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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi abordar o planejamento e o tratamento de uma má oclusão 
de Classe II/2 tratada sem extrações, utilizando alinhadores transparentes. No tratamento dessa 
má oclusão é necessário considerar o grau de severidade, se é dentária ou esquelética (avaliar 
se acomete somente a maxila, somente a mandíbula ou ambas), se há ou não crescimento, a 
colaboração do paciente, dentre outros fatores. Atualmente, muitos pacientes que procuram 
o tratamento ortodôntico desejam utilizar aparelhos mais estéticos, principalmente aqueles 
que já utilizaram o aparelho fixo convencional. Dessa forma houve um grande incremento na 
demanda pelos alinhadores transparentes removíveis, proporcionando benefícios como esté-
tica, maior facilidade de higienização e menor tempo de tratamento. No presente caso clínico, 
procurou-se manter o bom relacionamento maxilo-mandibular, o perfil e o bom selamento 
labial. Para tanto foram utilizados os alinhadores da ClearCorrect®, optou-se por não extrair 
pré-molar e realizar a distalização sequencial do lado da má oclusão de Classe II, associando 
com elásticos intermaxilares de Classe II, desgastes interproximais (IPR) e attachments. Os 
resultados alcançados foram altamente satisfatórios, restabelecendo o bom engrenamento 
dos molares e caninos, as inclinações vestíbulo-linguais adequadas dos incisivos superiores 
e inferiores, o overjet, o overbite e a correção das linhas médias. Portanto se concluiu que o 
tratamento desse caso clínico com alinhadores foi relativamente rápido, tão eficiente quanto 
o tratamento com aparelho fixo convencional e atendeu às expectativas estéticas da paciente.

Descritores: Ortodontia, má oclusão de Classe II de Angle, ClearCorrect, alinhadores 
transparentes.

ABSTRACT

The aim of this research was to address the planning and treatment of a Class II/2 ma-
locclusion treated without extractions, using orthodontic clear aligners. For this malocclusion 
treatment it is necessary to consider the severity degree, whether it is dental or skeletal (assess 
whether it affects only maxilla, mandible, or both), whether there is growth or not, patient 
collaboration, among other factors. Currently, many patients that search for orthodontic treat-
ment seek  more aesthetic appliances, mainly those who have already used the conventional 
fixed appliance. Thus, there was a great increase in the demand for removable clear aligners, 
since they provide benefits such as aesthetics, easier hygiene and shorter treatment time. In 
this case report, we tried to maintain good maxillomandibular relationship, the profile and 
good lip sealing. To do so, ClearCorrect® aligners were used, also it was chosen not to extract 
premolars and to perform a sequential distalization on the Class II malocclusion side, associated 
with Class II intermaxillary elastics, stripping (IPR) and atttachments. The results were highly 
satisfactory, restoring good molars and canines relationship, adequate upper and lower incisors 
buccolingual inclinations, overjet, overbite and middle line correction. Therefore, it was conclu-
ded that the treatment of this case with clear aligners was relatively quick, as efficient as the 
treatment with a conventional fixed appliance and met the patient’s aesthetic expectations.

Descriptors: Orthodontics, Angle Class II malocclusion, ClearCorrect, clear aligners.
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INTRODUÇÃO

O tratamento ortodôntico tem sido cada vez mais 
procurado por pacientes adultos  e os aparelhos fixos 
convencionais, como bráquetes e bandas, sempre 
foram o padrão ouro na Ortodontia1. Porém esses 
aparelhos são muito mais propensos à acúmulo de 
placa bacteriana e dificultam a higiene bucal, podendo 
resultar em lesões de manchas brancas, cárie e perio-
dontite2,3. A saúde periodontal deve ser considerada um 
dos fatores de sucesso do tratamento ortodôntico e, 
durante o tratamento ortodôntico fixo, podem ocorrer 
fenômenos patológicos como sangramento gengival, 
gengivite, hipertrofia gengival e agravamento de bolsas 
periodontais4-10. 

