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Sixth edition of the “Clinical  
Journal of Orthodontics of the Portu-
guese Society of Dentofacial Orthope-
dics”. Half a dozen editions, half of 12, 
twelve being the symbol of perfection 
and fullness, which thus evokes the 
apostles, the sons of Jacob, the labors 
of Hercules, the months of the year, 
the number of stars of the European 
Union flag, etc. …
Is the Clinical Journal halfway to its 
perfection…?
Clinical Journal of Orthodontics; 
ORTHODONTICS: branch of den-
tistry concerned with the prophy-
laxis and treatment of defective and 
incomplete occlusion of the teeth 
of the upper and lower jaws. CLIN-
IC: practice of medicine through 
direct observation of the patient. 
JOURNAL: periodical publication 
that generally includes articles, in-
terviews, reports, on topics of com-

Edição número 6 da “Revista  
Clínica de Ortodontia da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia Dento Fa-
cial”. Meia dúzia de edições, metade 
de 12, sendo doze o símbolo da perfei-
ção e da plenitude, que evoca assim os 
apóstolos, os filhos de Jacob, os tra-
balhos de Hércules, os meses do ano, 
o número de estrelas da bandeira da 
União Europeia, etc. ... Estará a Revista 
a meio do caminho da sua perfeição ...?
Revista Clínica de Ortodontia; ORTO-
DONTIA: ramo da medicina dentária 
relacionado com a profilaxia e o trata-
mento da oclusão defeituosa e incom-
pleta dos dentes do maxilar superior 
com os do maxilar inferior. CLÍNICA: 
prática de medicina pela observação 
direta do doente. REVISTA: publica-
ção periódica que geralmente inclui 
artigos, entrevistas, reportagens, de te-
mas de interesse comum, científicos, 
históricos, entre outros.

Saúl Castro

Editor-Chefe

Sixth edition

Sexta edição

EDITORIAL
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Em português e segundo o dicionário, as frases acima defi-
nem as três primeiras palavras que dão o título à nossa Re-
vista. Ou seja, uma edição periódica, com artigos de prática 
de Ortodontia, em doentes que têm em comum a existên-
cia de uma má-oclusão, que justifica um tratamento. 
Todos os artigos terminam da mesma forma, com uma 
oclusão “não defeituosa dos dentes do maxilar superior 
com os do maxilar inferior”. Um filme ou um livro com 
um final já conhecido, ou, como diria uma pessoa amiga: 
“outra vez arroz”. Sim, “outra vez arroz”, mas este pode 
ser trabalhado e apresentado das mais variadas formas e 
nisso podem todos ser diferentes!
Evidentemente, os artigos clínicos são diferentes, nas 
distintas propostas de tratamento, na diversidade na in-
terpretação dos dados, nas mecânicas terapêuticas utili-
zadas, ou seja, na abordagem e tratamento do caso. 
Essa diferença tem sido cultivada em todas as anteriores 
edições e assim continuará. Casos bem tratados, inde-
pendentemente da técnica utilizada. E o artigo que mais 
nos agrada dependerá do “palato” de cada um. 
Respondendo, por fim, à questão que dá por término ao 
primeiro parágrafo: todos os números têm a sua perfei-
ção, ou seja, “pitada de sal”. 
A Revista é um espelho da nossa Ortodontia, tem um con-
texto temporal e resulta do trabalho de todos os envolvi-
dos ao longo do tempo da sua existência. 
Assim finalizo, com um agradecimento a todos os auto-
res, revisores e equipa editorial, que contribuíram nesta e 
noutras edições, com os seus casos, a sua dedicação e o 
seu tempo. 
Essa generosidade na partilha do conhecimento e tempo é 
que tem permitido a periocidade e a qualidade desta Revista.
 

Espero que se deliciem com a nossa sexta estrela.

Bon appétit... 

mon interest, scientifics, historicals, among others.
In Portuguese and according to the dictionary, the sen-
tences above define the first three words, a periodical 
edition, with articles on Orthodontic practice, in pa-
tients who have in common the existence of a maloc-
clusion, which justifies treatment.
All articles end in the same way, with a “non-defective 
occlusion of the teeth of the upper jaw with those of 
the lower jaw”. A movie or a book with an already know 
ending, or, as a friend would say: “again, rice”. Yes, 
“again rice”, but it can be prepared and presented in 
the most varied ways and it that we can all be different!
Evidently, clinical articles are different, in the different 
treatment proposals, in the diversity in the interpreta-
tion of data, in the therapeutic mechanics used, that is, 
in the approach and treatment of the case.
This difference has been cultivated on all previous 
editions and it will continue to be. Well-treated cases, 
regardless of the technique used. And the article that 
pleases us depend on the “palate” of each one.
Finally, answering the question that ends the first 
paragraph: all numbers have their perfection, that 
is, “pinch of salt”.
The journal is a mirror of our Orthodontics, it has a 
temporal context and results from the work of all 
those involved throughout its existence.
Thus, I conclude, with a thank you to all the authors, 
reviewers and editorial team, who contributed to this 
and other editions, with their cases, their dedi-
cation and their time. This generosity in sharing 
knowledge and time has allowed the periodicity 
and quality of this journal.

I hope you enjoy our sixth star.

Bon appetit…
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Confesso que tive dúvidas quando 
fui desafiado na última Reunião Cien-
tífica em Braga para apresentar uma 
lista candidata aos órgãos sociais da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
Dento-Facial (SPODF). Aqueles que 
têm funções académicas e uma prática 
clínica intensa sabem que a escassez 
de tempo é algo que nos acompanha, 
mas uma ponderada reflexão facil-
mente me revelou que a aceitação era 
incontornável. Sou sócio da SPODF 
desde 1993, e o contributo que esta tem 
dado para a minha formação em orto-
dontia é indiscutível. Ao longo de anos, 
em congressos, cursos e reuniões cien-
tíficas, a SPODF proporcionou-me o 
contacto com os mais notáveis nomes 
da ortodontia mundial, tendo-me de-
senvolvido um apetite de conheci-
mento que em parte reflete todo o meu 
percurso profissional e académico. 
Mas, para além deste sentimento de 
gratidão, acredito que o associativismo 
e a participação social são indispensá-
veis para o desenvolvimento pessoal e 
profissional, e no momento em que o 

I must admit I did have some 
doubts when at the last Scientific Mee-
ting in Braga I was challenged to sub-
mit a list of candidates to the gover-
ning social bodies of the Portuguese 
Society of Dento-Facial Orthopedics 
(SPODF). Those of you undertaking 
simultaneously academic and clinical 
practice are well aware that the time 
available is too short, but after care-
ful thought, I realized I had to accept 
this challenge. I have been a member 
of SPODF since 1993, and its contri-
bution to my professional develop-
ment in orthodontics along the years 
is undeniable. Through its congres-
ses, courses and scientific meetings, 
SPODF has made it possible to meet 
the most renowned names in the wor-
ld of orthodontics, thus increasing my 
thirst for knowledge, which is partly 
reflected in my professional and aca-
demic careers. Besides this feeling of 
gratitude, in a world where individua-
lism is increasingly present and the 
associative spirit is virtually inexis-
tant, I am deeply convinced that as-

Pedro Mariano

Presidente da SPODF

What SPODF do we want?

Que SPODF queremos?

OPINIÃO
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individualismo impera de uma forma preocupante, em que 
o espírito de associativismo é quase inexistente, considerei 
quase uma obrigação aceitar o desafio que me foi feito.
Senti de imediato a necessidade de uma profunda reflexão 
sobre que futuro queremos para a SPODF. Será que nos dias 
de hoje faz sentido uma sociedade científica? As motiva-
ções que levaram a tornar-me sócio da SPODF há quase 30 
anos não parecem certamente ser as mesmas que poderão 
incentivar os mais jovens a envolverem-se numa sociedade 
científica. Quando o acesso e a partilha de conhecimento 
eram limitados, a existência de sociedades científicas era 
fundamental para o crescimento científico e profissional. 
A SPODF nasceu dessa impreterível necessidade de acesso 
e partilha de conhecimento, a par da necessidade de digni-
ficar e prestigiar a ortodontia em Portugal. Estes desígnios 
nortearam todos aqueles que colaboraram na sua formação 
e crescimento. Na atualidade, o acesso ao conhecimento e 
à informação está muito facilitado, afastando as gerações 
mais novas de sociedades científicas como a SPODF. Con-
tudo, a informação fácil, manipulada e banalizada, nas redes 
sociais e na Internet, associada a uma falta de espírito crítico 
leva à implementação de práticas onde a evidência científi-
ca é escassa ou inexistente. Nos dias de hoje, os desafios e as 
exigências de uma sociedade científica são outros, mas a ne-
cessidade de um espaço onde é privilegiada a evidência cien-
tífica e o espírito crítico para todos aqueles que se dedicam à 
prática e ao estudo da ortodontia é indispensável.
A vitalidade e perpetuação de uma sociedade científica de-
pendem da incorporação dos mais novos da profissão e, para 
isso, é fundamental uma adaptação às novas realidades, sen-
do a modernização imperativa. A forma de comunicar mu-
dou drasticamente nos últimos anos e nem sempre a adap-
tação é conseguida de uma forma célere e ajustada, pelo que 
a modernização passará seguramente pelo recurso a meios 
e conteúdos apetecíveis que terão de abranger temas não só 
científicos, mas igualmente profissionais. 
Uma sociedade moderna terá de ser uma sociedade abrangen-
te que incorpora todos aqueles que têm interesse pelo estudo 
e prática da ortodontia. Foi assim que na sua fundação a SPODF 
incorporou diferentes profissionais da área da saúde. Uma so-
ciedade científica plural está mais habilitada para a partilha e, 
consequentemente, para o crescimento e desenvolvimento.
Parece óbvio que é fundamental que a sociedade te-
nha uma maior capacidade de responder às exigências 
atuais. Para isso teremos de ter uma sociedade dos só-
cios e para os sócios.

