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RESUMO 

 

FIGUEIREDO, Tarsila de Moura. Uma nova contenção ativa para 

a manutenção dos resultados do tratamento da mordida aberta 

anterior. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Odontologia) – Departamento de Odontologia da Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. 

 

 

A mordida aberta anterior (MAA) é um tipo de má-oclusão 

vertical, na qual inexiste trespasse vertical entre um ou mais 

dentes anteriores e seu respectivo antagonista. O tratamento 

ortodôntico em adultos é desafiador devido à etiologia complexa, 

a qual abrange componentes esqueléticos, dentários, respiratórios 

e neurológicos, assim como hábitos deletérios. Tanto o tratamento 

cirúrgico quanto o não cirúrgico obtêm resultados similares e o 

índice de estabilidade para ambos tende a ser baixo e as recidivas, 

mais prevalentes no primeiro ano de contenção. Assim, a 

manutenção dos resultados talvez seja o ponto mais relevante do 

problema como um todo. Atualmente, o ortodontista dispõe de 

grande variedade de protocolos e contenções fixas e removíveis, 

contudo, ainda faltam fortes evidências acerca da aplicação de 

cada uma delas. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar 

um relato de caso que abrange a correção ortodôntica da mordida 

aberta anterior em paciente adulto com auxílio de ancoragem 

esquelética e demonstrar a utilização de uma nova forma de 

contenção fixa ativa. Ao fim do tratamento, observou-se 

fechamento da MAA e, após cinco anos, a oclusão permaneceu 

estável. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FIGUEIREDO, Tarsila de Moura. A new active retainer for 
maintaining results of anterior open bite treatment. 2018.  
Undergraduate Course Final Monograph (Undergraduate Course 
in Dentistry) – Department of Dentistry, School of Health Sciences, 
University of Brasília. 
 

 

The anterior open bite (AOB) is a type of vertical 
malocclusion, in which there is no vertical overlap between one or 
more anterior teeth and its antagonist. Orthodontic treatment in 
adults is challenging due to the complex etiology that may include 
skeletal, dental, respiratory and neurological components, as well 
as deleterious habits. Surgical and non-surgical approaches have 
similar results with low long-term stability and most of the relapse 
occurs during the first year of retention. Thus, maintaining the 
results is the most relevant point of the problem. Currently, the 
orthodontist has a wide variety of protocols and fixed and 
removable retainers available, but still lacks strong evidence on the 
application of each one. The objective of this work is to report a 
case that covers the orthodontic correction of anterior open bite in 
an adult patient with skeletal anchorage and demonstrate the use 
of a new method of active fixed retention. At the end of the 
treatment, AOB was closed and, after five years, the occlusion 
remained stable. 
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RESUMO  
 

Uma nova contenção ativa para a manutenção dos resultados do 

tratamento da mordida aberta anterior 

 

Resumo 

 

A mordida aberta anterior (MAA) é um tipo de má-oclusão 

vertical, na qual inexiste trespasse vertical entre um ou mais 

dentes anteriores e seu respectivo antagonista. O tratamento 

ortodôntico em adultos é desafiador devido à etiologia complexa, 

a qual abrange componentes esqueléticos, dentários, respiratórios 

e neurológicos, assim como hábitos deletérios. Tanto o tratamento 

cirúrgico quanto o não cirúrgico obtêm resultados similares e o 

índice de estabilidade para ambos tende a ser baixo e as recidivas, 

mais prevalentes no primeiro ano de contenção. Assim, a 

manutenção dos resultados talvez seja o ponto mais relevante do 

problema como um todo. Atualmente, o ortodontista dispõe de 

grande variedade de protocolos e contenções fixas e removíveis, 

contudo, ainda faltam fortes evidências acerca da aplicação de 

cada uma delas. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar 

um relato de caso que abrange a correção ortodôntica da mordida 

aberta anterior em paciente adulto com auxílio de ancoragem 

esquelética e demonstrar a utilização de uma nova forma de 

contenção fixa ativa. Ao fim do tratamento, observou-se 

fechamento da MAA e, após cinco anos, a oclusão permaneceu 

estável. 

 

Palavras-chave 

 

Mordida aberta anterior; Paciente adulto; Contenção ativa; 

Educadores linguais; Estabilidade. 