Outro fator importante para os pacientes que 
procuram o tratamento ortodôntico é a preocupação 
com a estética. Muitos pacientes que já realizaram 
tratamento ortodôntico anteriormente, utilizando 
aparelhos fixos convencionais, solicitam o tratamento 
com alinhadores transparentes removíveis. Além de 
melhor estética, podem causar menor reabsorção 
radicular e desconforto6,9,11-14. Os alinhadores são ca-
pazes de tratar vários tipos de má oclusão com grande 
previsibilidade nos movimentos dentários13. 

A má oclusão de Classe II é um problema fre-
quente e pode se apresentar unilateral, denominada 
por Edward H Angle como subdivisão. No planejamento 
do tratamento, o ortodontista deve considerar a etio-
logia da assimetria e sua correção, que, geralmente, 
envolve elásticos de Classe II, extrações, tração extrao-
ral, distalizadores ortodônticos, dispositivos temporá-
rios de ancoragem esquelética e aparelhos funcionais 
fixos15. A proporção de sucesso do tratamento da má 
oclusão de Classe II pode ser influenciada por fatores 
como a severidade da má oclusão, a idade do paciente 

e a colaboração com o tratamento16.  Para o tratamento 
da Classe II sem extração, a distalização dos molares 
superiores é frequentemente o método de escolha 
para obter 2 a 3mm de espaço na arcada4,17. Essa dis-
talização pode ser realizada por meio de forças extra 
ou intrabucais, porém alguns aparelhos produzem in-
clinação indesejada dos molares superiores e/ou perda 
de ancoragem anterior durante a movimentação18. Por 
outro lado, para Simon et al (2014)19, os alinhadores 
podem promover movimentos de translação como a 
distalização de molares, torque de incisivos e rotação 
de pré-molar, contudo consideraram que o torque dos 
incisivos e a rotação dos pré-molares são movimentos 
desafiadores para essa modalidade de tratamento.

Portanto o objetivo deste trabalho é abordar o 
planejamento e o tratamento de uma má oclusão de 
Classe II/2 tratada sem extrações, utilizando alinhado-
res ClearCorrect® associados a elásticos intermaxilares, 
desgastes interproximais (IPR) e attachments.

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, 
caucasiana, relatou como queixa principal o apinha-
mento ântero-inferior e superior e que não gostaria 
de ser submetida ao tratamento com aparelho fixo 
convencional. Para elaboração do diagnóstico e do 
plano de tratamento foi solicitada a documentação 
para alinhadores, consistindo de fotografias extra 
e intrabucais, radiografia panorâmica, telerradio-
grafia de perfil e escaneamento digital de ambas 
as arcadas (arquivo STL). 

Na avaliação facial, verificou-se uma paciente 
com simetria facial, perfil facial reto, ângulo na-
solabial adequado e sorriso agradável (Figura 1). 

Figura 1 - Vistas extrabucais: A) Frontal, B) de perfil, C) Sorrindo.
A B C
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Na avaliação intrabucal, constatou-se uma má 
oclusão de Classe II/2 subdivisão direita. A linha mé-
dia superior apresentava-se desviada 0,5 mm para a 
esquerda e a inferior desviada 1, 0mm para a direita, 
o overbite acentuado, o overjet adequado, rotação do 

dente 13, apinhamento dos dentes ântero-superiores 
e inferiores. As arcadas superior e inferior apresen-
tavam moderada atresia, presença dos terceiros 
molares superiores e inferiores e o elemento 37 
necessitava tratamento endodôntico (Figura 2).

Figura 2 - Vistas intrabucais do início do tratamento: A) vista lateral direita no modelo de estudo, B) vista frontal com boca entreaberta,  
C) vista lateral esquerda no modelo de estudo, D) vista lateral direita, E) vista frontal, F) vista lateral esquerda, G) vista oclusal superior,  
H)  vista oclusal inferior.

Na telerradiografia de perfil, verifica-se a 
presença de boa relação entre as bases ósseas, 
perfil equilibrado e incisivos superiores vertica-
lizados (Figura 3). E na radiografia panorâmica, 

constata-se a presença dos terceiros molares su-
periores e inferiores, dente 37 com problemas 
endodônticos, reabsorções radiculares nos dentes 
16, 26 e 35 (Figura 4).