sociativism and social participation are crucial for ones 
personal and professional development, making it my 
duty to accept this challenge.
I immediately felt the need for a profound reflection on 
what we want for the future of SPODF. Does the existen-
ce of a scientific society make sense nowadays? What 
motivated me to become a member of SPODF almost 
30 years ago, is definitely very different from what mo-
tivates our younger generations to be a part of a scien-
tific society today. Back then, the access to and sharing 
of knowledge was limited. The scientific societies were 
fundamental for the professional and scientific growth 
and SPODF was born precisely from that need to access 
and share knowledge as well as to honour and dignify or-
thodontics in Portugal. These were the main aims that 
guided all those who collaborated in its formation and 
growth. Today´s easy access to knowledge and informa-
tion keeps younger generations away from the scientific 
societies like SPODF. However, the available informa-
tion on the internet and social networks, easily manipu-
lated and banalized and associated with a lack of critical 
thinking, leads to a kind of practice, based on little or no 
scientific evidence. It´s undeniable that nowadays scien-
tific societies have different challenges and demands, but 
the need for a place where we privilege the critical spirit 
and evidence -based science for all those engaged in the 
study and practice of orthodontics is also undeniable. 
In order to keep a scientific society alive and going, the 
admission of new younger members is crucial together 
with the adaptation to new realities, which necessarily 
implies a process of modernisation. Means of communi-
cation have changed drastically in the past years and not 
always have we adjusted and been speedy enough to keep 
up. Modernization will surely require the use of more at-
tractive means and contents, covering not only scientific 
but also professional issues.
A modern society must be a wide-ranging society in-
corporating all those who are interested in the study 
and practice of orthodontics. As SPODF has been right 
from its foundation  by aggregating different health-
-care professionals. In fact, a plural scientific society 
is more qualified for sharing and, consequently, for 
growth and development. 
Seems obvious, that this society must have a greater and 
better capacity to respond to the current demands. The-
refore, we want a society of and for its members.
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At the start of another year of  publication of  
the scientific journal “Orthodontics” it is difficult to 
choose a subject of “controversies” - not least because I 
am more fond of consensus - which, being of interest to 
readers, is within the possibilities, in this case modest, of 
its author to expand on.

Health is not only the absence of disease, but also a state of 
physical, psychological and social well-being, which allows 
the human being to be truly fulfilled.  Thus, all our activity 
will only make sense and comply with ethical precepts if it 
favours the health of our patients in its entirety, with clinical 
decisions based on the best knowledge developed through 
the scientific method. 

In this sense, and in living in a context marked by the sig-
nificant growth of healthcare and the constant concern for 
aesthetics and well-being, it is worth highlighting the emer-
gence of artificial intelligence (AI) as a result of the digital 
revolution that began more than two decades ago.

We use AI in all sectors of activity and, in this respect, the 
adoption of something new that emerges follows a learning 
curve in which first comes the innovation, then the first us-
ers -those who are added to new technologies-, and lastly 
the majority. Therefore, no matter what we do, AI applica-
tions will permeate the life and daily life of our profession 
and change the way we work as orthodontists or as dentists. 

URBI et ORBI

Francisco do Vale

Médico Dentista Especialista em Ortodontia; Coordenador da 
Área de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da U. de 
Coimbra (FMUC); Coordenador do Mestrado Integrado em Medici-
na Dentária (MIMD) da FMUC; Diretor do Instituto de Ortodontia da 
FMUC; Coordenador da Pós-graduação em Ortodontia da FMUC; 
Membro ativo da Angle Society of Europe.

Na inauguração de mais um ano de publicação da  
Revista de Ortodontia é difícil a escolha de um assunto de 
“controvérsias” - até porque aprecio mais os consensos- que, 
interessando os leitores, esteja dentro das possibilidades, 
neste caso modestas, do seu autor para o expender.

A saúde não é só a ausência de doença, mas também um es-
tado de bem-estar físico, psicológico e social, que permite ao 
ser humano a sua autêntica realização.  Assim, toda a nossa 
atividade só fará sentido e cumprirá os preceitos da ética se 
favorecer a saúde dos nossos doentes na sua totalidade, com 
decisões clínicas fundamentadas no melhor conhecimento 
desenvolvido com base no método científico. 

Neste sentido, e na vivência de um contexto marcado pelo 
crescimento significativo dos cuidados de saúde e da preo-
cupação constante com a estética e bem-estar, compete real-
çar a eclosão da inteligência artificial (IA) como resultado da 
revolução digital iniciada há já mais de duas décadas.

Nós usamos IA em todos os sectores de actividade e, neste 
aspecto, a adoção de algo de novo que surge obedece a uma 
curva de aprendizagem em que primeiro surge a inovação, 
depois os primeiros usuários- aqueles que são aditos a novas 
tecnologias-, e por último a maioria. Por isso, não importa o 
que façamos, as aplicações de IA irão permear a vida e o quo-
tidiano da nossa profissão e mudar a forma como trabalha-
mos como ortodontistas ou como médicos dentistas. 

URBI et ORBI

CONTROVÉRSIAS
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Financial multinational Morgan Stanley estimates that the 
global AI market in healthcare could reach $10 billion by 
2024, growing at a compound annual rate of 40%. It’s stag-
gering(!), hence the importance of being aware of this eco-
nomic upheaval already at this stage, where the clinical ap-
plications of AI are still being perfected, so that everything 
is directed towards sustainable development in order to 
carry out treatments based on human criteria. That is, first 
of all to ascertain what is best for our patients, taking into 
consideration both scientific evidence and the individual 
values of each person.

Recent technological innovations, including cone-beam 
computed tomography and 3D visualisation, intraoral and 
facial scanners, instant tooth modelling software resources 
and the appearance of new devices using robotics and 3D 
printing, are changing the paradigm of medical-dental care, 
where our speciality is included. These are tools that make 
diagnosis more precise and efficient, allow a better under-
standing of the patient’s anatomy and are capable of creating 
dynamic anatomical reconstructions, making it possible to 
plan treatments in a three-dimensional way.

Associated with AI, albeit erroneously, dental aligners have 
dominated the orthodontic agenda by the increasing and 
extraordinary consumption of these plastic devices, made 
essentially by generalist colleagues without specialized 
training. In fact, AI can create tools that allow moving a 
tooth, or group of teeth, from point A to point B in an au-
tomated way, contrasting with the traditional technique, 
which requires deeper knowledge and manual skill that 
many professionals do not have or have not received ade-
quate training to develop. 

There are also already many aligner companies that claim 
to use AI algorithms to optimise orthodontic planning, thus 
saving the clinician time in the process. However, as these 
algorithms are still “industry secrets”, the truth is that the 
point where the existence of AI algorithms in aligners ends 
and marketing strategies begin is still unknown. 
In any case, in machine learning model algorithms, the 
machine needs to be trained to identify the references that 
translate the excellent results of a treatment, and a rele-
vant particularity of these algorithms for aligners is the use 
of clinical cases that have already been treated to feed the 
databases, as if they were successful references. However, 

A multinacional financeira Morgan Stanley estima que o merca-
do global de IA em saúde pode chegar aos 10 mil milhões de dóla-
res em 2024, crescendo a uma taxa composta anual de 40%. É um 
assombro(!), e daí a importância de termos a consciência desta 
agitação económica já nesta fase, onde as aplicações clínicas da 
IA ainda estão em aperfeiçoamento, para que tudo seja dirigido 
para um desenvolvimento sustentável, por forma a realizar os tra-
tamentos com base em critérios humanos. Isto é, antes do mais 
apurar o que é o melhor para os nossos doentes, levando em con-
sideração tanto as evidências científicas quanto os valores indivi-
duais de cada um.

As inovações tecnológicas recentes, incluindo a tomografia com-
putadorizada de feixe cônico e a visualização 3D, os scanners 
intra-orais e faciais, os recursos de software de modelagem ins-
tantânea de dentes e o aparecimento de novos aparelhos com re-
curso à  robótica e impressão 3D, estão a mudar o paradigma dos 
cuidados médico-dentários, onde se inclui a nossa especialidade. 
São ferramentas que tornam o diagnóstico mais preciso e eficien-
te, permitem um melhor entendimento da anatomia do doente e 
são capazes de criar reconstruções anatômicas dinâmicas, possi-
bilitando planear os tratamentos de forma tridimensional.

Associados à IA, ainda que erroneamente, os alinhados dentá-
rios têm dominado a agenda ortodôntica pelo consumo cres-
cente e extraordinário destes dispositivos plásticos, feito essen-
cialmente por colegas generalistas sem formação especializada. 
De facto, a IA pode criar ferramentas que permitem mover um 
dente, ou grupo de dentes, do ponto A para o ponto B de forma 
automatizada, contrastando com a técnica tradicional, que exi-
ge conhecimentos mais profundos e habilidade manual que 
muitos profissionais não têm ou não receberam a formação 
adequada para desenvolvê-la. 

Também já são muitas as empresas de alinhadores que afirmam 
usar algoritmos de IA para otimizar o planeamento ortodôntico, 
economizando assim o tempo do clínico nesse processo. No en-
tanto, como esses algoritmos são ainda “segredos da indústria”, a 
verdade é que o ponto onde a existência de algoritmos de IA nos 
alinhadores termina e as estratégias de marketing começam é ain-
da desconhecido. 
Em todo o caso, nos algoritmos de modelos de machine learning, 
a máquina precisa ser treinada para identificar as referências que 
traduzem os excelentes resultados de um tratamento, e uma 
particularidade relevante destes algoritmos para alinhadores é a 
utilização de casos clínicos que já foram tratados para alimentar 



10 SPODF

os bancos de dados, como sendo referências bem-sucedidas. No 
entanto, a maioria das empresas de alinhadores, senão todas, for-
necem esses aparelhos para não especialistas, e é de conhecimen-
to comum que os não especialistas têm dificuldade em planear e 
executar tratamentos de excelência. Desta forma, os tratamentos 
de referência dessas empresas são, em grande medida, de quali-
dade duvidosa e com elevado risco de viés, pois os algoritmos são 
influenciados por resultados insatisfatórios do tratamento. Tal-
vez isto ajude a explicar os resultados publicados recentemente 
na melhor literatura científica, que revelam a baixa precisão dos 
tratamentos com alinhadores em relação às previsões iniciais, o 
maior tempo de tratamento em relação ao sistema fixo multibra-
ckets, a incapacidade de produzir movimentos dentários com-
plexos e o mau acabamento dos tratamentos, igualando-os àque-
les realizados por aparelhos removíveis numa época anterior à 
introdução dos sistemas fixos.

