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Tratamento da Classe II, divisão 1 com auxílio de ancoragem 
esquelética - relato de caso.
Treatment of Class II, division 1 with the aid of skeletal anchorage - case 
report.

Guilherme Marigo1

Marcelo Marigo2

Resumo

A má oclusão Classe II pode ser corrigida de diversas formas, dependendo da severidade, da idade e 
nível de colaboração do cliente. Diversos recursos mecânicos de distalização de molares são descritos 
na literatura, dentre eles aparelho extrabucal, elásticos intermaxilares e distalizadores intrabucais.  
A  ancoragem  esquelética com mini-implantes tem sido um importante auxiliar na distalização de 
molares. Nesse relato de caso foi utilizado um mini-implante na sutura palatina mediana conjugado 
a uma barra transpalatina como auxiliar para a correção ortodôntica de uma Classe II, divisão 1, com 
sobremordida profunda e sobressaliência severa. Os resultados foram satisfatórios com uma finali-
zação dentro dos padrões de normalidade, demonstrando que a mecânica de tratamento proposta 
foi eficiente na correção dessa má oclusão.
Descritores: Má oclusão Classe II, mini-implantes, ancoragem.

Abstract

A Class II malocclusion can be corrected by several means, which may depend on severity, age and 
collaboration of the patient. The literature describes many techniques for molar distalization, among 
which are extra-oral appliances, intermaxillary elastics and intra-oral distalizers.  Skeletal anchorage 
with mini-implants has been a very important support in the distalization of molars.  In this case 
report, a mini-implant was utilized in the median palatal suture conjugated with a transpalatal bar 
as an aid for the orthodontic correction of a Class II division I, deep overbite and severe overjet. The 
results were satisfactory with a finalization within the standards of normality, indicating that the 
mechanics of the proposed treatment was efficient in the correction of this malocclusion.
Descriptors: Class II malocclusion, mini-implants, anchorage.
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Introdução e revisão de literatura

Existem diversas abordagens terapêuticas su-
geridas na literatura para o tratamento da má 
oclusão Classe II. As condutas mais comuns são 
o controle do crescimento para reduzir a discre-
pância esquelética, movimento dentário para 
compensação da discrepância esquelética (camu-
flagem) e o reposicionamento cirúrgico dos ossos 
maxilares3.

Tanto a camuflagem ortodôntica quanto o 
tratamento ortodôntico cirúrgico combinado es-
tão relacionados a tratamentos de pacientes que 
não apresentam mais crescimento3. 

O tratamento ortodôntico da má oclusão 
Classe II, divisão 1 de Angle, de natureza dento-
alveolar ou esquelética moderada, pode ser con-
duzido, principalmente no adulto, com extração 
de pré-molares ou distalização de molares supe-
riores13,15,18.

A partir dos anos 80, as extrações de dentes 
com finalidade ortodôntica passaram a ser menos 
utilizadas com o surgimento dos distalizadores 
intrabucais13. Assim, houve maior evidência dos 
tratamentos ortodônticos sem extração. Esses dis-
positivos produzem efetivamente a distalização 
dos molares superiores e reduzem a necessidade 
de cooperação dos pacientes. Porém, esse sistema 
provoca efeitos colaterais indesejados resultantes 
da força de distalização, resultando em uma in-
clinação dos pré-molares para mesial e a protru-
são dos incisivos superiores, com o aumento da 
sobressaliência, além da perda de ancoragem do 
molar durante a retração dos dentes anteriores18.

Na atualidade, as mecânicas que independem 
da colaboração do paciente são as mais deseja-
das4.  Com o avanço tecnológico dos implantes 
dentários16,17, dos mini-implantes7,11 e das minipla-
cas8,9, os problemas com perda de ancoragem e 
colaboração de pacientes reduziram bastante e os 
efeitos colaterais indesejados durante as distaliza-
ções de molares e a retração anterior foram prati-
camente eliminados18.

Existem na literatura diversas técnicas para 
distalização dos molares superiores, sendo as 
principais os aparelhos extrabucais, distalizadores 
intrabucais e elásticos intermaxilares. Apesar de 
serem eficientes, esses recursos apresentam pon-
tos negativos, como a falta de estética, presença 
de efeitos indesejados, além da necessidade de 
colaboração do paciente1.

A ancoragem esquelética com o uso de mini-
-implantes pode ser uma solução viável para a dis-
talização de molares no tratamento ortodôntico 
das más oclusões Classe II.

