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RESUMO

O sistemas CAD/CAM, incluindo o sistema eXceed™, possibilitam aos ortodontistas a rea-
lização de diagnóstico, planejamento de casos clínicos e posicionamento virtual de bráquetes. 
A posição de cada acessório, determinada pelo software, é transferida para o modelo tridi-
mensional do paciente sobre o qual um dispositivo de transferência para colagem indireta (CI) 
de bráquetes é produzido. A CI permite uma melhoria na precisão da colagem de acessórios 
ortodônticos, diminuindo o tempo e o custo do tratamento devido a uma menor necessidade 
de dobras de finalização e reposicionamento de bráquetes. O caso clínico apresentado tem 
o objetivo de apresentar um tratamento ortodôntico utilizando o método de CI com posicio-
namento virtual de bráquetes idealizado pelo sistema eXceed™. O posicionamento dos brá-
quetes programado pelo sistema eXceed™ permitiu um posicionamento “ideal” dos dentes, 
dispensando a implementação de dobras de finalização e proporcionando uma oclusão ideal. 
Essa nova tecnologia demonstrou ser eficiente e eficaz, e o setup ortodôntico fornecido pelo 
sistema ficou acordante com o resultado final do tratamento ortodôntico.

Descritores: CAD-CAM, modelos digitais, Ortodontia corretiva, aparelho ortodôntico fixo.

ABSTRACT

CAD/CAM systems, including the eXceed™ system, allow  orthodontists to perform diagnosis, 
treatment plan, and brackets virtual positioning. The positioning of each bracket, determined 
by the software, is transferred to a tridimensional patient model enabling to build an indirect 
bonding (IB) tray. IB allows improvement in the ideal bracket positioning, decreasing treatment 
time and cost due to less detailed finishing bends and/or bracket repositioning. The clinical case 
report purpose is to present an orthodontic treatment using IB with virtual bracket positioning 
using eXceed™ system. The bracket virtual positioning from eXceed™ system allowed an ideal 
final teeth positioning eliminating detailed finishing bends and reaching the ideal occlusion 
as planned. This new technology has shown to be efficient and effective, and the virtual tri-
dimensional orthodontic setup has been in agreement with the final treatment occlusion. 

Descriptors: CAD-CAM, digital models, corrective Orthodontics, fixed orthodontic appliance. 
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INTRODUÇÃO

Uma dificuldade clínica comum enfrentada pe-
los ortodontistas é o posicionamento de bráquetes 
na técnica de colagem direta (CD). A variação da 
morfologia dentária, a dificuldade de visão direta da 
estrutura anatômica, o controle dos tecidos moles 
bucais,somada à subjetividade, podem determinar 
variações na posição final dos dentes. Os erros de 
colagem dificultam a expressão das inclinações, 
angulações, e ajustes vestíbulo-linguais “ideais” em-
butidos nos bráquetes pré-ajustaveis2,17. A técnica da 
colagem indireta (CI) de bráquetes14 permitiu uma 
melhoria na precisão da colagem de acessórios, e 
tem se mostrado  um método vantajoso em relação 
ao método convencional de CD de bráquetes12.

O desenvolvimento de novas tecnologias di-
gitais tem auxiliado a Ortodontia a obter maior 
precisão. Os sistemas CAD/CAM (Computer Aided 
Design/Computer Aided Manufacturing) introdu-
zidos na Ortodontia em 2001, permitiram a oti-
mização dos processos laboratoriais e tratamento 
ortodôntico com previsibilidade. A posição “ideal” 
de cada acessório, determinada pelo software, 
é transferida para o modelo tridimensional (3D) 
inicial do paciente sobre o qual um dispositivo de 
transferência para CI de bráquetes é produzido 
pelo sistema CAD/CAM. A criação de uma base 
individualizada fabricada com resina, os “pads”, 
quando necessários, possibilitam a correção do 
posicionamento do dente nos três planos do espaço. 
Essa prerrogativa poderia diminuir sensivelmente 
o tempo e os custos do tratamento devido a uma 
menor necessidade de dobras de finalização.

O sistema eXceed™ tem possibilitado aos or-
todontistas a realização de diagnóstico e planeja-
mento de casos clínicos, posicionamento virtual de 
bráquetes e tratamento com alinhadores invisíveis. 
O relato do caso clínico a seguir tem o objetivo de 

apresentar um tratamento ortodôntico utilizando 
o método de CI com posicionamento virtual de 
bráquetes idealizado pelo sistema eXceed™. 

DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA

O paciente V.B.O., 22 anos de idade, sexo mascu-
lino, procurou atendimento na Faculdade de Odonto-
logia de Araraquara (UNESP), para tratamento ortodô-
ntico, com a queixa principal dos dentes desalinhados. 
No exame intraoral, notou-se higiene oral aceitável e 
moderada inflamação periodontal. Após a avaliação 
inicial, foram solicitados uma tomografia computadori-
zada de feixe cônico (TCFC), fotografias facial e intraoral 
e modelos das arcadas dentárias para a realização do 
diagnóstico e planejamento ortodôntico.

A análise facial demonstrou um padrão meso-
prosópico, simetria facial e perfil convexo. No sorriso 
foi verificado o desalinhamento dos dentes incisivos 
inferiores e a presença de um leve corredor bucal do 
lado direito (Figura 1). A TCFC e os modelos digitais 
3D foram usados para auxiliar no diagnóstico e no 
planejamento do tratamento ortodôntico. A análise 
das imagens da TCFC demonstrou padrão esquelético 
de Classe I e os modelos 3D foram analisados pelo 
eXceed Pro Software™(Tabela 1). Medidas intra e 
inter arcos obtidas pelas ferramentas do software, 
demonstraram não haver a necessidade de obtenção 
de espaço adicional para o alinhamento dos incisivos 
na arcada inferior (Tabela 1). Apesar do perfil facial 
convexo, a relação molar Classe I de Angle bilateral 
tornou o plano de tratamento favorável, sendo desne-
cessária a realização de exodontia com consequente 
implementação de mecânica de retração dentária.

Os objetivos do tratamento foram realizar o 
alinhamento e nivelamento dentário com adisso-
lução do apinhamento dentário inferior, correção 
das inclinações dentárias e da mordida profunda.
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MANDÍBULA MAXILA

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2

Comprimento 
do arco 87,00 93,71 91,22 103,00 104,41 100,27 Overjet 2,62 2,50 1,50

Espaço  
requerido 87,18 87,18 87,18 95,28 95,28 95,28 Overbite 4,59 1,40 1,30

Distância  
intermolar 43,41 43,72 41,37 43,68 43,54 41,25

Tabela 1 - Análise de modelos 3D das arcadas dentárias utilizando o software eXceed Pro. As medidas obtidas (mm) dos modelos nos três 
tempos, inicial (T0), final do tratamento (T1) e o setup ortodôntico (T2).

Figura 1  - Fotografias pré-tratamento faciais e intraoral do paciente.
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Etapa Laboratorial
Os modelos iniciais do paciente foram obtidos 

por moldagem intraoral das arcadas dentárias com 
alginato, seguida de vazamento com gesso. Os mo-
delos obtidos foram digitalizados por um escâner 
de mesa 3Shape R700 e os arquivos digitalizados 
foram exportados para o software Ortho Analy-
zer™ 2013 (3Shape Dental System™, Copenhague, 
Dinamarca) para a conversão dos arquivos em es-
tereolitografia (STL).

O processo de inclusão de um caso clínico 
no sistema eXceed™ exige além dos modelos di-
gitais 3D, o envio de uma radiografia panorâmica 
e, no mínimo, cinco fotos do paciente (duas fotos 
da face e três intraorais). O setup ortodôntico foi 
obtido com o auxílio das ferramentas de análise e 
diagnóstico do software Doctor WebGL 2.0 na pla-
taforma. O eXceed™ dispõe de dois tipos diferentes 
de soluções para o planejamento e posicionamento 
de bráquetes ortodônticos convencionais o RX e 
TX, e um sistema lingual, o LX. O sistema utilizado 

neste caso clínico foi o TX, que se diferencia do RX 
por utilizar a metodologia do setup ortodôntico 
para revisão após a análise da oclusão e determi-
nação do plano de tratamento idealizado. Foram 
selecionados os bráquetes autoligados easyClip 
Plus slot 0,022”x0,028” prescrição Roth (Aditek do 
Brasil, Cravinhos, São Paulo) disponíveis em várias 
configurações dentro da biblioteca do eXceed™. 
A posição “ideal” de cada dente foi estabelecida 
pelo sistema de acordo com as informações das 
angulações de cada bráquete escolhido. A posição 
“ideal” dos bráquetes foi gravada no modelo virtual 
3D e as informações armazenadas para posterior 
impressão dos “pads” nos modelos (Figura 2A). 
Existe a possibilidade de realizar ajustes e refina-
mento da oclusão após o recebimento do plano 
de tratamento enviado pelo eXceed™, por meio 
das ferramentas especificas do software. Após a 
aprovação do plano de tratamento, o projeto foi 
enviado para a empresa Aditek do Brasil para a 
produção dos dispositivos de CI. 