 

Relevância Clínica 
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A estabilidade do tratamento da MAA é um desafio para o 

ortodontista. 
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ABSTRACT 
 

A new active retainer for maintaining results of anterior open bite 

treatment 

 

Abstract 

 

The anterior open bite (AOB) is a type of vertical 
malocclusion, in which there is no vertical overlap between one or 
more anterior teeth and its antagonist. Orthodontic treatment in 
adults is challenging due to the complex etiology that may include 
skeletal, dental, respiratory and neurological components, as well 
as deleterious habits. Surgical and non-surgical approaches have 
similar results with low long-term stability and most of the relapse 
occurs during the first year of retention. Thus, maintaining the 
results is the most relevant point of the problem. Currently, the 
orthodontist has a wide variety of protocols and fixed and 
removable retainers available, but still lacks strong evidence on the 
application of each one. The objective of this work is to report a 
case that covers the orthodontic correction of anterior open bite in 
an adult patient with skeletal anchorage and demonstrate the use 
of a new method of active fixed retention. At the end of the 
treatment, AOB was closed and, after five years, the occlusion 
remained stable. 

 
 

Keywords 

 

Anterior open bite; Adult patient; Active retention; Lingual spurs; 

Stability. 
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INTRODUÇÃO 
 

A mordida aberta anterior (MAA) é um tipo de má-oclusão 

vertical, na qual inexiste trespasse vertical entre um ou mais 

dentes anteriores e seu respectivo antagonista. A severidade varia 

desde o trespasse quase topo-a-topo ao trespasse vertical 

negativo de vários milímetros 1. A etiologia da MAA ainda não foi 

bem elucidada. O padrão de desenvolvimento da maxila e da 

mandíbula, a função da língua e lábios, o desenvolvimento dento-

alveolar e a erupção dentária têm sido apontados como possíveis 

determinantes 2, assim como componentes genéticos, os quais, 

provavelmente, estão ligados à morfologia de face e dentes e más-

oclusões 3. Outros fatores relacionados são hábitos 

parafuncionais, sendo os mais prevalentes a sucção digital, o uso 

de chupetas e a postura de língua alterada 1, e patologias 

congênitas ou adquiridas, como reabsorções condilares 

idiopáticas 4, 5.  

Já se propôs classificar a MAA de diferentes formas, sendo 

uma delas esta: dentária, funcional ou esquelética. Contudo, tal 

divisão tem como restrição a dificuldade de se definir claramente 

quais são as características que contrastam cada um desses 

estratos. Portanto, sugeriu-se categorizar a MAA de acordo com 

as caraterísticas anatômicas do problema e relacioná-lo às 

diferentes posturas da língua, direcionando, dessa forma, o clínico 

acerca do tratamento da má-oclusão (Figura 1) 6. Além disso, o 

tratamento ortodôntico da MAA em adultos é desafiador devido à 

etiologia complexa, a qual abrange componentes esqueléticos, 

dentários, respiratórios e neurológicos, assim como hábitos 

deletérios 7. O tratamento visa não somente corrigir a oclusão, mas 

também melhorar a estética facial.  

 Há baixo nível de evidência sobre a estabilidade dos 

efeitos em longo prazo do tratamento da MAA, devido à 

heterogeneidade de artigos publicados. Tanto o tratamento 

cirúrgico quanto o não cirúrgico obtêm resultados similares, com 
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fechamento de, aproximadamente, 4 mm, atingindo o trespasse 

vertical positivo e o sucesso no tratamento. Porém, o índice de 

estabilidade para a abordagem não cirúrgica foi de 75% e de 82% 

para a cirúrgica. A recidiva após 1 ano de contenção também foi 

similar dentre as duas abordagens, ocorrendo principalmente 

durante o primeiro ano de contenção e sendo observada ainda, 

em média, após três anos de contenção 7. Semelhantemente, o 

estudo desenvolvido por Marzouk and Kassem 8, apontou recidiva 

em 73,2% dos casos analisados em relação à intrusão dos 

molares e trespasse vertical. Ainda, 76,29% das mudanças 

ocorreram no primeiro ano após o tratamento.  

Desse modo, a manutenção dos resultados talvez seja o 

ponto mais relevante do problema como um todo, pois muitos 

métodos já foram descritos para se fechar adequadamente a MAA. 