Noutra perspectiva, espera-se que a IA afete a produtividade 
global, igualdade e inclusão, resultados ambientais e várias 
outras áreas, tanto no curto quanto no longo prazo. Num ar-
tigo publicado na NATURE Comunications intitulado “The 
role of artificial intelligence in achieving the Sustainable De-
velopment Goals”, os autores, através de um processo de eli-
citação de especialistas baseado em consenso, estipulam que 
a IA pode permitir o cumprimento de 134 alvos (afetar positi-
vamente 80%) em todos os objetivos que constam na Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mas também pode 
inibir 59 alvos (i.é. afectar negativamente 34%), alertando para 
a necessidade da IA ser apoiada pelo necessário insight regu-
latório e supervisão, como forma de evitar graves lacunas de 
transparência, segurança e padrões éticos.
Deste modo - e como qualquer sistema que não cuida do seu de-
senvolvimento sustentado é um sistema à espera de desastre -, 
importa refletir também sobre o impacto deletério que o uso de 
alinhadores dentários pode ter na Agenda 2030 e, mais concreta-
mente, em alguns dos seus 17 Objectivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Primeiro porque são aparelhos de plástico PET (Polietileno Te-
reftalato), que é um poliéster termoplástico barato, fácil de fa-
bricar e transportar. Para além de aspectos relacionados com a 
biocompatibilidade /toxicidade, o facto de não existir um plano 
das empresas de alinhadores para reciclar estes dispositivos, cria 
um enorme problema ambiental. Senão vejamos: um simples tra-
tamento pode incluir cerca de 50 alinhadores. Se multiplicarmos 
por 10 milhões (que são mais, uma vez que só a Align Technolo-
gy reclama ter este número de utilizadores), teremos a módica 
quantia de 500 milhões de alinhadores por dois anos. Mas ainda 
podemos ir mais além:  muitas empresas oferecem cinco anos de 

most, if not all, aligner companies supply these devices to 
non-specialists, and it is common knowledge that non-spe-
cialists find it difficult to plan and perform excellent treat-
ments. Thus, the reference treatments from these compa-
nies are largely of dubious quality and at high risk of bias, as 
the algorithms are influenced by unsatisfactory treatment 
outcomes. Perhaps this helps to explain the results recently 
published in the best scientific literature, which reveal the 
low accuracy of aligner treatments compared to initial pre-
dictions, the longer treatment time compared to the fixed 
multibracket system, the inability to produce complex tooth 
movements and the poor finishing of treatments, equalling 
those performed by removable appliances in an era before 
the introduction of fixed systems.

In another perspective, AI is expected to affect global pro-
ductivity, equality and inclusion, environmental outcomes 
and several other areas in both the short and long term. In 
an article published in NATURE Communications entitled 
“The role of artificial intelligence in achieving the Sustain-
able Development Goals”, the authors, through a consen-
sus-based expert elicitation process, stipulate that AI can 
enable the achievement of 134 targets (positively affect 
80%) across the goals that are contained in the 2030 Agen-
da for Sustainable Development, but can also inhibit 59 tar-
gets (i. i. e. negatively affect 34%), warning of the need for 
AI to be supported by the necessary regulatory insight and 
oversight, as a way to avoid serious gaps in transparency, 
safety and ethical standards.
In this way - and as any system that does not take care of its 
sustained development is a system waiting for disaster - it is 
also important to reflect on the deleterious impact that the 
use of dental aligners may have on the 2030 Agenda and, 
more specifically, on some of its 17 Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs).

Firstly because they are PET (Polyethylene Terephthalate) 
plastic appliances, which is a cheap thermoplastic polyes-
ter that is easy to manufacture and transport. Apart from 
biocompatibility/toxicity aspects, the fact that there is 
no plan by the aligner companies to recycle these devices 
creates a huge environmental problem. A single treatment 
may include about 50 aligners. If we multiply this by 10 mil-
lion (which is more, since Align Technology alone claims to 
have this number of users), we will have the modest sum of 
500 million aligners for two years. But we can go even fur-
ther: many companies offer a five-year free plastic warran-
ty for each patient, which means that refinements, or more 
aligners, can be requested for another five years if the result 
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is not satisfactory. Now, since each pair of aligners is worn 
for an average of two weeks, that means there is a possibil-
ity that a wearer may need 260 aligners during treatment, 
which would give the modest sum of 2600 million aligners 
for two years. Let’s face it, that’s a lot of plastic! Moreo-
ver, since there is no recycling plan, the destination of this 
waste will certainly be the ocean and landfills. (SDGs 12, 13, 
14 and 15 of Agenda 2030, respectively: Sustainable Con-
sumption and Production; Climate Action; Protect Marine 
Life; and Protect Terrestrial Life).

Then, plastic aligners are worn almost 21 hours a day, and 
the intra-oral environment has the most adverse condi-
tions for any material or plastic, as there are variations in 
temperature, salivation, bacteria and forces caused by 
chewing. In this way, the release of micro or nanoplastics 
by the aligners becomes inevitable, which will go directly 
into our organism, cross the cell membranes, and thus may 
cause cell death or mutation. Knowing this information, 
should we not take the example of some colleagues who 
already question their patients if they are willing to ingest 
nanoplastics just to straighten their teeth? (SDG 3 of Agen-
da 2030: Quality Health).

Finally, the undeniable inequality in the distribution of cap-
ital gains between the company that supplies the aligners, 
the doctor and the patient. For it appears as a “unilateral re-
lationship of data sharing”, where the clinician provides all 
the data and still buys the devices for an immodest price.

From the beginning of the treatment with aligners, and 
then with the refinements, clinical and biometric data are 
collected from the patients, which are then submitted on 
the platforms without any commitment of use with the 
companies supplying the aligners. Thus, these companies 
have free and unregulated access to an extraordinary and 
unique set of data on orthodontic treatment results, never 
before gathered by any other scientific organisation. 
It is therefore important to legislate as soon as possible to 
ensure that orthodontic data is protected in the same way 
that medical data is not disclosed without prior knowledge 
of its potential use, and to rethink the commercial relation-
ship with aligner companies, as treatment data is provided 
without anything in return, revealing a bias, or a dispropor-
tionate weight, in this commercial relationship that is very 
favourable to them and lacking in parity. (SDGs 8, 10 and 
16 of the 2030 Agenda, respectively: Decent Work and Eco-
nomic Growth; Reducing Inequalities; and Peace, Justice 
and Effective Institutions).

garantia de plástico grátis para cada paciente, o que significa que 
podem ser solicitados refinamentos, ou mais alinhadores, por 
mais cinco anos se o resultado não for satisfatório. Ora, uma vez 
que cada par de alinhadores é usado em média por duas sema-
nas, significa que existe a possibilidade de um utente necessitar 
de 260 alinhadores durante o tratamento, o que daria a módica 
quantia de 2600 milhões de alinhadores por dois anos. Conve-
nhamos que é muito plástico! Além disso, como não existe plano 
de reciclagem, o destino deste lixo será certamente o oceano e os 
aterros sanitários. (ODS 12, 13, 14 e 15 da Agenda 2030, respectiva-
mente: Produção e Consumo Sustentáveis; Ação Climática; Pro-
teger a Vida Marinha; e Proteger a Vida Terrestre).

Depois, os alinhadores plásticos são usados quase 21 horas por 
dia, e o meio intra-oral tem as condições mais adversas para 
qualquer material ou plástico, pois há variações de temperatura, 
salivação, bactérias e forças provocadas pela mastigação. Deste 
modo, torna-se inevitável a libertação de micro ou nanoplástico 
pelos alinhadores, que irão diretamente para o nosso organis-
mo, atravessar as membranas celulares, podendo, assim, causar 
morte ou mutação celular. Conhecedores desta informação, 
será que não devemos tomar o exemplo de alguns colegas que 
já questionam os seus doentes se estão dispostos a ingerir nano-
plásticos só para endireitar os dentes? (ODS 3 da Agenda 2030: 
Saúde de Qualidade).

Por último, a inegável desigualdade na distribuição das mais va-
lias entre a empresa, fornecedora dos alinhadores, o médico e o 
doente. Pois afigura-se como uma “relação unilateral de partilha 
de dados”, onde o clínico fornece todos os dados e ainda compra 
os dispositivos por um imódico preço.
Desde o início do tratamento com alinhadores, e depois com os 
refinamentos, são coligidos dados clínicos e biométricos dos do-
entes, que posteriormente são submetidos nas plataformas sem 
qualquer compromisso de uso com as empresas fornecedoras de 
alinhadores. Assim, estas empresas acedem, de forma gratuita e 
não legislada, a um conjunto de dados extraordinário e único de 
resultados de tratamentos ortodônticos, nunca antes reunidos 
por qualquer outra organização científica. 
Importa, por isso e o quanto antes, legislar no sentido garantir que 
os dados ortodônticos sejam protegidos da mesma forma que os 
dados médicos não são divulgados sem o prévio conhecimento 
de seu potencial uso, e repensar a relação comercial com as em-
presas de alinhadores, pois os dados dos tratamentos são forne-
cidos sem nada em troca, revelando uma tendência, ou um peso 
desproporcional, nesta relação comercial que lhes é muito favo-
rável e desprovida de paridade. (ODS 8, 10 e 16 da Agenda 2030, 
respectivamente: Trabalho Digno e Crescimento Económico; 
Reduzir as Desigualdades; e Paz, Justiça e Instituições Eficazes).
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For many years now, the colleagues 
with whom I most share the difficulty 
of treating patients have been ortho-
dontists. And why is that?

In my opinion, there are many reasons.... 

Since I left the university more than 
twenty years ago, I have seen an evo-
lution in the approach to treating pa-
tients in orthodontics. The concern 
not only with treatment stability, but 
with a whole functional balance in its 
various dimensions: aesthetic, peri-
odontal and occlusal.  The paradigm 
has shifted from tooth alignment to 
orofacial rehabilitation. This has led to 
increasing interdisciplinary teamwork 
and mastery of multiple orthodontic 
techniques to adapt to each clinical 
case, as well as an individualized fin-
ishing of each orthodontic case. This 
forces orthodontists to perform very 

Biopsychosocial approach
in orthodontics, a need?