Os mini-implantes ortodônticos têm revolucio-
nado a ancoragem e a biomecânica ortodôntica 
por meio de uma ancoragem perfeitamente está-
vel10,14. Esses dispositivos têm sido utilizados como 
um importante método de ancoragem na Orto-
dontia, servindo de ancoragem para os diversos 
tipos de movimentos ortodônticos, considerados 
complexos para os sistemas tradicionais de anco-
ragem6,12.

Um sítio de instalação de mini-implante que 
pode ser utilizado para distalização bilateral dos 
molares superiores é a rafe palatina. O DAT (dis-
positivo de ancoragem temporária) é instalado na 
sutura palatina mediana e a aplicação de força 
é realizada por meio de uma barra transpalatina 
com gancho soldado, onde é utilizado elástico 
corrente para ativações. Nessa mecânica é neces-
sário aplicação de carga de força de aproximada-
mente 500 gramas13.

Após a distalização e correção da relação mo-
lar, inicia-se a retração dos dentes anteriores. A 
ancoragem neste caso pode ser realizada indire-
tamente, com a estabilização do mini-implante a 
barra transpalatina, utilizando fio de amarrilho ou 
até mesmo elástico corrente13.

Em casos de pacientes com palato alto, ogival, 
o ponto de aplicação de força é localizado muito 
acima do centro de resistência dos molares, dessa 
forma, há um efeito indesejável de inclinação me-
sial da coroa dos primeiros molares2. Para correção 
da inclinação do molar, podem ser aplicadas do-
bras de tip back após a finalização do movimento 
de distalização13.

O objetivo do presente trabalho é apresentar 
uma alternativa para correção da má oclusão Clas-
se II, divisão 1, mediante o uso de ancoragem es-
quelética para distalização de molares e retração 
anterior. 

Relato de caso

Diagnóstico
A paciente com idade de 39 anos e 1 mês, leu-

coderma, apresentou ao exame facial um padrão 
braquicefálico, sem assimetria evidentes, perfil 
convexo, ângulo nasolabial diminuído e retrusão 
labial inferior (Figuras 1a, 1b e 1c). Na avaliação 
intrabucal foi observado uma má oclusão Classe 
II, divisão 1 de Angle, com sobremordida profun-
da, sobressaliência acentuada e diastema entre 
incisivos centrais superiores (Figuras 2a, 2b, 2c, 
2d e 2e). Os padrões cefalométricos apresenta-
vam diversas variações dentoesqueléticas, Classe 
II esquelética (ANB= 5o), discreta protrusão maxilar 
(SNA= 85o), sobremordida esquelética (linha ENA-
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-Xi x Eixo Xi-Pm = 34,5o), trespasse horizontal au-
mentado (10,5 mm), ângulo interincisal de 111o, 
vestibularização do incisivo superior (1-NA= 46o) e 

Figura 1- (A-C) - Fotografias de face iniciais.

1A 1B 1C

posicionamento do molar superior (6-PTV) de 26 
mm, indicando um posicionamento anterior dos 
molares superiores (Figura 3).

Figura 2- (A-E) - Fotografias intrabucais.

2A 2B 2C

2D 2E
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Objetivos do tratamento
Os objetivos faciais para o caso foram melhora 

no perfil, obtendo um perfil reto ou ligeiramente 
convexo e a remoção da interposição do lábio in-
ferior no sorriso. Os objetivos dentários propostos 
foram atingir relação de chave de oclusão normal 
para molares e caninos, correção da sobremordi-
da e o fechamento do diastema entre os incisivos 
centrais superiores.

lética. A alternativa de exodontia de primeiros pré-
-molares superiores não foi levada em considera-
ção devido as características faciais e esqueléticas 
da paciente.

Sequência do tratamento
O tratamento ortodôntico corretivo foi reali-

zado com aparatologia fixa, bráquetes 3M Unitek 
Gemini slot .022”. Foi instalado uma barra trans-
palatina com gancho soldado para utilização de 
elásticos durante a distalização dos molares supe-
riores.

A fase de alinhamento e nivelamento dentá-
rio foi realizada com fios .014” Niti, .016”, .020”, 
.017” x 025” de aço inoxidável. Após o nivela-
mento inicial foi instalado um mini-implante com 
dimensões de 1,5 mm de diâmetro e 6 mm de 
comprimento na sutura palatina mediana e ati-
vado ao gancho da barra transpalatina instalada 
com elástico corrente (Figura 4).