Figura 2 (A-D) – A) Modelo em polímero, com os “pads” para encaixe dos bráquetes, e dispositivos de CI com os bráquetes transferidos na 
posição “ideal”; B) Aplicação do adesivo sobre a base dos bráquetes; C) Dispositivos de CI posicionados e fotopolimerização dos bráquetes; 
D) Remoção das placas sobrepostas de polivinil acetato.
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A etapa seguinte foi a realização da CI de brá-
quetes, na qual o primeiro passo foi a checagem 
de possíveis distorções e verificação da adaptação 
dos dispositivos inseridos nas arcadas do paciente. 
A técnica do condicionamento ácido do esmalte 
dentário foi realizada com gel a 37% por 30 segun-
dos, exceto nos 3º molares, que foram excluídos 
do plano de tratamento, seguida de lavagem e 
secagem completa. O primer adesivo foi aplicado 
em todos os dentes condicionados e uma fina ca-
mada de adesivo resinoso Transbond XT Light Cure 
Adhesive (3M Unitek, Monrovia-Califórnia, EUA) 
- (Figura 2B) foi aplicada sobre a superfície da base 
dos bráquetes. Quando necessário, uma camada 
adicional de resina foi aplicada sobre a base para 
permitir a criação dos “pads”, cujo objetivo foi o 

preenchimento do espaço entre a base e o dente 
resultante do posicionamento “ideal” determinado 
pelo eXceed™. Em seguida, o dispositivo foi inserido 
sob leve pressão para o completo assentamento 
sobre os dentes e todos os bráquetes foram po-
limerizados por 20 segundos (Figura 2C). Após a 
polimerização completa do adesivo nas arcadas, 
o dispositivo de CI foi removido, iniciando-se pela 
placa rígida, seguida da flexível (Figura 2D). A re-
moção dos excessos de adesivo foi realizada com 
brocas para polimento de alta rotação seguida 
de polimento com taça de borracha. O posiciona-
mento dos bráquete sobre os dentes após a CI foi 
comparado com o setup ortodôntico e demonstrou 
a precisão da transferência do planejamento ide-
alizado pelo eXceed™ (Figura 3). 

O alinhamento e nivelamento se iniciaram 
com a seguinte sequência de fios de níquel-titâ-
nio: 0,014”, 0,018”, 0,017”x0,025” e 0,019”x0,025”, 
totalizando 8 meses para o completo alinhamento 
dos arcos dentários. Para a confecção do arco “ideal” 
nos fios de aço, o sistema eXceed™ forneceu o dia-
grama das arcadas dentárias do paciente, disponível 
para impressão no prontuário virtual do paciente. 
Os fios diagramados de aço 0,019”x0,025” foram 

inseridos nas arcadas e mantidos por 3 meses para 
permitir a expressão das angulações dos bráquetes 
idealizados pelo eXceed™. O refinamento final da 
oclusão foi realizado com o uso do fio de aço tran-
çado 0,017”x0,025” e elásticos intraoral de 3/16” 
interarcos para a intercuspidação dentária. Após 18 
meses de tratamento, o aparelho fixo foi removido 
e uma placa de Hawley superior e barra 3-3 inferior 
como contenção foram instaladas (Figura 4). 

Figura 3 (A-F) – A,C,E) Aparelho ortodôntico fixo após a colagem indireta nas vistas frontal direita e esquerda e B,D,F) as respectivas 
imagens do setup ortodôntico fornecido pelo eXceed™.
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RESULTADOS

O alinhamento, nivelamento e a correção da 
mordida profunda permitiram o correto engrena-
mento oclusal. A análise dos modelos 3D demons-
trou que houve um pequeno aumento do perímetro 
do arco dentário superior de 103,00 mm para 104,41 
mm e inferior de 87,00 mm para 93,71 mm (Tabela 
1). O diagrama fornecido pelo eXceed™ possibilitou 
que o fio confeccionado sobre ele determinasse 
o perímetro individualizado do arco. O aumento 
do perímetro foi resultado da inclinação das co-
roas. Esse ganho de espaço teve uma relevância 
na correção da Curva de Spee acentuada no arco 
inferior, o qual permitiu extrusão dos pré-molares, 
com consequente correção da mordida profunda.