Segundo Moyers, contenção é “a manutenção dos dentes movidos 

recentemente numa dada posição por um período suficiente para 

ajudar a estabilizar sua correção” 9. Para isso, atualmente, o 

ortodontista dispõe de grande variedade de protocolos e aparelhos 

fixos ou removíveis. Todavia, revisões sistemáticas apontam a 

falta de fortes evidências acerca de contenções fixas e removíveis. 

Não há diferença entre seus efeitos na saúde periodontal, em 

taxas de sobrevivência ou falha, em resultados reportados pelos 

pacientes ou em custo-benefício. Entretanto, parece haver maior 

satisfação em pacientes que usam contenções fixas, com 

pacientes reportando que elas são mais aceitáveis ao uso do que 

as removíveis 10. No caso da MAA no paciente adulto, a contenção 

deve também eliminar a interposição da língua durante a 

deglutição ou repouso, estimulando, ao invés disso, o 

posicionamento do ápice da língua na papila incisiva 11. 

Entretanto, há pouca evidência sobre como se mantém a 

mordida aberta fechada e os resultados estáveis. Para realçar 

esse paradoxo, uma busca no Pubmed com os Mesh Terms 

(((open bite [Title/Abstract]) AND treatment [Title/Abstract]) AND 

retention [Text Word])) e artigos do tipo Case Reports, Clinical 



27 
 

 

Study and Clinical Trial, apenas 46 artigos especificam o método 

de contenção (Figura 2). Isso demonstra a pouca atenção que a 

Ortodontia tem dado ao elemento mais crítico do tratamento desse 

tipo de problema. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar 

um relato de caso que abrange a correção da mordida aberta 

anterior em um paciente adulto, utilizando a ancoragem 

esquelética, e demonstrar a utilização de uma nova forma de 

contenção ativa que inclui uma barra colada sob esporões, nesse 

trabalho denominada educadores linguais.  
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Figura 1. Esquema exemplificando as diferentes apresentações clínicas 

da MAA de acordo com a postura da língua em repouso. A: oclusão 

normal; B: MAA alta; C: MAA horizontal; D: MAA baixa; E: MAA muito 

baixa. Adaptado de Artese, Drummond, Nascimento and Artese 6. 
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Figura 2. fluxograma demonstrando critérios de inclusão e exclusão e o 

resultado de pesquisa no Pubmed realizada em maio de 2018.  

 

 

DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA  

 
Paciente J.V.F., do sexo feminino, com 34 anos e nove meses, 

compareceu à consulta inicial com a queixa principal de 

insatisfação com a estética do sorriso e mordida aberta anterior. 

Ela nunca havia realizado tratamento ortodôntico, porém possuía 

restaurações em resina composta nas incisais dos incisivos 
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centrais superiores, com a finalidade de aumentar esses dentes 

para diminuir a MAA e incrementar a exposição incisal por motivo 

estético. 

A análise facial apontou perfil convexo, face simétrica e terços 

proporcionais. Além do mais, havia selamento labial. O exame 

intrabucal revelou uma relação molar de classe II de Angle no lado 

direito e classe I no lado esquerdo. A relação canino apresentava 

suave desvio positivo, com a ponta da cúspide dos caninos 

superiores anterior à ameia entre os caninos e os primeiros pré- 

molares inferiores. Havia apinhamento suave nos dentes 

anteriores inferiores, assim como pequeno desvio da linha média 

inferior, em relação à superior, para a esquerda (Figura 3).  

Os exames complementares possibilitaram uma análise mais 

completa do quadro da paciente. A análise de modelos revelou 

trespasse vertical de -2,3 mm, caracterizando a MAA, e trespasse 

horizontal de 3,7 mm. Nas radiografias periapicais e panorâmica, 

observou-se um padrão de perda óssea leve e generalizado 

(Figura 4). 

A análise cefalométrica (Tabela 1) evidenciou que a paciente era 

portadora de classe I esquelética, com ângulo ANB de 2,3º e leve 

deficiência maxilomandibular (SNA 78,7º e SNB 76,4º). Ademais, 

o ângulo Sn.GoGn era moderadamente aumentado, indicando 

uma rotação da mandíbula em sentido horário. Tanto os incisivos 

superiores quanto os inferiores apresentavam-se protruídos e 

projetados, o que, aliado à MAA e trespasse horizontal 

aumentado, sugere a postura da língua como fator etiológico 

determinante. Tais características são próprias de uma postura 

anterior e horizontal da língua, que exerce pressão sobre as 

coroas dentárias causando sua projeção e impedindo a erupção, 

cujo resultado é observado no quadro clínico da paciente. 
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Figura 3. Fotos iniciais da paciente. A: fotos extrabucais. B: fotos intrabucais. 