A B C

D E F

G H
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Após a elaboração do plano de tratamento, 
o caso foi submetido ao ClearCorrect® para reali-
zação do setup virtual. No planejamento virtual 
verificou-se que o tratamento seria realizado em 

14 steps em ambos os arcos, como o alinhador 
foi trocado a cada 14 dias, o tempo total de 
tratamento foi de aproximadamente 7 meses 
(Figura 5). 

As consultas foram agendadas uma vez 
ao mês, para realizar os ajustes necessários. 
Houve a necessidade de desgastes interproxi-
mais (IPR) de 1,8mm durante todo o tratamento 
e a colagem de attachments para potencializar 
a estabilização dos alinhadores e otimizar os 
movimentos requeridos para a correção da má 

oclusão. Os procedimentos de IPR e colagem 
de attachments, no protocolo da ClearCorrect®, 
são realizados sempre em steps ímpares para 
que se possa programar o paciente a cada um 
mês a partir do step 1. No step 3, foram colados 
attachments (que aparecem em azul no setup) 
e também iniciado os IPR (Figura 6). 

Figura 3 - Telerradiografia de perfil inicial.        Figura 4 - Radiografia panorâmica inicial.

Figura 5 - Setup virtual ClearCorrect inicial.
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Figura 6 - Setup virtual ClearCorrect: step 3 com colagem de attachments e início de IPR.

No step 5, iniciou-se o uso de elásticos de 
Classe II 5/16 médio do lado direito para estabe-
lecer a relação de Classe I do molar e do canino, 
conforme pode ser visualizado na Figura 7. E no step 
9, preconizam-se elásticos de Classe II para ambos 
os lados para melhorar o engrenamento final.

No caso clínico apresentado neste trabalho, 
a paciente utilizou elásticos intermaxilares de 
Classe II (5/16 médio) 22 horas por dia desde 
o step 5 do lado da Classe II e após o step 9 
até o final do tratamento, utilizou elásticos de 
ambos os lados.

Figura 7 - Vistas intrabucais com uso de elástico de Classe II unilateral: A) vista lateral direita, B) vista frontal, C) vista lateral esquerda.

No step 7, os apinhamentos encontravam-
-se parcialmente corrigidos, bem como havia um 

melhor engrenamento entre as arcadas dentárias, 
como pode ser visualizado nas Figuras 8 e 9. 

A B C
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 Figura 9 - Vistas intrabucais do tratamento no step 7: A) vista lateral direita, B) vista frontal, C) vista lateral esquerda, D) vista oclusal 
superior, E) vista oclusal inferior.

Figura 8 - Setup virtual ClearCorrect - step 7 do tratamento indicando necessidade de IPR.

A B C

D E
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Após 14 steps, pode-se visualizar uma face 
bastante equilibrada, um perfil agradável e um 
sorriso harmônico (Figura 10). Nas fotos intrabucais 
pode se verificar a correção das linhas médias su-
perior e inferior, um aumento da recessão gengival 

do dente 13 em função do movimento de rotação 
(recessão presente no início do tratamento pela 
pequena quantidade de gengiva ceratinizada), um 
bom engrenamento e melhora significativa nas 
relações entre caninos e molares (Figura 11).

Figura 11 - Vistas intrabucais do final do tratamento: A) vista lateral direita, B)vista frontal, C) vista lateral esquerda.

Figura 10 - Vistas extra-bucais: A) frontal, B) de perfil, C)  sorrindo.

Na avaliação final da telerradiografia de per-
fil, verifica-se o restabelecimento adequado da 
inclinação dos incisivos superiores e a mantenção 
do perfil que já era muito bom e da harmonia 
entre as bases ósseas (Figura 12). E na figura 13, 

constatam-se as exodontias dos terceiros molares 
superiores (a paciente optou pelas exodontias 
dos inferiores após o tratamento), controle das 
reabsorções radiculares presentes e o tratamento 
endodôntico do dente 37.

