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RESUMO 
 

Estudo cefalométrico comparativo do tratamento da má oclusão de Classe II 
com aparelho Carriere Motion e o protocolo de elásticos de Classe II 

 
Introdução: O objetivo desse trabalho foi avaliar e comparar os efeitos dento 

esqueléticos e tegumentares de jovens com má oclusão de Classe II tratados com 

Carriere Motion (somente distalização), Carriere Motion seguido de aparelho fixo e 

protocolo de elásticos de Classe II. Materiais e Métodos: A amostra foi de caráter 

retrospectivo e composta por 95 pacientes com má oclusão de Classe II, divididos em 

quatro grupos. Grupo Carriere composto por 35 pacientes tratados com Carriere 

Motion somente a fase de distalização. Grupo Controle composto por 22 pacientes de 

um grupo controle de Classe II sem tratamento ortodôntico prévio cedidos pela 

Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP. Grupo CM 

composto por 18 pacientes tratados com Carriere Motion seguido de aparelho fixo. 

Grupo EL composto por 22 pacientes tratados com aparelho fixo e uso de elásticos 

intermaxilares de Classe II. As telerradiografias foram digitalizadas e o programa 

Dolphin Imaging 11.5 foi utilizado para realizar as medições das variáveis. 

Resultados: Os efeitos do grupo Carriere foram aumento no comprimento da 

mandíbula e da AFAI, retrusão e intrusão dos incisivos superiores, angulação e 

movimento de corpo para distal do molar superior, vestibularização e protrusão dos 

incisivos inferiores; mesialização e extrusão dos molares inferiores, redução do 

overjet, overbite e correção da relação molar, melhora na protrusão labial e 

convexidade da face em relação ao Grupo Controle. Na comparação do Grupo CM 

com o Grupo EL, ambos os protocolos apresentaram efeitos dento esqueléticos e 

tegumentares semelhantes e foram efetivos na correção da má-oclusão de Classe II, 

porém no grupo CM a correção foi obtida com um menor tempo de tratamento. 

Conclusão: O aparelho Carriere Motion 3D é efetivo para a correção da má-oclusão 

de Classe II, principalmente devido aos efeitos dento alveolares. Carriere Motion e o 

tratamento com elásticos de Classe II corrigem de forma similar a má oclusão de 

Classe II, porém no grupo CM a correção foi obtida com um menor tempo de 

tratamento. 

 

Palavras-chaves: Má oclusão de Angle Classe II; Aparelhos Ortodônticos; 

Cefalometria. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Class II malocclusion treatment with the Carriere Motion 3D vs intermaxillary 
elastics 

 
Introduction: The aim of the study is to evaluate and compare, through cephalometric, 

the dentoskeletal and soft tissue effects produced by the Carriere Motion 3D (only 

distalization), Carriere Motion 3D followed by fixed appliance and Class II elastics 

associated with fixed appliance. Material and Methods: The sample was retrospective 

and composed by 95 patients divided into four groups. Carriere Group composed by 

35 subjects, Control Group composed by 22 subjects, without previous orthodontic 

treatment. CM Group composed by 18 subjects, treated with Carriere Motion 3D 

followed by fixed appliance. EL Group composed by 22 subjects, treated with fixed 

appliance associated with intermaxillary Class II elastics. Lateral cephalometric were 

evaluated at pretreatment (T1) and posttreatment (T2). Dolphin Imaging 11.5 was used 

to measure the variables. Chi-square test was used for sex distribution and 

malocclusion severity comparisons. T-test was used for intergroup comparison of initial 

and final age and treatment time. Shapiro-Wilk was used to test the normality and for 

intergroup data comparison was used the independent t-test and the Mann-Whitney 

test. Results: Carriere group effects were an increase in the mandibular length and 

LAFH; maxillary incisors retrusion and intrusion; distal tipping and body movement 

maxillary of first molar; protrusion and labial tipping of the mandibular incisors; mesial 

tipping and extrusion of the mandibular first molar; reduction of the overjet, overbite 

and improvement of the molar relationship, improvement of lip protrusion and face 

convexity, compared to the Control Group. EL group showed greater occlusal plane 

clockwise rotation in relation than CM Group; distal tipping of maxillary first molar 

showed greater CM group than EL group. The mandibular first molar moved more 

mesially in CM Group. There were no significant intergroup differences in soft tissue 

changes. In the CM group, the correction was obtained with a shorter treatment time. 

Conclusions: Carriere Motion 3D is effective for the correction of Class II 

malocclusion, mainly due to dentoalveolar effects. Carriere Motion 3D and Class II 

elastics show similar correction for Class II malocclusion, however in the CM group the 

correction was obtained with a shorter treatment time. 