Já há muitos anos que os colegas 
com quem mais partilho a dificuldade de 
tratar os pacientes são ortodontistas. E 
porque é que será?

Na minha opinião, são muitas as razões…. 

Assisti, desde que saí da faculdade, há 
mais de vinte anos, a uma evolução na 
abordagem de tratar pacientes em or-
todontia. A preocupação não só com 
a estabilidade dos tratamentos, mas 
com todo um equilíbrio funcional nas 
suas mais diversas dimensões: estéti-
ca, periodontal e oclusal.  O paradigma 
deixou de ser o alinhamento dentário e 
passou a ser a reabilitação “orofacial”. 
Isto tem condicionado a que exista um 
crescente trabalho em equipa interdis-
ciplinar e domínio de múltiplas técni-
cas ortodônticas para adaptar a cada 
caso clínico, bem como, a uma finali-
zação individual de cada caso ortodô-

Cláudia Barbosa
Médica Dentista , Professora Auxiliar da 
Universidade Fernando Pessoa- Faculdade de Ciências da Saúde
Responsável da UC de Fisiatria e Oclusão Dentária do MIMD

Abordagem biopsicossocial na 
ortodontia, uma necessidade?

VISTO DE FORA
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detailed technical work that requires constant updat-
ing to meet these standards. However, commercial 
pressure fills the heads of some professionals and of 
many patients with one-dimensional promises that 
solve multidimensional problems. 

Then, for the clinician to achieve his goals, he must 
constantly communicate with the patient who are in-
creasingly demanding. This demand has two more 
extreme sides that can hinder the work of orthodon-
tists. There are patients with full awareness of their 
treatments, the mindfulness ones, and there are those 
with mindlessness. I find more and more individuals 
at extremes....  The concept of the mindfulness patient 
allows the clinician to communicate and work on the 
different dimensions of his or her treatment with the 
patient’s cooperation, however, in its psychosocial di-
mension it opens the way for obsessive and sometimes 
even neurotic behaviors. This forces the orthodontist 
to pay attention to a whole host of technical-biological 
aspects and adds a psychosocial dimension that is not 
always easy to combine and requires greater effort, even 
if it sometimes causes discomfort for more demanding 
clinicians. The mindlessness patient is even more dif-
ficult because he knows everything through the won-
derful social networks or through Doctor Google and, 
by the way, orthodontics is best done by mathematical 
algorithms and clinicians only take advantage of these 
new technologies to make money. Therefore, we live in 
a difficult time and where concerted communication 
among orthodontists is mandatory for the proper en-
lightenment of patients and for the balance of the or-
thodontist-patient relationship. So, in addition to hav-
ing orthodontists with multiple technical skills, we will 
have to have clinicians who are able to communicate 
appropriately with different patient with different per-
ceptions.  This is the future!

The concept of biopsychosocial treatment (which is 
used in the treatment of orofacial pain and temporo-
mandibular dysfunction, to which I dedicate myself ) 
in my opinion also must be adapted to orthodontics. 
The reason for this is the time it takes to perform an or-
thodontic treatment. An orthodontic treatment is like 
a marathon that requires resilience from the clinician 
and the patient. It often goes through different bio-

ntico. Isto obriga aos ortodontistas a um trabalho técnico 
muito pormenorizado e que exige constante atualização 
de forma a atingir os estes padrões. Contudo, a pressão 
comercial enche a cabeça de alguns profissionais e de 
muitos pacientes com promessas unidimensionais que 
resolvem problemas multidimensionais. 

Depois para que o clínico consiga os seus objetivos tem 
de comunicar constantemente com quem de direito (o 
paciente...) e que cada vez é mais “exigente”. Esta exigên-
cia tem duas faces mais extremas e que podem dificultar 
o trabalho dos ortodontistas. Há os pacientes com uma 
consciência plena relativamente aos tratamentos (“min-
dfulness”) e há aqueles com uma insensatez relativamen-
te aos tratamentos (“mindlessness”). Cada vez encontro 
mais indivíduos em cada um dos extremos….  O conceito 
do paciente “mindfulness” permite ao clínico comunicar 
e trabalhar as diferentes dimensões do seu tratamento, 
tendo a colaboração deste, contudo, na sua dimensão psi-
cossocial abre-se caminho para o comportamento obses-
sivo e, por vezes, até neurótico. Isto obriga o ortodontista 
a ter atenção a todo um sem número de aspetos técnico-
-biológicos e acresce-lhe uma dimensão psicossocial, que 
nem sempre é fácil de combinar e que exige um esforço 
acrescido, e que, mesmo assim, por vezes, traz dissabores 
a clínicos mais exigentes. O paciente “mindlessness” ain-
da é mais difícil pois sabe tudo através das maravilhosas 
redes sociais ou através do “Dr. Google” e aliás, a ortodon-
tia é melhor realizada por algoritmos matemáticos e, os 
clínicos, apenas se aproveitam destas novas tecnologias 
para ganhar dinheiro. Portanto, vivemos num tempo di-
fícil e em que a comunicação concertada dos ortodon-
tistas é mandatória para o adequado esclarecimento dos 
pacientes e para o equilíbrio da relação ortodontista-pa-
ciente. Assim, além de termos ortodontistas com múlti-
plas capacidades técnicas, vamos ter de ter clínicos capa-
zes de realizar uma comunicação adequada às diferentes 
“perceções” dos pacientes.  Este é o futuro!

O conceito de tratamento biopsicossocial (que é utiliza-
do no tratamento da dor orofacial e disfunção temporo-
mandibulares, às quais me dedico) na minha opinião tem 
também de ser adaptado à ortodontia. A razão para isso 
prende-se com o tempo de realização de um tratamento 
ortodôntico. Um tratamento ortodôntico assemelha-
-se a uma maratona que exige resiliência do clínico e do 
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logical or psychosocial patient phases, and this has to 
be taken into account. This necessarily requires com-
munication and attention from the clinician to the pa-
tient’s perception throughout the treatment time. The 
patient must feel accompanied, must be able to speak 
and express himself/herself, and at the same time must 
receive clear information from the clinician about 
the progress of his/her treatment. This approach can 
facilitate the orthodontist-patient relationship and 
enforce the maxim that mathematical algorithms can 
even make average biological predictions, but they are 
no substitute for the multidimensional and individual 
approach of an orthodontist to his or her patient. So, I 
share this idea just to make you think and register that, 
being an orthodontist requires, in addition to all the 
scientific knowledge, diagnostic ability and excellent 
technical expertise, an extraordinary capacity for in-
terpersonal relationships to adapt clinical practice to 
the different psychological profiles of patients.

paciente. Muitas vezes passa por diferentes fases bioló-
gicas ou psicossociais do paciente e isso tem de ser tido 
em conta. Isso exige obrigatoriamente comunicação e 
atenção por parte do clínico à perceção do paciente ao 
longo do tempo de tratamento. O paciente tem de se 
sentir acompanhado, tem de poder falar e exprimir-se e, 
ao mesmo tempo, deve receber do clínico, informação 
clara sobre o avanço do seu tratamento. Esta abordagem 
pode facilitar a relação ortodontista-paciente e fazer va-
ler a máxima de que os algoritmos matemáticos até po-
dem fazer previsões biológicas médias, mas que em nada 
substituem a abordagem multidimensional e individual 
de um ortodontista ao seu paciente. Assim, partilho esta 
ideia apenas para que pensem e registo a de que, ser or-
todontista exige, além de todo o conhecimento científi-
co, capacidade de diagnóstico e de uma excelente perícia 
técnica, uma capacidade de relacionamento interpessoal 
extraordinária, com vista a adaptar a prática clínica aos 
diferentes perfis psicológicos dos pacientes.
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FAS: When you want to achieve orthopedic stability 
with the use of aligners

FAS: Quando queres obter a estabilidade 
ortopédica com alinhadores

No passado, os diferentes sistemas de alinhadores 
alinhavam as arcadas na posição de máxima intercuspi-
dação do paciente, sem ter em consideração a sua posição 
condilar. Isto fazia com que muitos seguidores da filosofia 
FACE, sempre preocupados em obter estabilidade ortopé-
dica1, onde haja harmonia dentária e posição condilar está-
vel, se recusassem a utilizar esta técnica ortodôntica. (1)

Foi por esta razão que a FAS nasceu, de mãos dadas 
com os líderes do FACE da Espanha, Domingo Martín 
e Alberto Canabez, como uma tentativa de resolver este 
problema.(2)

O sistema FAS (Face Aligner System), graças ao seu sof-
tware de planeamento (OcclusalDesign®), permite 
planear casos tendo em consideração a ântero-rotação 
mandibular a partir de um verdadeiro eixo de bisagra.
(3) Isto torna o resultado final do tratamento muito mais 
previsível, sem ter que recorrer a muitos refinamentos. 
Também permite planear, desde o início, a posição em 
que queremos deixar os incisivos para que, ao realizar o 
controle vertical (intrusão dos dentes posteriores), ob-
tenhamos corretas sobremordidas horizontal e vertical.

In the past, the different aligner systems 
aligned the arches in the position of maximum inter-
cuspation of the patient without taking into account 
their condylar position. This meant that many follow-
ers of the FACE philosophy, always concerned about 
obtaining orthopedic stability1 where there was har-
mony between the teeth and a stable condylar posi-
tion, were reluctant to use this orthodontic technique.

It is for this reason that FAS was developed, hand in hand 
with the FACE leaders of Spain, Domingo Martín and Al-
berto Canabez, as an attempt to solve this problem.(2)

The FAS (Face Aligner System) system, thanks to its 
planning software OcclusalDesign® by NEMO. The 
software allows us to plan cases taking into account 
mandibular autorotation from the true arc of closure 
of each patient. This makes the final treatment result 
much more predictable without having to resort to a lot 
of refinements. It also allows you to plan from the out-
set the position in which we want to leave the incisors 
so that when performing vertical control (posterior in-
trusion) we obtain a correct  final overbite and overjet.