Note que os incisivos superiores apresentam restaurações para camuflar a 

MMA.
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Figura 4. Radiografias iniciais. A: radiografia panorâmica; B: 

telerradiografia; C: radiografias interproximais de molares e pré-molares.   
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ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO 

 

Discutiram-se as diversas abordagens possíveis para atingir os 

trespasses vertical e horizontal adequados com a paciente, de 

modo que foram apresentados três planos de tratamento. A 

primeira opção envolvia a exodontia dos quatro primeiros pré-

molares e subsequente retração da bateria anterior. A segunda, 

por sua vez, constituía-se de cirurgia ortognática bimaxilar para 

impacção da região posterior e extrusão do segmento anterior, 

assim como a osteotomia sagital com giro do plano oclusal 

superior em sentido anti-horário. Já na terceira, seria realizada a 

correção da biprotrusão. Em todas as alternativas seriam usados 

educadores linguais (tongue spurs) no decorrer do tratamento 

para reposicionar e condicionar a língua para uma posição correta. 

O terceiro plano de tratamento, com a ancoragem esquelética, foi 

a opção de escolha da paciente. 

 

 

PROGRESSO DO TRATAMENTO  

 

O tratamento durou 2 anos e 10 meses. Inicialmente, foi montado 

um aparelho edgewise straight wire slot .022x.028” com par arcos 

NiTi 016", sendo que em ambos havia bandas nos primeiros e 

segundos molares. Ainda, foi instalada uma barra transpalatina 

confeccionada com fio.036", e um arco lingual, soldado às bandas 

dos primeiros molares, cujo fio era .047". Assim, a relação 

transversal dos molares se manteve estável durante a intrusão, 

impedindo-se as suas vestibularizações. O alinhamento e o 

nivelamento foram feitos com arcos de 016", 018", 020" e de aço 

17/25. Após, fez-se moldagens para a fabricação dos guias 

cirúrgicos para adequado posicionamento das miniplacas. Uma 

radiografia panorâmica foi tomada com os guias na boca para 

favorecer a navegação cirúrgica e a adesão do cirurgião ao 

planejamento (Figura 5).  
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Miniplacas cirúrgicas de fixação rígida 2.0 (Leibinger, Freiburg, 

Alemanha) foram instaladas por um cirurgião bucomaxilofacial sob 

anestesia local. Foram colocadas duas miniplacas em T no pilar 

zigomático, entre o 1° e o 2° molares, uma em cada hemiarcada 

superior, e duas miniplacas em L na linha oblíqua externa, entre o 

1° e o 2° molares, uma em cada hemiarcada inferior. A distância 

da miniplacas ao arco ortodôntico foi de cerca de 8 mm. Para 

instalá-las, foram usados parafusos monocorticais: 3 na miniplaca 

superior direita, 2 na miniplaca superior esquerda - pois havia 

pouca espessura óssea - e 2 em cada miniplaca inferior. Conforme 

ocorria o fechamento da MAA, as resinas compostas, localizadas 

nas bordas incisais dos incisivos centrais superiores, iam sendo 

desgastadas. Quando a MAA fechou, foram colados educadores 

linguais (Morelli Ortodontia, Sorocaba, Brasil - mini esporão 

educador lingual) na palatina dos incisivos superiores e na lingual 

dos incisivos inferiores (Figura 6). Além disso, foram feitas 

reduções interproximais nas faces interproximais dos incisivos 

inferiores, imediatamente antes do fim do tratamento ativo.  

Após a remoção do aparelho fixo, foram utilizadas contenções 

fixas (Reliance Orthodontic Products, Illinois, USA - fio bond-a-

braid) 3x3 superior e inferior, com os educadores linguais colados 

sobre elas. Para a confecção desse tipo de contenção, 

primeiramente o fio é estabilizado na região anterior e depois 

colado nos caninos. Resina é então adicionada na face palatina 

ou lingual dos incisivos e também na base dos educadores 

linguais, que são então levados à posição e a fotopolimerização é 

realizada. Enquanto a paciente recorria a outros profissionais para 

a restauração dos incisivos centrais, também foi usada como 

contenção superior uma placa termoformada sob pressão (Scheu 

Dental, Iserlohn, Alemanha - DURAN). Posteriormente às 

restaurações definitivas, a paciente solicitou a remoção dos 

educadores linguais superiores e foi feita nova contenção 

termoformada superior. 
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Figura 5: Radiografias panorâmicas. A: radiografia feita com o guia 

cirúrgico em posição. B: radiografia com as miniplacas instaladas.