Após a distalização dos molares superiores, 
iniciou-se a retração anterior, utilizando a barra 
transpalatina ligada ao mini-implante como an-
coragem indireta durante toda retração anterior. 
Essa fase foi realizada com arco .017” x .025” de 
aço inoxidável com alças de retração na região dis-
tal dos incisivos laterais (Figuras 5a, 5b, 5c e 5d).

No arco inferior, utilizou-se para correção da 
sobremordida um arco de aço inoxidável .017” x 
.022” com curva de spee reversa. Assim, além de 
uma pequena intrusão dos incisivos inferiores e 
extrusão dos molares inferiores, era esperada uma 
vestibularização dos incisivos, que neste caso, foi 
aceita para compensação dentária da Classe II es-
quelética. 

Figura 4 - Mini-implante instalado na rafe palatina.

Figura 3 - Telerradiografia inicial.
3

4

Plano de tratamento
Para obtenção dos objetivos propostos, a prin-

cípio, solicitou-se uma frenectomia labial superior 
devido a inserção anormal, em seguida, foi plane-
jada uma mecânica para distalização de molares 
superiores com a utilização de ancoragem esque-
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Figura 5 - (A-D) - Retração anterior. Mini-implante utilizado 
como ancoragem indireta.

5A 5B 5C

5D

Após a correção da relação molar e retração 
anterior, utilizou-se elásticos 1/8 para intercuspi-
dação. Na fase de finalização e detalhamento da 
oclusão, depois do fechamento total dos espa-
ços (Figuras 6a, 6b, 6c e 6d), foram removidos os 
arcos do aparelho fixo e estabilizado com fio de 
amarrilho trançado e torcido durante 3 semanas 
para obtenção de melhor intercuspidação e ajuste 

funcional da oclusão. 
Após remoção do aparelho fixo, foram insta-

lados aparelhos de contenção. Foi utilizada uma 
placa termoplástica de acetato (1 mm) na arca-
da superior e contenção fixa 3 x 3 confeccionada 
com fio .015” coaxial (1-6) colada no arco inferior. 

Figura 6 - (A-D) - Fechamento de espaços remanescentes.
6D

6A 6B 6C
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Figura 7 - (A-C) - Fotografias de face finais.

Figura 8 - (A-C) - Fotografias intrabucais.

7A 7B 7C

8A 8B 8C

Resultados do tratamento
A comparação dos exames ortodônticos ini-

ciais e finais da paciente demonstra que os resul-
tados obtidos foram compatíveis com os objetivos 
propostos.

A duração total do tratamento ortodôntico foi 
de 18 meses. A colaboração da paciente foi fun-
damental para a conclusão da terapia ortodôntica 
em um tempo reduzido.

A aparência facial foi beneficiada, apesar de 
não ser submetida a nenhum tratamento cirúrgi-
co, houve melhora no perfil, atingindo um perfil 
facial reto. Tmabém houve melhora na postura 
dos lábios, principalmente durante o sorriso, não 
havendo mais a interposição do lábio inferior (Fi-
guras 7a, 7b e 7c).

Do ponto de vista dentário, atingiu-se relação 
normal de chave de molar e caninos, correção da 

sobremordida e sobressaliência (Figuras 8a, 8b e 
8c). Após remoção do aparelho, a paciente foi en-
caminhada para reanatomização dos incisivos cen-
trais superiores devido ao desgaste incisal ocorrido 
em função das interferências oclusais observadas 
antes da correção ortodôntica (Figura 9).

Cefalometricamente, pode-se observar altera-
ções dentárias significativas (Figura 10). O ângulo 
interincisal obtido no final do tratamento foi de 
126o, aceitável dentro dos padrões de normalida-
de. Como era esperado, em um tratamento or-
todôntico de compensação ou camuflagem, pode 
ser notada uma discreta retroinclinação dos incisi-
vos superiores (1.NA= 25o) e uma vestibularização 
dos incisivos inferiores (1.NB= 32o). O trespasse 
horizontal  foi  corrigido  (3,5 mm),  finalizando 
dentro  dos  padrões  de  normalidade (Tabelas 
1A, 1B e 1C).
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Figura 9 - Após reanatomização de incisivos superiores. Figura 10 - Terradiografia final.
9 10