DICA CLÍNICA

Javier Aznar Arraiz Pablo Arias-Camison Lilly
Licenciado e Doutorado em Odontología. Univ. Alfonso X el Sabio, Madrid
Mestre em Ortodontia. Hospital de San Rafael, Madrid
Mestre em Ciências Odontológicas. Universidad de Sevilla
Diplomado em Metodologia de Investigação. U. de Washington e Hospital infantil de Seattle
Diplomado pelo FACE/Roth Williams Center for Functional Occlusion
Ex professor associado. Univ. de Zaragoza y Univ. Alfonso X el Sabio
Membro Ativo da Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)
Ortodoncista de práctica exclusiva em San Sebastián

Graduado em Odontología. Universidad CEU San Pablo (2017).
Mestre em Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. CEU San Pablo.
Diplomado pelo FACE/Roth Williams center for functional occlusion.
Autor de numerosas publicações sobre Ortodoncia.
Ortodoncista de práctica exclusiva em San Sebastián



SPODF 17

CLINICAL CASE:

A female patient comes to our office who had previous 
orthodontic treatment, however she was not happy 
with the result obtained when due to an inverted smile 
line with excess gum exposure of the posterior teeth 
and misaligned teeth.

Fig 1 pretreatment frontal smile

The patient presented a long lower facial third, an 
inverted smile line with excess posterior gingiva ex-
posure, buccal corridors, molar and canine class I in 
maximum intercuspation, an open bite tendency, and 
protruded and poorly aligned lower incisors.

Fig. 2 Pretreatment intraoral photographs

In addition, the virtual articulator mounting carried 
out thanks to the ModJaw® program (4D articulator), 

CASO CLÍNICO:

Uma paciente do género feminino veio à nossa consulta 
porque tinha recebido um tratamento ortodôntico prévio, 
mas não tinha ficada satisfeita com o resultado obtido, no-
tava uma linha de sorriso invertida, com muita exposição 
gengival nos dentes posteriores, e dentes desalinhados.

Fig. 1 Fotografía de sorriso pré-tratamento

A paciente apresentava um terço inferior da face aumen-
tado, linha do sorriso invertida, com muita exposição 
gengival posterior, corredores bucais, classe I de molares 
e de caninos em máxima intercuspidação, tendência a 
mordida aberta anterior e incisivos inferiores protruídos 
e desalinhados. 

Fig. 2 Fotografias intra-orais pré-tratamento

Além disso, a montagem em articulador virtual, realiza-
da com o programa ModJaw® (articulador 4D), revelava 
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uma pequena discrepância entre a máxima intercuspida-
ção e a posição condilar estável, com maiores classe II e 
sobremordida horizontal aumentada. 

Fig 3 montagem em articulador virtual (ModJaw)

Como se pode ver nas imagens a seguir, o planeamento 
da quantidade de intrusão posterior necessária para ob-
ter uma sobremordida anterior correta foi-nos revelada 
pelo planeamento dos movimentos feitos com o Occlu-
salDesign®, que simulou a rotação mandibular anti-ho-
rária real.

Como foi necessária uma intrusão posterior de quase 2 
mm dos setores póstero-superiores e tratando-se de um 
movimento imprevisível com alinhadores, o movimento 
foi auxiliado com 4 mini-implantes interradiculares ves-
tibulares, colocados entre primeiro e segundo molares 
superiores e entre primeiro e segundo pré-molares su-
periores bilateralmente e dois mini-implantes palatinos 
colocados entre segundo pré-molar e  primeiro molar, 
também bilateralmente. (10 mm de comprimento e 1,6 
mm de diâmetro).
O paciente foi instruído a utilizar elásticos de 5/16 e 8 oz 
unindo os mini-implantes e sobre os alinhadores para ob-
ter um movimento de intrusão puro e eficaz.
O planeamento com o OcclusalDesign® revelou tam-
bém a necessidade de dar um leve torque positivo aos in-

revealed a slight discrepancy between its maximum 
intercuspation and its stable condylar position with 
the presence of a greater class II and overjet.

Fig 3  Virtual mounting (ModJaw)

As seen in the following images, the planning of the 
amount of posterior intrusion necessary to achieve 
a correct anterior overbite was obtained with Occlu-
salDesign® which simulates true mandibular anterior 
rotation.

A posterior intrusion of almost 2 mm of the upper pos-
terior teeth was required, and as it is an unpredictable 
movement with aligners, the movement was assisted with 
4 buccal interradicular microscrews placed between the 
maxillary first and second molars and the first and second 
premolars bilaterally. Two palatal microscrews were also 
placed between the second premolars and first molars bi-
laterally. (10 mm in length and 1.6 mm in diameter).

The patient was instructed to wear 5/16 and 8 oz elastics 
and the microscrews were used as anchorage on both the 
buccal and lingual aspects giving an intrusion force to 
intrude the back teeth by pushing the aligners vertically. 
This maximizes the intrusion that the aligners are pro-
grammed to do.

Fig. 4  Dental 
movements 
and mandibular 
autorrotation with 
OcclusalDesign® 
a) pretreatment
b) postreatment.

PRE POST

Fig. 4 Simulação dos 
movimentos denários e da 
ântero-rotação mandibular 

com OcclusalDesign® 
a) pré-tratamento 
b) pós-tratamento
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cisivos superiores e de retruir os incisivos inferiores. Após 
4 meses, a mordida foi efetivamente fechada.

Passados 4 meses, conseguiu-se fechar efetivamente a 
mordida.Apenas um pequeno refinamento final foi ne-
cessário para obter um melhor encaixe dos pré-molares 
com o auxílio de elásticos intermaxilares.

Em apenas 6 meses de tratamento, atingimos todos os ob-
jetivos do tratamento, sobretudo a satisfação da paciente, 
por ter resolvido o motivo da consulta.
  

Fig. 6 Fotografias intra-orais pós-tratamento

Planning with OcclusalDesign® revealed to us the 
need to give slight positive torque to the upper incisors 

and to retrude the lower incisors. After 4 months, the 
bite was effectively closed.
Only minor final refinements were necessary to 
achieve better premolar intercuspidation with the help 
of intermaxillary elastics.
In just 6 months of treatment, we have achieved all the 
treatment objectives, above all achieving patient satis-
faction by resolving her chief complain.                   
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Fig. 5 Evolution after 4 months thanks to intrusion 
with microscrews and FAS aligners.

 Fig. 5 Situação passados 4 meses graças à  intrusão 
com a ajuda de mini-implantes e alinhadores FAS.

Fig.6 Postreatment intraoral photographs

Fig.7 Postreatment 
frontal smile

Fig. 7 Fotografia de sorriso 
pós-tratamento

https://facerevolution.org/fas/
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INTRODUCTION

Dental anomalies cause significant aesthetic and 
functional problems in the maxillary and mandibular 
arches. The changes that occur during dental develop-
ment induce variations in number, size, shape and po-
sition of teeth and can affect the deciduous dentition 
as well as the permanent dentition. Despite the unde-
fined etiology, lesions of the developing dental germs, 
environmental factors and genetic factors are pointed 
out as possible causes of these anomalies (1,2).

INTRODUÇÃO

As anomalias dentárias causam problemas estéticos 
e funcionais significativos nas arcadas maxilar e mandibu-
lar. As alterações que ocorrem durante o desenvolvimento 
dentário induzem variações no número, tamanho, forma 
e posição dos dentes e podem afetar a dentição decídua 
assim como a dentição permanente. Apesar da etiologia 
indefinida, as lesões dos gérmenes dentários em desenvol-
vimento, os fatores ambientais e os fatores genéticos são 
apontados como possíveis causas destas anomalias (1,2).

Interdisciplinary approach in a clinical case with 
fusion of the upper central incisors
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A fusão e a geminação são alterações de tamanho e forma 
dentárias que ocorrem frequentemente na região anterior 
da maxila. Estas poderão causar problemas como apinha-
mento, rotações, diastemas e erupção ectópica dos den-
tes adjacentes (1). 
A fusão é a união entre um ou mais gérmenes dentários 
adjacentes durante o desenvolvimento dentário. Pode-
rá ser completa, ao envolver as coroas e as raízes, ou in-
completa, ao incluir apenas as coroas dos dentes. O dente 
poderá ter canais radiculares separados ou fundidos. Cli-
nicamente, um dente fundido tem uma coroa larga e dois 
canais radiculares independentes (1,3).
A geminação acontece após a divisão de um gérmen den-
tário e resulta na formação incompleta de duas coroas, 
parcial ou completamente separadas, com uma raiz e um 
canal radicular (4).
Radiograficamente, um dente fusionado possui duas 
câmaras pulpares e os respetivos canais radiculares, ao 
passo que, um dente geminado possui uma única câmara 
pulpar e um único canal radicular. Clinicamente, o diag-
nóstico diferencial poderá ser difícil, pelo que existe ne-
cessidade de exames complementares como as radiogra-
fias panorâmica e/ou periapical (5). 
A incidência de dentes geminados (0,19 - 0,22%) é apro-
ximadamente metade quando comparada com dentes 
fusionados (0,42%), não existindo diferença significativa 
entre os homens e as mulheres (3). 
Várias têm sido as abordagens de tratamento indicadas 
nos últimos anos de acordo com as diferentes anoma-
lias e dentes envolvidos. Tais procedimentos incluem 
restaurações estéticas em resina composta, reabilitações 
protéticas ou a extração e consequente reabilitação, por 
motivos ortodônticos ou periodontais. Isto significa que 
o tratamento destes dentes requer uma abordagem inter-
disciplinar, incluindo áreas como a ortodontia, periodon-
tologia, cirurgia oral, implantologia e prostodontia (5,6).
Este caso clínico descreve o tratamento interdisciplinar 
de um paciente diagnosticado com fusão no incisivo cen-
tral superior direito e macrodontia do incisivo central su-
perior esquerdo (talvez uma fusão).

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, com 7 anos de idade (fig.1), 
recorreu à consulta de ortodontia, em virtude de os pais 
estarem preocupados com a anomalia dos incisivos cen-
trais superiores. 