 
 

Figura 6. Foto final intraoral demonstrando a contenção ativa constituída de 

educadores linguais e barra 3x3. 
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RESULTADOS 

 

Avaliando-se o quadro clínico e os exames complementares da 

paciente, conclui-se que os objetivos estipulados para o 

tratamento ortodôntico foram alcançados, com adequado 

fechamento da MAA (Figura 7). A relação molar e a relação canino 

passaram a ser classe I de Angle, o apinhamento nos dentes 

anteriores inferiores foi solucionado e as linhas médias superior e 

inferior ficaram coincidentes (Figura 8).  

O trespasse vertical e o horizontal passaram a estar dentro da 

normalidade. Houve melhora no posicionamento anteroposterior e 

na inclinação dos incisivos, de modo que a medida 1-NA alterou-

se de 10,4mm para 8,1mm, da mesma maneira que o ângulo 1.NA, 

o qual foi de 35,5º para 24,0º . Semelhantemente, o valor de 1-NB 

foi modificado de 6,6mm para 5,8mm e 1.NB, que era de 34,7º e 

passou a ser 25,5º (Tabela 1 e Figura 9). A medida que a 

distalização ocorreu, houve extrusão da bateria anterior e melhora 

na exposição de incisivos, o que permitiu que as restaurações 

presentes na incisal dos incisivos superiores pudessem ser 

removidas de forma que uma adequada proporção dos dentes 

pudesse ser alcançada. Além disso, houve correção da inclinação 

dos molares inferiores e mudança no plano oclusal. 

Os educadores linguais ficaram estáveis na boca não apenas 

durante o tratamento, mas também durante a fase de contenção, 

quando estavam colados sobre a barra de contenção. Além disso, 

optou-se por usar contenção a vácuo superior, com desgaste na 

região do educador lingual, em caráter provisório até a 

restauração dos incisivos centrais superiores, que foi realizada por 

motivo estético.  Após um ano, por solicitação da paciente, foram 

removidos a contenção fixa e os educadores linguais superiores e 

foi adaptada nova contenção a vácuo superior. Entretanto, 

manteve-se a contenção inferior. A MAA manteve-se fechada de 

forma estável após 5 anos de contenção. 
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Figura 7. Fotos finais da paciente. A: fotos extrabucais. B: fotos 
intrabucais; C: fotos intrabucais após 5 anos de contenção. Deixar fotos 
intraorais  finais e follow up embaixo 
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Figura 8. Radiografias finais. A: radiografia cefalométrica; B: 
telerradiografia. 
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Tabela 1: Medidas cefalométricas. 
 Inicial Final Padrão 

SNA 78,7° 78,4° 82°± 2° 

SNB 76,4° 76,4° 80°± 2° 

ANB 2,3° 2° 2° 

Wits -0,3 mm -0,6 mm 0 a -1 mm 

1-NA 10,4 mm 8,1 mm 4 mm 

1.NA 35,5° 24,0° 22° 

1-NB 6,6 mm 5,8 mm 4 mm 

1.NB 34,7° 25,5° 25° 

SN. GoGn 39,9° 39,6° 32° 

SnV-Ls 3,4 mm 1,4 mm 1 a 2 mm 

SnV-Li 2,3 mm 0 mm 0 a -1 mm 

SnV-Pg' -6,7 mm -6,4 mm -1 a -4 mm 

Ângulo nasolabial 79,3° 87,8° 100° ± 5° 

   

 
Figura 9: Traçados cefalométricos inicial (preto) e final (vermelho).
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DISCUSSÃO  

 

A posição dos dentes é determinada pelo equilíbrio entre as forças 

provenientes dos lábios, bochechas e língua (intrínsecas), de 

hábitos (extrínsecas), da oclusão e do periodonto. Contudo, os 

principais determinantes desse equilíbrio são a pressão da língua 

e dos lábios em repouso e forças eruptivas, pois são os únicos que 

exercem força de baixa intensidade e de longa duração e, 

portanto, capazes de afetá-lo 12.  