Figura 12 - Telerradiografia de perfil final. Figura 13 - Radiografia panorâmica final.
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DISCUSSÃO

A correção da má oclusão de Classe II pode 
ser realizada por diversas formas de tratamento e é 
influenciada pela gravidade da má oclusão esquelética 
ou dentária, grau de colaboração do paciente, idade 
e estética4,13,16. O protocolo com extrações consiste 
basicamente em extrair quatro pré-molares (superior 
e inferior) ou dois pré-molares superiores. Casos em 
que se pode evitar extrações, é preferível a distalização 
dos molares superiores, sendo um tratamento mais 
conservador16. Para tanto, de acordo com Ravera et 
al 20164, os terceiros molares superiores, quando 
presentes, devem ser extraídos para permitir o movi-
mento de distalização. Aparelhos extrabucais são tra-
dicionalmente usados para essa mecânica, mas como 
relataram Bolla et al 200218 e Higa 201520, dependem 
da colaboração do paciente. Outros métodos indicados 
para tratamento da Classe II são os aparelhos pêndulo, 
Herbst, Forsus, distalizador de Carriere, desgates in-
terproximais, uso de elásticos intermaxilares de Classe 
II e dispositivos de ancoragem temporária13,15,16,21,22. 

Segundo Garino et al 201617 os attachments 
inseridos no sentido vertical aumentam a ancoragem 
posterior e apresentam maior controle na inclinação 
durante o movimento de distalização. No presente 
caso clínico, foram utilizados seis attachments na 
arcada superior – região anterior – e três na arcada 
inferior. Todos no sentido vertical, otimizando o con-
trole dos movimentos durante a retração dos dentes 
anteriores. Apesar de Djeu et al 20164 afirmarem que 
os alinhadores são deficientes na correção de má 
oclusões no sentido ântero-posterior, no presente 
caso clínico foi possível a correção da má oclusão 
de Classe II com o uso de alinhadores associando-se 
com IPR, attachments e uso de elásticos intermaxi-
lares de Classe II durante a distalização sequencial 
dos molares e a retração anterior. Outra vantagem 
apresentada pelos alinhadores é a menor incidência 
de reabsorção radicular, quando comparada ao trata-
mento ortodôntico convencional11,12,23,24,25,26. Tanto Yi 
et al 201823, quanto Fang  et al 201925 relataram uma 
incidência e severidade de reabsorção radicular mais 
baixa, quando comparada com aparelhos fixos con-
vencionais. Em um recente trabalho de Li et al 202026, 
objetivando investigar e comparar a prevalência e a 
severidade da reabsorção radicular apical (RRA) em 
pacientes tratados com alinhadores e aparelhos fixos 
convencionais, usando Tomografia Computadorizada 
Cone Bean (TCCB), concluíram que tanto a prevalência, 

quanto a severidade da RRA foram menores nos pa-
cientes com alinhadores transparentes.

Apesar desse caso clínico apresentar reabsorções 
radiculares no início do tratamento, verifica-se que 
não houve aumento após a intervenção com o uso 
dos alinhadores.

Importante enfatizar que no tratamento com 
alinhadores são realizados movimentos individuais, 
ou seja, são selecionados, de maneira prioritária, 
determinados dentes, corrigindo-os de maneira se-
quencial. Isso faz com que não haja movimentos de 
vai-e-vem, proporcionando, quando bem indicado, 
um menor tempo de tratamento27. 

