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INTRODUÇÃO: 

De acordo com os últimos dados de levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 

2010, três dentre as quatro faixas etárias (adolescentes, adultos e idosos) necessitam de algum tipo de 

prótese, em um ou nos dois maxilares 1. Essas perdas dentárias possuem impactos negativos na 

qualidade de vida desses indivíduos 2. 

 A pandemia do Covid do ano de 2019, foi responsável por agravar uma situação que já era um 

problema de saúde pública, com atendimentos públicos reduzidos pela metade (passaram de 47 milhões 

de procedimentos dentários realizados pelo SUS para 15,67 milhões3), no intervalo de 1 ano de 

comparação entre 2019 e 2020. 

 A perda dentária, com o passar do tempo, pode resultar numa disfunção do sistema mastigatório, 

uma vez que a falta de reabilitação protética poderá resultar em mesialização/distalização dos dentes 

adjacentes à perda4, assim como perda de altura óssea da crista alveolar associada, fatores que 

aumentam diretamente a complexidade do caso reabilitador protético (tanto para próteses fixas implanto 

suportadas, quanto para as removíveis) 5.  

 Com a retomada das atividades sociais e amenização da pandemia, que é o que vem ocorrendo 

desde o final do ano de 2021, a queixa principal dos pacientes, principalmente em idade social de 

trabalho e estudos, correspondente aos adolescentes, adultos e idosos, tende a se apresentar cada vez 

maior pela busca por procedimentos e tratamentos que tenham o menor impacto estético possível6, além 

de buscar outros fatores como conforto, facilidade de higiene, redução de acompanhamentos e visitas 

emergenciais.  

 Referente às possíveis abordagens para o problema de ausência dentária, mediante o decorrer 

do tempo e levando em consideração os fatores estéticos e sociais referentes à queixa principal das 

referidas faixas etárias, os alinhadores estéticos, que consistem em uma abordagem ortodôntica 

relativamente recente, têm um campo de pesquisa pouco explorado e nenhum protocolo na literatura 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

sobre o seu uso na verticalização de molares e recuperação de espaço para posterior colocação de 

implantes ou próteses7. 

METODOLOGIA: 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

A pesquisa em questão, de natureza experimental, consiste na “condução do fenômeno, 

processo ou fato avaliado”, isto é, atua na causa, modificando-a, e avalia as mudanças nos desfechos”8 

e tem o intuito de definir, de maneira quantitativa e aplicada, um protocolo para a verticalização de 

molares, de modo a obter espaço para a possibilidade de posterior colocação de implantes, relacionando 

as áreas multidisciplinares em Ortodontia, Implantodontia e Prótese.  

 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

O caso criado para simulação do estudo apresenta as seguintes 

características:  

- Extrusão dos primeiros molares superiores (dentes 16 e 26); 

- Extração dos primeiros molares inferiores (dentes 36 e 46); 

- Inclinação dos dentes adjacentes à extração (distalização dos 

segundos pré-molares inferiores ( 35 e 45); 

- Mésio angulação dos segundos molares inferiores (37 e 47).  

 

 

CORREÇÃO DO MODELO STL NO MESHMIXER 

Na figura 2 é possível observar o aspecto 

inicial, o qual o modelo em STL se apresentava 

com as bordas irregulares e as margens 

gengivais pouco evidentes. No Meshmixer, foi 

possível remover as irregularidades das 

superfícies gengivais e evidenciar as margens, 

assim como criar retenções nas ameias 

gengivais, obtendo o aspecto final do modelo 

definitivo que foi utilizado no próximo aplicativo, 

o Blue Sky Plan.   

 

 

MONTAGEM EM TYPODONT, ESCANEAMENTO E SOFTWARE 

No que se refere à montagem, foram feitas réplicas manuais das situações clínicas em Typodont, 

seguidas do escaneamento, obtendo-se o arquivo em STL (ou estereolitografia), gerado a partir do 
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escaneamento em 3D. Esse tipo de escaneamento pode ser feito tanto da moldagem do modelo de 

gesso, do próprio paciente ou, no caso, do modelo criado no Typodont. 

Em seguida, os arquivos obtidos foram inseridos no BlueSkyPlan49 e realizadas as 

movimentações necessárias para a recuperação dos espaços e, consequentemente na elaboração da 

sequência de alinhadores. A seguir, a sequência dos alinhadores é impressa e procedeu-se á 

plastificação de cada par de alinhador que são colocados sequencialmente para a obtenção dos 

movimentos planejados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A obtenção dos resultados consistiu no que foi planejado na sequência dos movimentos para a 

recuperação dos espaços nos locais das extrações. Cada par de alinhador corresponde a uma série de 

movimentos até a obtenção dos resultados previstos. 

A partir do manuseio para resolução no caso, no aplicativo Blue Sky Plan, foi possível obter, 

experimentalmente, 4 etapas para obtenção de espaço, sendo elas: 

1. Ajuste da curva de Spee; 

2. Correção de giroversões: corrigidas ao inserir os dentes dentro da curva de Spee; 

3. Verticalização dos primeiros molares: de modo que sejam os primeiros a entrar em oclusão; 

4. Mesialização dos pré-molares; 

5. Espaço final obtido. 

Após as etapas de correção do arco inferior do ajuste da curva de spee; correção de giroversões; 

verticalização dos primeiros molares e mesialização dos pré-molares, foi obtido um espaço residual de 

10,05mm do lado direito e 9,55mm do lado esquerdo no modelo Typodont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 - Espaço obtido após as etapas sequenciais de correção do arco inferior 
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Ao obter o espaço e finalizar as movimentações ortodônticas, o Blue Sky Plan, antes da 

exportação dos setups, gerou um relatório de ortodontia, observado pela Tabela 1, com o resumo das 

movimentações que, no caso,  finalizadas em 13 setups mensais. A tabela de etapa 13 mostra a  

 

CONCLUSÕES: 

Com o uso dos alinhadores estéticos é possível a recuperação de espaço no segmento posterior 

da dentição do arco inferior, conforme visto no último setup de alinhadores demonstrado na Tabela 1. 

O tempo de cada sequência de alinhadores (setup) pode ser feito de três modos, semanal, 

quinzenal ou mensal, o que pode ser alterado no momento do planejamento da sequência de tratamento 

nos softwares utilizados.  
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