Fusion and twinning are dental alterations both in 
size and shape that occur frequently in the anterior re-
gion of the maxilla. They can cause problems such as 
crowding, rotation, diastema and ectopic eruption of 
the adjacent teeth (1). 
Fusion is the union between one or more adjacent 
tooth germs during tooth development. It can be com-
plete, when it involves crowns and roots, or incom-
plete, when it includes only the crowns. The tooth may 
have separate or fused root canals. Clinically, a fused 
tooth has a wide crown and two independent root ca-
nals (1,3).
Twinning occurs after the division of a tooth germ and 
results in the incomplete formation of two partially or 
completely separated crowns with one root and one 
root canal. It is clinically characterised by an incisive 
fissure and a wide crown. The twinned teeth are mostly 
unilateral. (4)
Radiographically, a fused tooth has two pulp chambers 
and their own root canals, whereas a twinned tooth has 
a single pulp chamber and a single root canal. Clinical-
ly, the differential diagnosis may be difficult, therefore 
there´s a need for complementary examinations such 
as panoramic and/or periapical radiographs (5). 
The incidence of twinned teeth (0.19 - 0.22%) is ap-
proximately half when compared with fused teeth 
(0.42%), and there is no significant difference between 
men and women (3). 
Several treatment approaches have been indicated 
in the last years according to different anomalies and 
teeth involved. Such procedures include aesthetic 
restorations in composite resin, prosthetic rehabilita-
tions or extraction and consequent rehabilitation, for 
orthodontic or periodontal reasons. This means that 
the treatment of these teeth requires an interdiscipli-
nary approach, including areas such as orthodontics, 
periodontology, oral surgery, implantology and prost-
hodontics (5,6).
This clinical case describes an interdisciplinary treat-
ment of a patient diagnosed with fusion in the right 
upper central incisor and macrodontia of the left (per-
haps a fusion).

DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE

A 7-year-old male patient (Fig 1) was referred to ortho-
dontics because his parents were concerned about the 
anomaly of his upper central incisors.
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DIAGNÓSTICO

O paciente apresentava uma má-oclusão de Classe I com 
anomalia de forma e tamanho dos dentes 11 e 21. Foi feito 
o diagnóstico de fusão dos dentes 11 e 21. Além disso, exis-
tia um apinhamento incisivo mandibular. 

DIAGNOSIS

The patient presented a Class I malocclusion with 
shape and size anomaly of the teeth 11 and 21. The di-
agnosis was fusion of teeth 11 and 21. In addition, there 
was evidence of mandibular incisor crowding. 

Fig.1 – Registos 
iniciais: fotografias 

extra-orais.

Fig.2 – Registos 
iniciais: fotografias 

intra-orais.

Fig.3 – Radiografia panorâmica (a) e traçado cefalométrico (b).

Fig.1 - Initial 
records: extraoral 
photographs.

Fig.2 - Initial 
records: intraoral 
photographs.

Fig.3 - Panoramic radiograph (a) and cephalometric tracing (b).
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PLANO DE TRATAMENTO

Qualquer objetivo de tratamento implicaria a extração 
dos dentes incisivos anómalos e a futura reabilitação 
da dentição antero-superior com tratamento interdis-
ciplinar. 
Dada a alta tecnologia que hoje dispomos, pudemos pen-
sar num tratamento sem substituição dos dentes incisivos 
a extrair com implantes dentários. Assim, planeamos me-
sializar a dentição superior de tal forma que, os dentes in-
cisivos laterais avançados consentissem mais tarde uma 
restauração protética que lhes proporcionasse a forma e a 
dimensão dos incisivos centrais ausentes. De igual modo 
se procedeu para os caninos maxilares, os quais ocupa-
ram o espaço dos incisivos laterais e os mimetizaram com 
restaurações protéticas. Os primeiros prémolares foram 
transformados em caninos. 
A oclusão final foi prevista como uma Classe II terapêutica. 
Evidentemente que o presente caso foi planeado até ao 
fim do crescimento craniofacial, dado ser a altura mais 
apropriada para a realização do tratamento periodontal 
e da reabilitação protética definitiva. Antes do momento 
de reabilitação com coroas totais e facetas de cerâmica foi 
proposto um branqueamento dentário. 

ABORDAGEM CLÍNICA 

Face à idade precoce do paciente e às necessidades te-
rapêuticas, verificou-se ser necessário agir clinicamente 
com o propósito de provocar a erupção mesial da den-
tição superior, sem causar muito transtorno estético ao 
paciente. Por isso, entendemos extrair o dente 11 (fig.4) 
fusionado e fechar ortodonticamente o espaço, mesiali-
zando os incisivos laterais de encontro ao dente 21.  Isso 
permitiria também a erupção mais mesial dos caninos de-
finitivos (futuros incisivos laterais). 

TREATMENT PLAN

Any treatment goal would involve extraction of the 
anomalous incisor teeth and future rehabilitation of 
the anterosuperior dentition with interdisciplinary 
treatment. 
Given the high technology available, we considered 
treatment without replacement of the incisor teeth 
with dental implants. To achieve this, we planned me-
sial movement of the upper dentition in a way that the 
advanced lateral incisors would later allow a prosthet-
ic restoration, giving them shape and dimension of the 
missing central incisors. The same would be done for 
the maxillary canines, which would occupy the space 
of the lateral incisors and simulate them with pros-
thetic restorations. Thus, the first premolars would be-
come canines. 
The final occlusion was predicted as therapeutic Class II. 
Obviously, treatment would continue until the end of 
craniofacial growth, when periodontal treatment and 
definitive prosthetic rehabilitation would be more ap-
propriate. Before rehabilitation with full crowns and 
ceramic veneers, tooth whitening was proposed.

CLINICAL APPROACH 

Due to the patient’s early age and his therapeutic 
needs, it was necessary to act clinically to cause the 
mesial eruption of the upper dentition without causing 
too much aesthetic disturbance. Therefore, we decid-
ed to extract fused tooth 11 (Fig 4) and close the space 
orthodontically, with mesial movement of the lateral 
incisors towards tooth 21. This would also allow a more 
mesial eruption of the definitive canines (future lateral 
incisors).
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Quando se processou a permuta entre os dentes decídu-
os e permanentes das zonas de suporte maxilares, extraí-
mos o macrodente 21. A partir desse momento, com uma 
técnica segmentada ortodôntica (bioprogressiva), na 
qual utilizamos um arco base1 como ancoragem, promo-
vemos a mesialização dos incisivos laterais, (fig.6b e fig. 
6c) que depois aumentamos na sua dimensão mesio-dis-
tal com resina composta. Entretanto, os caninos erupcio-
naram, assim como a restante dentição definitiva. A partir 
daí, o tratamento foi conduzido tendo sempre em mente 
a Classe II terapêutica objetivada, tendo sido colados bra-
ckets de caninos nos primeiros prémolares e brackets de 
incisivos laterais nos caninos.
A figura 6i mostra o caso no final do tratamento ortodô-
ntico com uma hiperplasia gengival entre os incisivos 
e caninos causada pela condensação de tecidos que a 
mesialização provocou. Procedemos à contenção com 
uma barra de 3ª geração de Zachrisson (8) e uma placa de 
Hawley. Enviamos o caso para o periodontologista.

1  Arco utilitário (“utility arch”)

When the exchange between deciduous and perma-
nent teeth of the maxillary support areas was pro-
cessed, we extracted the macro tooth 21. From that 
moment on, with a segmented orthodontic technique 
(bioprogressive) in which we used a utility arch as an-
chorage, we promoted the mesial movement of the 
lateral incisors (Fig. 6b and Fig. 6c) which we, after-
wards, increased in their mesiodistal dimension with 
composite resin. Meanwhile, the canines erupted, as 
well as the remaining permanent dentition. From then 
on, the treatment was conducted with the therapeutic 
Class II goal in mind, and canine brackets were bonded 
on the first premolars and lateral incisor brackets on 
the canines.
Figure 6i shows the case at the end of the orthodontic 
treatment with gingival hyperplasia between incisors 
and canines caused by tissue condensation and trig-
gered by mesial movement. We then proceeded with 
retention with a 3rd generation Zachrisson bar (8) and 
a Hawley retainer. Afterwards we refer the case to the 
periodontologist.

a b
Fig.4 – a. face vestibular do dente 11 extraído; 
b. face palatina do dente 11 extraído.

Fig.5 – Fotografias intra-orais 
de início do tratamento.

Fig.4 - a. Lingual surface of the extracted tooth 11; 
b. Palatal surface of the extracted tooth 11.

Fig.5 - Intraoral photographs 
at the early treatment.
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Com o objetivo de mimetizar os dentes 11 e 21 através da 
camuflagem de incisivos laterais, realizou-se o alonga-
mento de coroa clínica destes dentes de modo a definir o 
posicionamento dos futuros zénites gengivais nos incisi-
vos centrais.
O procedimento consistiu na redefinição da margem 
gengival, em gengiva queratinizada, com gengivectomia, 
aliada ao reposicionamento apical correspondente do 
contorno ósseo com ostetomia flapless (fig.7).

In order to mimetize teeth 11 and 21 by camouflaging 
the lateral incisors, a clinical crown lengthening of 
these teeth was performed to define the position of the 
future gingival zeniths on the central incisors.

The procedure consisted of redefining the gingival 
margin, in keratinised gingiva, with gingivectomy, to-
gether with the corresponding apical repositioning of 
the bone contour with flapless osteotomy (Fig.7).

Fig.6 – Fotografias intra-orais frontais 
da evolução do tratamento ortodôntico.

Fig.7 – a. Situação clínica inicial; b. Situação clínica final.

Fig.6 - Frontal intraoral photographs of the evolution 
of the orthodontic treatment.

Fig.7 - a. Initial clinical situation; b. Final clinical situation.
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A figura 8 ilustra o fim da primeira fase do tratamento 
interdisdisciplinar, onde foi concluído o tratamento 
ortodôntico.

Aos 18 anos o paciente voltou a realizar uma nova reco-
lha de dados (fig.9) com vista na continuidade do tra-
tamento inicial.

a b

Fig.8 – a. Fotografia 
extra-oral de sorriso 
final. b. Fotografias 

intra-orais do 
resultado final.

Fig.9 – Nova recolha de dados: 
fotografias extra-orais 

e intra-orais protocolares.