 

Keywords: Class II malocclusion; Orthodontic appliance; Cephalometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A má oclusão de Classe II, definida por Angle em 1899, baseou-se nas posições 

dentoclusais, o molar superior foi considerado imutável, e foi definida como uma 

relação mesiodistal deficiente dos arcos dentários, com os dentes inferiores ocluindo 

distalmente em relação a posição normal (ANGLE, 1899). Posteriormente, muitas 

pesquisas foram realizadas com o intuito de determinar a natureza dessa má oclusão, 

suas alterações sagitais, esqueléticas e dentárias (FISK et al., 1953; MOYERS et al., 

1980; MCNAMARA JR, 1981; BACCETTI et al., 1997; NGAN; BYCZEK; SCHEICK, 

1997; HENRIQUES et al., 1998; GURGEL; ALMEIDA; PINZAN, 2000). Na literatura 

foram citados 128 diferentes sub tipos dessa má oclusão (SASSOUNI, 1970). 

Existe uma grande variabilidade de protocolos de tratamento para a má oclusão 

de Classe II, como o aparelho extra-bucal (AEB), aparelhos funcionais, distalizadores, 

elásticos intermaxilares de Classe II associado ao aparelho fixo, extrações e cirurgia 

ortognática (TADIC; WOODS, 2007; JANSON et al., 2011; DA COSTA GREC et al., 

2013; JANSON et al., 2013; CASSIDY et al., 2014; HENRIQUES et al., 2015; 

ZYMPERDIKAS et al., 2015). Deve-se levar em conta a severidade da má oclusão e 

o grau de colaboração do paciente para realizar o correto plano de tratamento 

(JANSON et al., 2010; VEEROO et al., 2014t al., 2014).  

Os elásticos foram introduzidos na Ortodontia em 1879, quando Kingsley os 

utilizou no aparelho extrabucal (ASBELL, 1990). Em 1983, Calvin Case escreveu 

sobre o uso da força intermaxilar utilizando elásticos entre a maxila e mandíbula 

(WAHL, 2005). Dez anos depois, Henry E. Baker foi o primeiro autor que comprovou 

o uso de elástico intermaxilar no tratamento ortodôntico, a técnica ficou conhecida 

como “Baker Anchorage” e na época foi interpretada como o fim da necessidade de 

extrações dentárias com finalidade ortodôntica (ASBELL, 1990). 

A principal característica dos elásticos ortodônticos são a versatilidade e a 

criatividade na sua aplicação, devendo o profissional seguir um plano adequado para 

utilização dos elásticos, levando em consideração aspectos como o controle de 

ancoragem, a força nos pontos de aplicação, a quantidade de força usada, o tipo de 

elástico utilizado, os objetivos a serem alcançados e a colaboração do paciente 
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(EGOLF; BEGOLE; UPSHAW, 1990; ARAS; ÇINSAR; BULUT, 2001; OESTERLE et 

al., 2012). 

O elástico de Classe II age como forças auxiliares e são classificados como 

elemento ativo, podendo ser utilizado desde o começo do tratamento (UZEL; UZEL; 

TOROGLU, 2007) .Os elásticos são efetivos na correção da má oclusão de Classe II 

e seus efeitos primários são dento alveolares (NELSON; HANSEN; HÄGG, 1999, 

2000; UZEL; UZEL; TOROGLU, 2007). 

Existem ainda muitas controvérsias para a utilização dos elásticos para a 

correção da má oclusão de Classe II devido aos seus efeitos colaterais, como extrusão 

do molar inferior e consequente rotação horária do plano oclusal, com aumento da 

AFAI, inclinação e protrusão dos incisivos inferiores, extrusão dos incisivos superiores 

e aumento do sorriso gengival .(STEWART; CHACONAS; CAPUTO, 1978; DYER; 

HARRIS; VADEN, 1991; NELSON; HANSEN; HÄGG, 1999). Entretanto, uma recente 

revisão sistemática mostrou a efetividade da correção da má oclusão com utilização 

dos elásticos de Classe II a longo prazo, e seus efeitos são similares aos aparelhos 

funcionais fixos (JANSON et al., 2013). 

Em 2004, o aparelho Distalizador de Carriere  foi apresentado por Luis Carrière 

(CARRIÈRE, 2004), desenvolvido a partir do Arco Seccional Modular, baseado na 

técnica de ancoragem inversa (CARRIÈRE, 1991; CARRIERE; CARRIERE, 1995). O 

aparelho foi desenvolvido para tratamento da má oclusão de Classe II dentária, 

substituindo tratamentos que necessitariam de extrações. O aparelho é fixo apoiado 

somente no canino e molar superior e realiza a distalização como uma unidade. Uma 

técnica simples, efetiva e inovadora podendo ser utilizado na correção da Classe II 

simétrica ou assimétrica (CARRÈRE, 2015). 