O tempo de tratamento de Classe II depende da 
idade do paciente e severidade da má oclusão. Casos 
em que são realizados tratamentos precoces em crian-
ças (duas fases) necessitam de mais tempo, quando 
comparados com um tratamento somente em uma 
fase em pacientes já adolescentes ou adultos e com 
um grau de má oclusão mais leve. De acordo com os 
resultados de Yin et al 201921, o tratamento com o uso 
de elásticos de Classe II, apesar da necessidade de uso 
por mais tempo, é mais rápido, quando comparado 
com o distalizador de Carriere e aparelho Forsus, já 
que após remoção do distalizador de Carriere é ne-
cessária a montagem do aparelho fixo convencional. 
No entanto, Shupp, Haubrinch e Neuman, 201028 
constataram que tratar um paciente Classe II jovem 
com aparelho distalizador de Carriere, previamente 
ao tratamento com alinhador, torna-se mais rápido 
e igualmente eficiente, como demonstrado pelos 
autores em um paciente que utilizou o distalizador 
de Carriere por 4 meses e após mais dez meses de 
alinhador com uso de elásticos intermaxilares e atta-
chments. Para eles, o tratamento de pacientes Classe 
II com alinhadores é praticamente impossível sem 
associar com ancoragem proporcionada pelo elástico 
de Classe II, que deve ser usada toda a noite e por no 
mínimo três horas durante o dia. Já Fischer 201029  
relatou três casos clínicos de pacientes jovens com má 
oclusão de Classe II, em que não fez uso de auxiliares 
como elásticos ou técnica combinada com aparelho 
fixo convencional. O tratamento foi realizado com 
sucesso, porém o mais longo foi de 26 meses, sendo 
necessários 51 alinhadores superiores e 6 inferiores. 
Para Lombardo et al 201813, o uso combinado de 
alinhadores transparentes com auxiliares, é uma das 
maneiras para solucionar má oclusão de Classe II, den-
tro de um período de tempo comparável à Ortodontia 
fixa convencional. No entanto, afirmaram que sem 
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o uso de auxiliares, os alinhadores não conseguem 
atingir 100% de previsibilidade dos movimentos. No 
caso clínico apresentado neste trabalho, a paciente 
utilizou elásticos intermaxilares de Classe II (5/16 
médio) 22 horas por dia desde o step 5 do lado da 
Classe II e, após o step 9 até o final do tratamento, 
utilizou elásticos de ambos os lados.

O controle da extrusão e do torque dos incisivos 
centrais superiores não foram totalmente alcançados 
durante a retração anterior com os alinhadores30. Essa 
falta de controle pode afetar a qualidade da oclusão 
final, pois o torque lingual de coroa e a extrusão dos 
incisivos pode dificultar ou impedir a perfeita intercus-
pidação durante a retração anterior. Provavelmente 
em função da maior resistência gerada pelo poliure-
tano – material utilizado nos alinhadores ClearCorrect® 
– e de seu recorte 2mm acima do zênite gengival, 
houve um excelente controle do torque dos incisivos 
superiores, inclusive aumentando a vestibularização 
dos mesmos.  

Segundo Li et al 201631, a quantidade de ativação 
influencia substancialmente a magnitude de força 
gerada pelos alinhadores e, portanto, afirmaram que a 
ativação não deve exceder a 0,5mm para produzir um 
movimento de translação do incisivo central superior. 
Afirmaram ainda que os alinhadores apresentaram 
um rápido relaxamento nas primeiras 8 horas e que 
depois diminuiu lentamente até estabilizarem no 4º 
ou 5º dia, concluindo ser importantes esses primeiros 
4 ou 5 dias para o tratamento ortodôntico. Entretando, 
para White et al32, os pacientes tratados com aparelhos 
fixos convencionais relataram maior desconforto e 
consumiram mais analgésicos do que os pacientes 
tratados com alinhadores transparentes. No presente 
caso clínico, a paciente relatou uma forte pressão nos 
dentes sempre que trocava os alinhadores, mas que 
diminuía consideravelmente após os primeiros dias.

Em relação à doença periodontal, os autores 
Bollen et al 20082, Karkhanechi et al 20139 e Levrini 
et al 20196 concluíram que os pacientes tratados com 
alinhadores transparentes apresentaram melhor es-
tado de saúde periodontal, quando comparados aos 
pacientes tratados com aparelhos fixos convencio-
nais. Por serem removíveis, facilitam a higiene bucal, 
sendo evidenciada uma diminuição dos níveis de 
placa, inflamação gengival, sangramento à sondagem 
e profundidade de bolsas periodontais. Sendo assim, 
ess resultados sugerem que pacientes com risco de 
periodontite são mais indicados para tratamentos 
com alinhadores ortodônticos. 

CONSIDERAÇÃO FINAL

Pôde-se constatar que para o presente caso clí-
nico, os alinhadores da ClearCorrect® apresentaram-
-se eficientes na correção da má oclusão de Classe 
II e atenderam aexpectativas estéticas da paciente.
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