Fig.8 - a. Extraoral 
photograph of final 
smile. b. Intraoral 
photographs of the final 
result.

Fig.9 - New data collection: 
protocolar extraoral and intraoral 
photographs.

Figure 8 illustrates the end of the first phase of the in-
terdisciplinary treatment, where orthodontic treat-
ment was completed.

At 18 years of age, the patient had another data collec-
tion (Fig 9) in order to continue the initial treatment.
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Nesta fase, após o branqueamento dentário, foi realiza-
do o planeamento estético do caso, com aumento do 
tamanho dos novos incisivos centrais e reanatomização 
dos caninos e prémolares com recurso a facetas cerâmi-
cas. Optou-se por uma reabilitação protética com coroas 
totais nos dentes 12 e 22 e facetas de cerâmica nos den-
tes 14, 13, 23 e 24.  Uma vez que as coroas totais dos den-
tes 12 e 22 seriam confecionadas num material distinto 
(zircónia), optou-se por, numa primeira fase, aderir as 
facetas e colocar duas coroas em polimetilmetacrilato, 
com a forma final, nos dentes 12 e 22. Isto permitiu um 
melhor controlo sobre a cor final das restaurações. As fa-
cetas foram aderidas sob isolamento absoluto e com re-
curso a um cimento de resina (Variolink DC, Ivoclar Vi-
vadent®). Numa segunda fase foi feita uma moldagem 
sobre os dentes 12 e 22 para posterior confeção de duas 
coroas em zircónia, que foram cimentadas com um ci-
mento de resina auto-adesivo (MaxCem Ellite, Kerr®).

Quanto à abordagem plástica periodontal, esta teve por 
objetivo nivelar as margens gengivais em zona estética, 
gerindo a simetria entre 1º e 2º quadrantes com o trata-
mento das recessões gengivais e aumento de volume de 
tecidos moles nos dentes 21 e 22. 

Neste sentido, realizou-se o recobrimento radicular dos 
incisivos central e lateral com um enxerto de tecido con-

In this phase, after dental whitening, the aesthetic 
planning of the case was performed with an increase 
in the size of the new central incisors and re-anato-
misation of the canines and premolars using ceramic 
veneers. We opted for prosthetic rehabilitation with 
full crowns on teeth 12 and 22 and ceramic veneers on 
teeth 14, 13, 23 and 24.  Since the full crowns on teeth 
12 and 22 would be made of a different material (zirco-
nia), we decided to initially bond the veneers and place 
two polymethylmethacrylate crowns with the final 
shape on teeth 12 and 22. This allowed better control 
over the final colour of the restorations. The veneers 
were bonded under absolute isolation using a resin ce-
ment (Variolink DC, Ivoclar Vivadent®). In a second 
stage an impression was taken on teeth 12 and 22 for 
the fabrication of two zirconia crowns, which were ce-
mented with a self-adhesive resin cement (MaxCem 
Ellite, Kerr®).

As far as the periodontal plastic approach, the aim was 
to level the gingival margins in the aesthetic zone, man-
aging symmetry between the 1st and 2nd quadrants by 
treating the gingival recessions and increasing the vol-
ume of soft tissues in teeth 21 and 22. 
Regarding this, we performed root coverage of the cen-
tral and lateral incisors with a subepithelial connective 
tissue graft from the palate. The surgery was accom-

Fig.10 – Preparação dentária, seleção de cor 
e reabilitação com coroas totais e facetas de cerâmica.

Fig.10 - Dental preparation, colour selection and rehabilitation 
with full crowns and ceramic veneers.



30 SPODF

juntivo subepitelial do palato. A cirurgia foi realizada após 
a reabilitação dos dentes com facetas cerâmicas com o 
objetivo de tirar partido da ótima adaptação marginal das 
mesmas à superfície radicular, com a linha de termina-
ção sensivelmente colocada na altura correspondente à 
linha amelo-cementaria, disponibilizando espaço para a 
adequada estabilização do enxerto e migração coronal do 
tecido (fig.11)

A figura 12 ilustra o fim do tratamento interdisciplinar.

DISCUSSÃO

Por vezes os médicos dentistas generalistas e os ortodon-
tistas deparam-se com fraturas, avulsões ou mesmo ano-

plished after teeth rehabilitation with ceramic veneers 
in order to take advantage of their optimal marginal ad-
aptation to the root surface, with the finish line placed 
at a corresponding height to the cementoenamel line, 
providing space for adequate stabilization of the graft 
and coronal migration tissue (Fig. 11).

Figure 12 illustrates the end of the interdisciplinary treatment.

DISCUSSION

Sometimes general practitioners and orthodontists are 
faced with fractures, avulsions or even dental anom-

Fig.11- a. Situação pré-operatória; b. Enxerto de tecido conjuntivo 
sobreposto no leito recetor; c. Situação pós-operatória imediata.

Fig.12- a. Fotografia extra-
oral de sorriso final. 

b. Fotografias intra-orais 
do resultado final.

Fig.11- a. Presurgical situation; b. Connective tissue graft overlaid on the 
recipient bed; c. Immediate postsurgical situation.

Fig.12- a. Extraoral 
photograph of final smile. 
b. Intraoral photographs of 
the final result.

a b
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malias dentárias na região anterior dos maxilares. Nestes 
casos, deve ser tomada uma decisão sobre uma eventual 
restauração do espaço edêntulo. Segundo Kokich (9) exis-
tem várias opções para substituir um incisivo central supe-
rior ausente. Uma das soluções passa por manter o espaço 
edêntulo no período de infância e adolescência e colocar 
uma ponte ou implante na idade adulta. Outra solução 
passa por fechar o espaço edêntulo e substituir o incisivo 
central pelo incisivo lateral. A escolha da solução adequada 
para a ausência de um incisivo central superior dependerá 
das características específicas de cada situação.
Neste caso, optamos pelo encerramento ortodôntico dos 
espaços combinado com a reabilitação estética. Este tra-
tamento interdisciplinar contou com as especialidades 
de ortodontia, periodontologia e prostodontia. Os resul-
tados estéticos e funcionais foram conseguidos e corro-
boram aquilo que é defendido por alguns autores, como 
é o caso de Marco Rosa (10). Segundo ele, há premissas 
a considerar para o sucesso do tratamento, das quais se 
destacam: a extrusão e intrusão individualizada durante 
movimento mesial do canino e primeiro prémolar, respe-
tivamente, para obter um nível ótimo dos contornos gen-
givais marginais; a correção do torque das coroas dos ca-
ninos e prémolares; o aumento da largura e comprimento 
dos dentes mesializados, respeitando o contorno estético 
de cada um, com resina composta, incrustações ou face-
tas de cerâmica, de forma a alcançar a estética e oclusão 
ideais; o branqueamento dentário para um equilíbrio da 
cor, uma vez que os caninos são dentes mais escurecidos 
e amarelados; e pequenos procedimentos cirúrgicos para 
alongamento das coroas clínicas, quando necessário.
O sucesso deste caso clínico ímpar é a ilustração inequí-
voca da importância do tratamento interdisciplinar con-
certado previamente.

alies in the anterior region of the jaws. In these cases, 
a decision must be made about a possible restoration 
of the edentulous space. According to Kokich (9) there 
are several options to replace a missing maxillary cen-
tral incisor. One of the solutions is to maintain the 
edentulous space during childhood and adolescence 
and place a bridge or an implant in adulthood. Another 
solution is to close the edentulous space and replace 
the central incisor with the lateral incisor. The appro-
priate solution for the absence of an upper central inci-
sor will depend on the specific characteristics of each 
situation.
In this case, we chose to closure the orthodontic space 
combined with aesthetic rehabilitation. This inter-
disciplinary treatment involved the specialties of or-
thodontics, periodontology and prosthodontics. The 
aesthetic and functional results were achieved and 
corroborate other authors, such as Marco Rosa (10). 
Accordingly, there are premises to be considered for 
treatment success, of which we highlight individual-
ised extrusion and intrusion during mesial movement 
of the canine and first premolar, respectively, to ob-
tain an optimal level of the marginal gingival contours; 
correction of the torque of the canine and premolar 
crowns; the increase in width and length of mesially re-
located teeth, respecting each aesthetic contour with 
composite resin, inlays or ceramic veneers, in order to 
achieve ideal aesthetics and occlusion; dental bleach-
ing to balance the colour, as the canines are darker and 
more yellowish teeth; and minor surgical procedures 
to lengthen clinical crowns, when necessary.
The success of this unique clinical case is an unequivo-
cal illustration of the importance of a beforehand con-
certed interdisciplinary treatment.
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INTRODUCTION

Dolicofacial patients with long faces and  
insufficient vertical overbite often bring hard chal-
lenges when we plan their treatments1.
As all tooth movement is, by nature, extrusive, it com-
petes with the objectives of this type of cases in par-
ticular, where we intend to perform mechanics that 
can produce a counterclockwise mandibular rotation.
The digital planning of orthodontic biomechanics, 
specifically through the Clincheck® software(2,3), 
is a very valuable option as it allows a biomechanical 
aproach that is difficult to achieve through the use 
of fixed orthodontic appliances, without the aid of 
auxiliary techniques such as micro-implants or mi-
ni-plates.

CLINICAL CASE
A 31-year-old male patient who complained of “mis-
aligned front teeth”

João Cerejeira,
Licenciatura e Mestrado na FMDUP

INTRODUÇÃO

Os pacientes dolicofaciais com faces longas e  
sobremordidas verticais insuficientes trazem com fre-
quência desafios acrescidos no momento de planear o seu 
tratamento. (1)
Como todo o movimento dentário é, por natureza, extrusi-
vo, compete desde logo com os objetivos deste tipo de casos 
em particular, onde pretendemos executar mecânicas que 
possam produzir uma rotação mandibular anti-horária.
O planeamento digital da biomecânica ortodôntica, no-
meadamente através do software Clincheck®(2,3), cons-
titui uma opção muito valiosa já que permite uma asserti-
vidade biomecânica dificil de concretizar através do uso 
de aparelhos ortodônticos fixos, sem o auxílio de técni-
cas auxiliares como micro-implantes ou mini-placas.