A oclusão final mostrou bom relacionamen-
to entre as arcadas, as quais proporcionaram um 
equilíbrio funcional e movimentos excursivos da 

Padrão Esquelético

Medidas Início Final Normal

 SNA (Steiner) 85o 85o 82o (+-2º)

 SNB (Steiner) 80o 79o 80o (+-2º)

 ANB (Steiner) 5o 6o 2o (+-2º)

 Â Convex N-A-Pog (Downs) 7,5o 10o 0o (-8,5º a +10º)

 Eixo Y  FH-S.Gn (Downs) 53o 53o 59o (59º a 63º)

 Â Facial FH-N.Pog 92o 91,5o 87o (82º a 95º)

 SN-GoGn (Steiner) 26o 27,5o 32o(+-2º)

 FMA (Tweed) 16o 15,5o 25o (+-5º)

 Altura da Dentição (Ricketts) 34,5o 35,5o 45o (+-3º)

Tabela 1A - Resumo das análises cefalométricas.

Padrão Dentário

Medidas Início Final Normal

 IMPA (Tweed) 100º 111º 90º (+-5º)

 1.NA (graus) (Steiner) 46º 25º 22º

 1-NA (mm) (Steiner) 8 mm 2 mm 4 mm

 1.NB (graus) (Steiner) 23º 32º 25º

 1-NB (mm) (Steiner) 3 mm 5 mm 4 mm

 Ângulo Interincisal (Downs) 111º 126º 130º a 150º

 1-APo (Ricketts) -1 mm 1 mm 1 mm

Perfil

Medidas Início Final Normal

 Lábio Superior - Linha S (Steiner) -1,5mm -1mm 0 mm

 Lábio Inferior - Linha S (Steiner) -4mm -3mm 0 mm

Tabela 1B - Resumo das análises cefalométricas.

Tabela 1C - Resumo das análises cefalométricas.

mandíbula sem interferências, boas condições dos 
tecidos periodontais, além de boa estética facial e 
do sorriso (Figura 9).
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Discussão

Em pacientes adultos, a má oclusão Classe II, 
divisão 1 com pouco comprometimento esquelé-
tico, não é sempre corrigida com exodontias, já 
que muitas vezes não estão indicadas ou são re-
jeitadas.

O tratamento dessas más oclusões pode ser 
conduzido com exodontias e também com apa-
relhos distalizadores13,15,18, mas com o surgimento 
dos distalizadores intrabucais a partir dos anos 80, 
os tratamentos passaram a utilizar cada vez me-
nos os recursos das exodontias5.

Porém, com o surgimento dos dispositivos de 
ancoragem temporários, os aparelhos distalizado-
res estão tornando-se cada vez menos utilizados, 
pois os mini-implantes proporcionam inúmeros 
benefícios a mecânica7.

Alguns autores6,7,8,9,12,13, afirmaram que, atra-
vés dos mini-implantes e miniplacas, os problemas 
relacionados a ancoragem, colaboração dos pa-
cientes e os efeitos colaterais indesejados foram 
praticamente eliminados, o que corrobora com 
os resultados e observações desse relato. Alguns 
sítios para a inserção dos DAT’s para a correção 
da má oclusão Classe II, são descritos na litera-
tura6,12,13,14, podendo ser instalados por vestibular 
na região interradicular entre segundo pré-molar 
e primeiros molar superior, como também, suge-
rem a inserção na rafe palatina e com o auxílio de 
barra transpalatina para distalização dos molares 
superiores.

 Os efeitos de compensação dentária ou 
camuflagem podem estar presentes no tratamen-
to não cirúrgico da má oclusão Classe II em adul-
tos3, podendo principalmente serem observados 
clinicamente e cefalometricamente uma vestibula-
rização dos incisivos inferiores e uma retroinclina-
ção dos incisivos superiores.

Considerações finais

A mecânica proposta para esse caso mostrou-
-se eficiente na correção da má oclusão Classe II, 
divisão 1 de Angle, com sobremordida profunda e 
sobressaliência acentuada. 

A ancoragem esquelética utilizada para dista-
lização dos molares superiores e na retração ante-
rior mostrou-se eficaz durante todo o tratamento.

Como a opção foi um tratamento ortodôntico 
sem extrações dentárias e cirurgia ortognática, os 
efeitos de compensação dentária ou camuflagem 
eram esperados.  
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