Assim, a postura da língua tem sido apontada como a principal 

causa de recidivas após o tratamento ortodôntico da MAA. Além 

disso, ela não é conscientemente monitorada pelo paciente, o que 

torna difícil alterá-la por meio de terapia mio funcional ou método 

similar. Por isso, o uso de contenções ativas parece ser um boa 

estratégia para a manutenção dos resultados do tratamento a 

longo prazo 13. Consequentemente, diversos tipos de contenção 

ativa têm sido relatados na literatura, variando desde contenção 

esquelética com mini parafusos e elásticos verticais 14 à contenção 

termoformada sob pressão ou a vácuo com esporões 15, 16 ou 

grade palatina 17. No caso aqui relatado foram utilizados esporões 

pré-fabricados, aos quais denominamos de educadores linguais, e 

sugerimos no presente trabalho a adoção pela comunidade 

ortodôntica dessa terminologia. A aplicação desses dispositivos 

para o tratamento da mordida aberta anterior já foi demonstrada 
13-21. 

O educador lingual tem sido recomendado como forma de 

tratamento para a MAA em pacientes no segundo período 

transitório da dentadura mista e adolescentes, nos quais os 

hábitos deletérios são o fator etiológico predominante 19, 22. Em 

revisão sistemática com meta-análise, concluiu-se que o educador 

é efetivo para a correção, de forma estável, da MAA de até 3 mm. 

No entanto, após a remoção dos educadores linguais, os 

resultados parecem não se manter no período de contenção e pós-

contenção, havendo recidiva principalmente na inclinação axial e 
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sagital dos incisivos 23. Já em adultos, ele pode ser usado durante 

o tratamento ortodôntico ou após como contenção ativa. Aquele é 

interessante por eliminar a interposição da língua e permitir que o 

paciente se habitue a ele, pratique uma postura mais superior e 

posterior da língua e fortaleça o arco reflexo 24.  O educador lingual 

altera a postura da língua em repouso por meio da modificação da 

propriocepção mediada pelo nervo lingual, o qual é aferente, e o 

nervo hipoglosso, que é motor. O aprendizado da nova postura 

ocorre pela repetição de um movimento por um estímulo 

nociceptivo até que ele seja registrado no córtex cerebral 13. À vista 

disso, como contenção ativa, recomenda-se que o educador seja 

cimentado e mantido por, no mínimo, 6 meses após a finalização 

do tratamento a fim de permitir a consolidação desse aprendizado 
25.  

Ainda que os educadores linguais estejam disponíveis a muitos 

anos na ortodontia, é possível que sua relativamente baixa 

aplicação se deva exatamente ao seu nome, que remete a um 

trauma constante. Possivelmente o próprio leitor desse artigo 

tivesse certa dificuldade de aceitar um esporão em sua boca, 

enquanto provavelmente consideraria com menos rejeição a 

instalação de um educador lingual. Assim, propomos uma 

mudança na nomenclatura desse acessório, pois “esporão” não 

retrata exatamente a natureza desse dispositivo. Ele não fere o 

paciente durante todo seu uso como uma espora, ainda que 

provoque certo trauma à língua durante o início da terapia, de 

forma possivelmente similar à de um aparelho ortodôntico 

corretivo lingual. Durante o uso do educador há um período de 

adaptação inicial de 1 a 3 semanas para falar, deglutir e mastigar 

e os pacientes também podem relatar incômodo na ponta e na 

região posterior da língua, consequente da implementação de uma 

postura mais posterior 13, 19. 

Entretanto, tem-se relatado até 98,6% de aceitação por pacientes 

ao educador lingual cimentado e apenas 8% deles apresentou 

irritação oral após 10 dias 26. Em consonância com esses achados, 
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92,5% dos pacientes se adaptaram ao educador após 1 semana 

e 5% deles relatou desconforto depois de 7 dias de instalação 18. 

Adicionalmente, nossa experiência mostra que os pacientes 

tendem a aceitar com tranquilidade um educador lingual em suas 

bocas, enquanto não é tão simples aceitar um esporão. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O educador lingual colado sobre a barra de contenção se 

monstrou um método eficaz de contenção ativa para a MAA e 

garantiu a estabilidade dos resultados do tratamento a longo 

prazo. Ele é uma alternativa estética e de baixo custo para a 

contenção dos pacientes de mordida aberta anterior, ideal para 

pacientes adultos. 
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ANEXO 
 
NORMAS DA REVISTA AMERICAN JOURNAL OF 

ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 
 

Guidelines for Original Articles 

1. Title Page. Put all information pertaining to the authors in a 

separate document. Include the title of the article, full name(s) of 

the author(s), academic degrees, and institutional affiliations and 

positions; identify the corresponding author and include an 

address, telephone and fax numbers, and an e-mail address. This 

information will not be available to the reviewers.  

