35

10m                                    6 visita

11m                                    7 visita
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13 m                                   8 visita
Elastics: 
Moose 
5/16, 6 oz 24hr/bilateral 
U: 019x025 SS/PP 
L: 016 x 025 SS/PP
Tracção do 35

16m                                  10 visita
Elasticos
5/16,6 oz moose 24 hrs/ bilateral

U:019x025 ss
L: 018x025 CuNiti with 35

15m                                    9 visita

U.019x025 ss
overlay 014 Cu Niti 31-36
para posicionar 35 na arcada



18 m                                 11 visita
Elasticos 1/8, 6 oz 24/24 bilateral 
U: 019x025 TMA 
L: 016x025 SS

19 m                                                                                                                                                 12 visita
U: .019x025 TMA
L: .019x025 TMA
Elasticos: 
Right 1/8, 6 oz
Left 5/16, 6 oz Moose

20 m                                                                                                                                                 13 visita
U: 019x025 TMA 
L: 019x025 TMA 
Elasticos 1/8 , 6 oz 24/24 Bilateral
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Remoção do aparelho + Retençao

21m                                  14 visita

U: Retentor de hawley 24 hrs
L: 3x3 Hilgers Bond-a-Braid
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Final 
21m                                                                                                                                                14 visita

Março 2009 12 anos

Dezembro 2010:13 e  9m
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Março 2009 12 anos                                                                              Dezembro 2010 :13 anos, 9 meses
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Março 2009 12 anos                                                                             Dezembro 2010 :13 anos, 9 meses

Valores cefalométricos
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Miguel da Nóbrega
Médico
Especialista em Estomatologia
Especialista em Ortodontia pela OM
D.U.O.- Universidade Paul Sabatier, 
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Sofia Pinto
Médica Dentista
Pós-graduada em Prótese Fixa
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www.clinicasaolourenco.com
 

Tratamento ortodôntico - cirúrgico - ortognático de
um caso clínico de Classe III dentária, Classe III 
esquelética e desdentado parcial.

Introdução 

A correcção da Classe III esquelética necessita uma primeira fase de tratamento
ortodôntico para preparar a compatibilização das arcadas dentárias entre si, objectivando
a intervenção cirúrgica.
A terapêutica ortodôntica longa e exigente é, sem dúvida, uma passagem fundamental
e decisiva para o êxito do tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático tanto em termos
estéticos como funcionais.
O facto da paciente ser desdentada parcial coloca novas dificuldades que terão de ser consideradas 
como permissas importantes na recuperação oral integrada.

História Clínica

Paciente do sexo feminino de 32 anos que apresentava queixas de “não gostar de se ver ao espelho” e 
querer colocar implantes.
Indagada sobre o seu estado geral de saúde, não referiu alterações de qualquer ordem e quanto aos 
antecedentes familiares, nada de relevante a assinalar .
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Exame Objectivo
Na observação da face era nítida a desproporção entre o terço médio e o inferior. O
lábio superior era fino. O ângulo naso-labial fechado. A distância sérvico-mentoniana
estava aumentada. O sorriso era harmonioso na irregularidade do posicionamento
dentário.
Na observação da cavidade oral, as arcadas dentárias apresentavam ausência de vários dentes.
Na observação intra-arcadas, constatava-se uma relação de classe III dentária com
endognatia total do bloco incisivo superior.

Fotografias iniciais extra orais
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Exames auxiliares de diagnóstico

O estudo imagiológico através de ortopantomografia e telerradiografia da face não demonstrou patologias 
associadas, sendo evidente o padrão esquelético de classe III.
A cefalometria baseada nos valores segundo Steiner realça a classe III esquelética com protrusão dos 
incisivos inferiores. 
Nos valores segundo Tweed temos um IMPA diminuído com Ao-Bo também diminuído.

Fotografias iniciais intra orais

Telerradiografia e traçado cefalométrico inicial
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Ortopantomografia inicial

Diagnóstico
Face côncava em relação nariz-lábio-mento com acentuado desvio da normalidade, ângulo naso-labial di-
minuído, distancia cervico-mentoniana aumentada, proporcionalidade intrínseca do terço inferior alterada, 
sulco do lábio-mentoniano diminuído e região malar ligeiramente apagada.
A nível esquelético apresentava uma classe III esquelética, normodivergente com protrusão dos dentes 
incisivos inferiores.
Ausência  de 17,16,11,21,26,27,37,36,46 e 47.
A hereditariedade é, possivelmente, o principal factor responsável por esta mal oclusão.

Plano de tratamento

Aparelho fixo multibandas superior e inferior.
Cirurgia Ortognática.
Finalização ortodôntica.
Prostodontia fixa.
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Tratamento
Aparelho fixo multibandas superior e inferior para correcção do posicionamento dentário em geral e dos 
incisivos inferiores em particular.
Avaliação pré-cirúrgica com telerradiografia de perfil, ortopantomografia e modelos em gesso montados 
em articulador semi-ajustável.
Cirurgia dos modelos almejando o equilíbrio facial baseado no triangulo de Tweed.
Projecto terapêutico global.
Cirurgia ortognática para correcção da classe III esquelética e perfil facial.
Finalização ortodôntica pós-cirúrgica. Prostodontia fixa.

Projecto Terapeutico
Objectivos Cirúrgicos
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Telerradiografia e traçado cefalométrico pré-cirúrgico
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Fotografias extra e intra-orais pré cirurgicas
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Cirurgia dos moldes

Valores calculados para a correção na cirurgia dos modelos
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Telerradiografia e traçado cefalométrico pós-cirúrgico
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Telerradiografia  e Ortopantomografia após um ano

Telerradiografia e traçado cefalométrico após um ano        
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Comparação dos traçados inicial, pré-cirúrgico e final

Sobreposição dos traçados cefalométricos totais, obtidos a partir das telerradiografias da face inicial, pré-cirúrgica e pós-cirúrgica.
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Discussão
No final da fase ortodôntica do tratamento, o fácies da paciente, como previsto, teve um agravamento 
estético devido a correcção da vestíbulo-versão do grupo incisivos inferiores.
A intervenção cirúrgica programada referenciou o equilíbrio parcial na normalização dos valores sobre o 
triângulo de Tweed e nos padrões estéticos universalmente aceites para o tipo racial.

A finalização ortodôntica permitiu  uma disposição dentária para a realização de prótese fixa em todos 
os quadrantes e, assim, alcançar um resultado oclusal funcional e estéticamente muito em conformidade 
com as aspirações da paciente. 

Conclusão
Tanto no plano estético e funcional como no psicológico os objectivos foram alcançados e o paciente re-
conheceu com satisfação os esforços desenvolvidos por toda a equipa.
Com toda a envolvência protagonizada, este caso pode ser considerado como o paradigma da transfor-
mação, cada vez mais corrente do conceito de “Cirurgia Ortognática”para o de “Cirurgia morfofuncional 
da face”.
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