Nos dias atuais, o Distalizador Carriere mudou de nome e ficou conhecido como 

Carriere Motion 3D (Henry Schein Orthodontics, Carlsbad, Calif), a nova versão 

acrescentou diferentes cores ao aparelho e uma opção estética para conseguir a 

colaboração dos pacientes. A principal indicação do aparelho de Carriere Motion 3D 

é corrigir a relação molar e caninos para Classe I no início do tratamento, quando os 

pacientes se encontram mais motivados.  Outra vantagem do aparelho é que o seu 

extremo distal proporciona a correção da rotação do molar em 15 graus em torno do 
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seu longo eixo, auxiliando na correção da Classe II e ganho de espaço para o arco 

(CARRÈRE, 2015). 

Carriere Motion 3D está indicado para pacientes em fase de crescimento com 

dentadura mista assim como pacientes adultos. O idealizador do Carriere Motion, Dr. 

Luis Carrière afirma que a correção da Classe II ocorre em 3 meses em pacientes em 

crescimento, e 5 meses em pacientes adultos. A ancoragem inferior sugerida por ele 

pode ser arco lingual de Nance, aparelho fixo, dispositivos de ancoragem transitórios 

posicionado entre primeiro e segundo molar inferior para apoio do Elástico de Classe 

II e aparelho Essix (Dentsply Raintree Essix, Sarasota, FL, USA) (CARRÈRE, 2015). 

Sabe-se que o efeito de vestibularização e protrusão dos incisivos inferiores ocorre 

devido ao uso de elásticos, esses efeitos são minimizados de acordo com a escolha 

da ancoragem. Ao comparar o tratamento com Carriere Motion com arco lingual de 

Nance e com aparelho fixo inferior como ancoragem, observou-se menor efeito de 

vestibularização e protrusão nos incisivos inferiores nos pacientes tratados com 

aparelho fixo concomitantemente com Carriere Motion devido ao torque resistente da 

prescrição utilizada (SANDIFER et al., 2014). 

As instruções para os pacientes seguidas pelo Manual Carriere Motion 

explicam a utilização dos elásticos intermaxilares, ¼ de força pesada, 24 horas por 

dia no primeiro mês e nos meses posteriores 3/16 de força média, removendo durante 

as refeições, para pacientes braquifaciais. Os pacientes dolicofaciais devem usar os 

mesmos elástico, porém por 14 horas por dia, incluindo as horas de sono (CARRÈRE, 

2015). 

Existem poucas publicações sobre o dispositivo Carriere Motion, sendo a 

maioria delas desenvolvidas pelo próprio idealizador ou pela empresa que o 

comercializa, podendo gerar um conflito de interesses e diminuir a confiabilidade dos 

resultados apresentados.(MCFARLANE, 2012; CARRÈRE, 2015) Atualmente uma 

pesquisa demonstrou bons resultados no tratamento com Carriere Motion 3D (KIM-

BERMAN et al., 2019) porém outros pesquisadores mostraram alguns efeitos 

colaterais causados durante o tratamento (YIN et al., 2019). Outros artigos 

apresentam casos clínicos utilizando Carriere Motion (ARAÚJO Ac, 2010; 

RODRÍGUEZ, 2011; A, 2016). Apesar do aparelho estar em destaque no mercado 

mundial e apresentar grande popularidade pelos Ortodontistas, há falta de evidências 

científicas com adequada metodologia que descrevam os principais efeitos dento 
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esqueléticos e tegumentares para demonstrar os reais efeitos desse aparelho, assim 

como compará-lo com outras técnicas já consolidadas na literatura.  

Devido à escassez de trabalhos científicos publicados sobre o aparelho 

Carriere Motion, o objetivo desse trabalho é avaliar e comparar os efeitos do 

tratamento nas variáveis esqueléticas, dento alveolares e tegumentares de jovens 

com má oclusão de Classe II tratados com Carriere Motion (somente distalização), 

Carriere Motion seguido de aparelho fixo e protocolo de elásticos de Classe II. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

• O aparelho Carriere Motion é efetivo para a correção da má-oclusão de 

Classe II quando comparado a um grupo Controle, principalmente devido 

aos efeitos dento alveolares; 

• O tratamento com Carriere Motion aumentou a altura facial anteroinferior 

em relação ao grupo Controle, porém seus efeitos verticais foram menores 

em relação ao tratamento com elásticos intermaxilares de Classe II; 

• O molar superior apresentou maior angulação do que movimento de corpo, 

os incisivos inferiores vestibularizaram e protruíram, houve maior 

movimentação para a mesial de corpo dos molares inferiores após o 

tratamento com Carriere Motion quando comparados ao grupo Controle; 

• Grupo CM e Grupo EL apresentaram efeitos dento esqueléticos e 

tegumentares semelhantes e foram efetivos na correção da má-oclusão de 

Classe II, porém no grupo CM a correção foi obtida com um menor tempo 

de tratamento, provando-se um protocolo mais eficiente. 

• No tecido mole, o aparelho Carriere melhorou a protrusão labial e a 

convexidade da face em relação ao grupo Controle. 
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ANEXO A – Aprovação do Comité de Ética em Pesquisa da instituição, número 
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