2. Abstract. Structured abstracts of 250 words or less are preferred. 

A structured abstract contains the following sections: Introduction, 

describing the problem; Methods, describing how the study was 

performed; Results, describing the primary results; and 

Conclusions, reporting what the authors conclude from the findings 

and any clinical implications.  

3. Manuscript. The manuscript proper should be organized in the 

following sections: Introduction and literature review, Material and 

Methods, Results, Discussion, Conclusions, References, and 

figure captions. Express measurements in metric units, whenever 

practical. Refer to teeth by their full name or their FDI tooth number. 

For style questions, refer to the AMA Manual of Style, 10th edition. 

Cite references selectively, and number them in the order cited. 

Make sure that all references have been mentioned in the text. 

Follow the format for references in "Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Ann Intern Med 

1997;126:36-47); http://www.icmje.org. Include the list of 

references with the manuscript proper. Submit figures and tables 

separately (see below); do not embed figures in the word 

processing document.  
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4. Figures. Digital images should be in TIF or EPS format, CMYK 

or grayscale, at least 5 inches wide and at least 300 pixels per inch 

(118 pixels per cm). Do not embed images in a word processing 

program. If published, images could be reduced to 1 column width 

(about 3 inches), so authors should ensure that figures will remain 

legible at that scale. For best results, avoid screening, shading, and 

colored backgrounds; use the simplest patterns available to 

indicate differences in charts. If a figure has been previously 

published, the legend (included in the manuscript proper) must 

give full credit to the original source, and written permission from 

the original publisher must be included. Be sure you have 

mentioned each figure, in order, in the text.  

5. Tables. Tables should be self-explanatory and should 

supplement, not duplicate, the text. Number them with Roman 

numerals, in the order they are mentioned in the text. Provide a 

brief title for each. If a table has been previously published, include 

a footnote in the table giving full credit to the original source and 

include written permission for its use from the copyright holder. 

Submit tables as textbased files (Word is preferred, Excel is 

accepted) and not as graphic elements. Do not use colors, 

shading, boldface, or italic in tables. Do not submit tables as parts 

A and B; divide into 2 separate tables. Do not "protect" tables by 

making them "read-only." The table title should be put above the 

table and not as a cell in the table. Similarly, table footnotes should 

be under the table, not table cells.  

6. Model release and permission forms. Photographs of identifiable 

persons must be accompanied by a release signed by the person 

or both living parents or the guardian of minors. Illustrations or 

tables that have appeared in copyrighted material must be 

accompanied by written permission for their use from the copyright 

owner and original author, and the legend must properly credit the 

source. Permission also must be obtained to use modified tables 

or figures.  
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7. Copyright release. In accordance with the Copyright Act of 1976, 

which became effective February 1, 1978, all manuscripts must be 

accompanied by the following written statement, signed by all 

authors: "The undersigned author(s) transfers all copyright 

ownership of the manuscript [insert title of article here] to the 

American Association of Orthodontists in the event the work is 

published. The undersigned author(s) warrants that the article is 

original, does not infringe upon any copyright or other proprietary 

right of any third party, is not under consideration by another 

journal, has not been previously published, and includes any 

product that may derive from the published journal, whether print 

or electronic media. I (we) sign for and accept responsibility for 

releasing this material." Scan the printed copyright release and 

submit it via EES.  

8. Use the International Committee of Medical Journal Editors 

Form for the Disclosure of Conflict of Interest (ICMJE Conflict of 

Interest Form). If the manuscript is accepted, the disclosed 

information will be published with the article. The usual and 

customary listing of sources of support and institutional affiliations 

on the title page is proper and does not imply a conflict of interest. 

Guest editorials, Letters, and Review articles may be rejected if a 

conflict of interest exists.  

9. Institutional Review Board approval. For those articles that 

report on the results of experiments of treatments where patients 

or animals have been used as the sample, Institutional Review 

Board (IRB) approval is mandatory. No experimental studies will 

be sent out for review without an IRB approval accompanying the 

manuscript submission. 

 