O Overjet não se alterou, o sistema eXceed™ 

programou os torques dos incisivos para manter um 
trespasse com valor dentro da normalidade (Tabela 
1). As relações molar e canino de Classe I obtidas 
pela mecânica ortodôntica propiciaram equilíbrio e 
estabilidade oclusal com a recuperação da função 
nos movimentos excursivos mandibulares.

DISCUSSÃO

A morfologia dentária tem sido considerada 
um importante fator no correto posicionamento 
dos bráquetes, no alinhamento e nivelamento16. No 
entanto, a CD de bráquetes, realizada pela maior 
parte dos ortodontistas é executada de maneira im-
precisa e subjetiva3. Quando um bráquete é colado 
numa posição que não “ideal”, o procedimento de 
recolagem será inevitável ou a implementação de 
procedimentos corretivos para compensação do 
erro muitas vezes se torna uma necessidade4,6,13,17. 
Devido a isso, ortodontistas raramente conseguem 
finalizar o tratamento com a prescrição straight-wi-
res em dobras de compensações devido às varia-
ções da morfologia dentária13, aos erros inerentes 
à técnica de colagem e à deficiência na mecânica 
ortodôntica utilizada4,6,13,17.

A CD e CI têm sido comparadas em estudos 
por diversos autores em relação à resistência de 
união adesiva dos bráquetes ao dente10,19, falhas 
adesivas5,18, precisão no posiconamento1,9,10,11,18, 
tempo de tratamento5,18 e tempo para completar 

Figura 4 - Arcadas dentárias após a finalização do tratamento ortodôntico.
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as etapas laboratorial e clínica1,18. Em geral, esses 
estudos não têm demonstrado diferenças entre 
os dois métodos8,11,18, nas taxas de adesividade 
dos bráquetes1,5,18 e no tempo de tratamento5. 
Apesar das vantagens da CI sobre a CD1,8,estudos 
laboratoriais e clínicos demonstraram resultados 
contraditórios1,9,18. A CI requer maior tempo e trei-
namento da equipe para a etapa laboratorial, como, 
por exemplo, o posicionamento e montagem dos 
bráquetes sobre os modelos. Além disso, a técnica 
pode se tornar extremamente difícil, quando existe 
maloclusão complexa, dentes com coroa clínica 
curta e girovertidos e ainda, que podem requerer 
o uso de um adesivo específico15.

A utilização da CI associada à tecnologia do 
sistema eXceed™, teve como objetivo a obtenção 
de precisão, diminuição das variáveis que provocam 
erros e necessidade de dobras de finalização no fio 
de aço, consequentemente diminuição do tempo 
clínico. Uma prerrogativa do eXceed™ é a possibili-
dade de previsão da oclusão final por meio do setup 
ortodôntico. Outro benefício que o sistema permite 
é a possibilidade de recolagens com a manutenção 
da posição espacial do acessório programado pelo 
software7. Durante o tratamento, houve a necessi-
dade de realização de recolagens dos tubos dos 2º 
molares inferiores devido à quebra. O dispositivo 
de CI foi seccionado na região de interesse e um 
novo tubo foi reposicionado e recolado.

Neste relato clínico, não houve diferença entre 
o final do tratamento ortodôntico e o setup vir-
tual fornecido pelo eXceed™(Tabela 1). A distância 
intermolar das arcadas ao final do tratamento foi 
cerca de 2mm maior que o setup ortodôntico. O 
perímetro dos arcos superior e inferior aumentaram, 
respectivamente, 4 e       2 mm em relação ao setup 
ortodôntico. O eXceed™ propiciou o alinhamento 
dos dentes (8 meses), correção da mordida pro-
funda mantendo o overjet (Tabela 1). O fio de aço 
0,019”x0,025”, diagramado, foi mantido nos slots 
dos bráquetes do aparelho fixo por 3 meses para 
estabilização.  Não foi necessária nenhuma dobra 
adicional nos fios de aço para a implementação 
de torque. O refinamento da oclusão em alguns 
casos torna-se necessário devido à ação muscular 
inerente, hábito parafuncional, interferência oclusal 
nos movimentos mandibulares ou ainda devido ao 
próprio padrão esquelético-muscular do paciente. 

CONCLUSÃO

O planejamento virtual e o setup ortodôntico 
associados à produção de um dispositivo de CI de 
bráquetes preciso pelo sistema CAD/CAM demons-
trou eficiência e eficácia no tratamento ortodôntico. 
O sistema eXceed™ permitiu a movimentação dos 
dentes para a posição planejada do setup virtual 
ortodôntico com consequente correção da malo-
clusão, melhora da estética e função em um menor 
tempo clínico, sem a necessidade de dobras de 
finalização. 
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