CASO CLÍNICO
Paciente do sexo masculino com 31 anos de idade, que compare-
ceu à consulta com a queixa de “dentes da frente desalinhados”

Efficient control of posterior teeth intrusion in the 
treatment of cases with vertical typology through 
the use of dental aligners

Controlo eficiente da intrusão de dentes 
posteriores no tratamento de casos 
com tipologia vertical através do uso de 
alinhadores dentários
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DIAGNOSIS
Morphological analysis of the face reveals a long, rela-
tively symmetrical face, with the upper dental midline 
centered with the facial midline. The incisor-labial 
relationship is 4mm, which is considered within the 
norm4. Lip sealing, on the other hand, is done with ef-
fort, characterizing a situation of moderate lip incom-
petence. The facial profile is convex.
The smile is narrow and gingival, with excessive ex-
pression of the buccal corridors and negative inclina-
tion in the lateral and posterior sectors.
Intraoral examination reveals a more pronounced 
Class II malocclusion on the left, with an overjet of 1 
mm and an overbite of 0 mm. Lower midline is shift-
ed 3 mm to the left. Teeth 36 and 46 are missing. Molar 
and canine Class I on the right side. Presence of small 
punctual gingival recessions as well as some dental ab-
fraction lesions.
In orthopantomography we also noticed the absence 
of teeth 18, 28, 48 in addition to the 36 and 46 already 
mentioned.
Cephalometric analysis shows a dolicofacial typolog-
ical pattern with a moderate Class II skeletal relation-
ship, due to lower retrognathism and a significantly in-
creased antero-inferior facial height in relation to the 
middle third of the face.

DIAGNÓSTICO
A análise morfológica da face (figura 1) revela uma face 
comprida, relativamente simétrica, com a linha média 
dentária superior centrada com a linha média facial. A 
relação incisivo-labial (RIL) é de 4mm, considerando-se 
dentro da norma. (4) Já o selamento labial é feito em es-
forço, caracterizando uma situação de incompetência la-
bial moderada. O perfil facial é convexo.
O sorriso é estreito e gengival, com expressão excessiva 
dos corredores bucais e  inclinação negativo nos sectores 
laterais e posteriores.
O exame intraoral revela uma má-oclusão de Classe II 
mais acentuada à esquerda, com trespasse horizontal de 1 
mm e vertical de 0 mm. Desvio da linha média inferior de 
3 mm para a esquerda. Ausência dos dentes 36 e 46 .Classe 
III molar e canina do lado direito. Presença de pequenas 
recessões gengivais pontuais bem como algumas lesões 
dentárias de abfração.
Na ortopantomografia (figura 2) percebemos ainda a 
ausência dos dentes 18, 28, 48 para além de 36 e 46 já 
mencionados.
A  Análise cefalométrica mostra-nos um padrão tipoló-
gico dolicofacial com uma relação esquelética de Classe 
II moderada, por retromandibulía e uma altura facial ân-
tero-inferior bastante aumentada relativamente ao terço 
médio da face.
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Fig. 1 
– Registos intra 
e extra-orais 
pré-tratamento

Fig.2 
– Ortopantomografia 
e traçado cefalométrico 
de Roth Jarabak
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OBJETIVOS DO TRATAMENTO
O objetivo do tratamento consistiu em tratar a oclusão 
para uma relação molar e canina de Classe I com sobre-
mordidas horizontal e vertical em consonância com as 
seis chaves para uma oclusão perfeita segundo L. Andre-
ws. (5) Foi ainda objetivada a expansão das arcadas dentá-
rias de forma a se conseguir obter um efeito de alargamen-
to do sorriso, bem como a correção do sorriso gengival 
posterior.

Opções de tratamento
O caso foi tratado com alinhadores dentários (sistema In-
visalign®), e o planeamento digital foi feito utilizando o 
software Clincheck®.
Foram usadas 2 fases distintas de planeamento:

Fase 1 – 47 alinhadores ativos
Refinamento – 9 alinhadores ativos + 3 alinhadores 
passivos

No total, utilizaram-se portanto, 56 pares de alinhadores 
ativos, com um periodo de uso de 1 semana por cada par 
de alinhadores.
O tempo total de tratamento foi de aproximadamente 
18 meses, considerando quer as fases de tratamento ati-
vo através do uso dos alinhadores, quer os seus periodos 
de planeamento e confeção de cerca de 5 a 6 semanas por 
fase, previamente a cada uma das fases mencionadas.

Sequência de tratamento

1. Registos para montagem em articulador usando a 
técnica de 2 de ceras para registo da oclusão em rela-
ção cêntrica, descrita por Roth (figura 3)

TREATMENT GOALS
The treatment objective was to treat the occlusion for 
a molar and canine Class I relationship with normal 
overbite and overjet in line with the six keys for perfect 
occlusion according to L. Andrews5. The expansion of 
the dental arches was also aimed at in order to obtain 
a smile widening effect, as well as the correction of the 
posterior gingival smile.

Treatment options
The case was treated with dental aligners (Invisalign® 
system), and digital planning was performed using the 
Clincheck® software.
2 distinct planning phases were used:

Phase 1 – 47 active aligners
Refinement –   9 active aligners + 3 passive aligners

In total, therefore, 56 pairs of active aligners were used, 
with a period of use of 1 week for each pair of aligners.
The total treatment time was approximately 18 months, 
considering both the active treatment phases through 
the use of the aligners and the planning and prepara-
tion periods of about 5 to 6 weeks per phase, prior to 
each of the mentioned phases.

Treatment sequence

1. Records for models mounted in Centric Relation 
using the 2 wax technique described by R. Roth

Fig.3 – Modelos montados em articulador em relação cêntrica Fig.3 - Models mounted on articulator in centric relation
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2. Elaboração virtual da Fase 1 de tratamento (figuras 4 e 5)
Para a elaboração desta fase de tratamento, foi con-
siderado um protocolo de distalização sequencial 
dos dentes superiores posteriores, com controlo 
vertical máximo que significa quer a ausência de 
extrusão dentária, quer a intrusão de dentes pos-
teriores. As arcadas dentárias foram desenhadas 
de forma a se obter uma maior amplitude trans-
versal, bem como uma alteração da forma original 
para uma forma parabólica, através de movimentos 
de expansão controlada com rotações dentárias 
mesio-vestibulares também sequenciadas e ainda 
movimentos de inclinação corono-vestibular em 
molares e pré-molares.
Foram usados elásticos intermaxilares 4,5 oz e 3/16”, 
com vector de Classe II  como elemento de contra-
-ancoragem durante a distalização dos molares e pré-
-molares superiores.
Ao nível dos incisivos superiores, o movimento pla-
neado foi de inclinação corono-vestibular com ma-
nutenção da sua posição vertical com o intuito quer 
de manter a relação incisivo-labial original, quer 
como elemento de ancoragem para a intrusão de pré-
-molares e molares

2. Virtual elaboration of Phase 1 treatment
For the elaboration of this treatment phase, a pro-
tocol of sequential distalization of the posterior 
maxillary teeth was considered, with maximum 
vertical control that means the absence of dental 
extrusion and the intrusion of posterior teeth. The 
dental arches were designed in order to obtain a 
greater transversal amplitude, as well as a change 
from the original arch shape to a parabolic arch 
shape, through controlled expansion movements 
with sequenced mesiobuccal dental rotations and 
also coronal-buccal inclination movements in mo-
lars and premolars.
4.5 oz and 3/16” intermaxillary elastics were used 
with a Class II vector as an anchorage element dur-
ing distalization of the maxillary molars and pre-
molars.
At the level of the maxillary incisors, the planned 
movement was a coronal-buccal inclination with 
maintenance of their vertical position in order to 
either maintain the original incisor-labial relation-
ship or as an anchoring element for the intrusion of 
premolars and molars.

Fig.4 – Exemplificação dos movimentos planeados 
virtualmente na fase 1. As bolas verdes cheias 
simbolizam a manutenção da posição vertical. As 
bolas pretas vazias simbolizam movimentação 
dentária no sentido das setas

Fig.4 – Exemplification of the movements planned virtually in 
phase 1. The filled green balls symbolize the maintenance of 
the vertical position. The empty black balls symbolize tooth 

movements in the direction of the arrows.
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Na arcada inferior, aplicou-se uma suave acção intru-
siva em incisivos e molares de forma a criar um efeito 
do género daquele que se pode obter com arames or-
todônticos com curva de Spee reversa. (7)
Dada a ausência do dente 36 e a sua conjugação com 
a presença de uma Classe II marcada ao nível canino, 
bem como devido à presença de um espaço de 3,5mm 
entre 33 e 34, optou-se por  aumentar esse espaço para 
7,5mm quer com o objetivo de otimizar a movimenta-
ção mesial de 33 em direção à Classe I canina esquer-
da, quer ainda para assegurar uma oclusão cúspide-
-fossa adequada ao nível dos dentes posteriores. Esse 
espaço criado de 7,5mm possibilitaria a colocação de 
um implante de pré-molar após o final do tratamento 
de ortodontia.

In the lower arch, a gentle intrusion was applied to 
incisors and molars in order to create an effect sim-
ilar to that obtained with orthodontic wires with a 
reverse curve of Spee7.
The absence of tooth 36 and its combination with 
the presence of a canine Class II, as well as the 
presence of a space of 3.5mm between 33 and 34, it 
was decided to increase this space to 7,5mm both 
with the objective of optimizing the mesial move-
ment of 33 towards the left canine Class I, and also 
to ensure an adequate cusp-fossa occlusion at the 
level of the posterior teeth. This space of 7.5 mm 
would make it possible to place a premolar implant 
after the end of the orthodontic treatment.

Fig.5 – Representação virtual dos movimentos na fase 1. A branco, os 
dentes nas posições finais e a azul, os dentes nas suas posições iniciai

Fig.5 – Virtual representation of the movements in phase 1. In white, the 
teeth in their final positions and in blue, the teeth in their initial positions
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3. Elaboração virtual da fase de refinamento
O planeamento virtual da fase de refinamento, con-
sistiu praticamente apenas na aplicação de pequenos 
movimentos extrusivos na região de pré-molares para 
assentamento da mordida.

3.  Virtual elaboration of the refinement phase
The virtual planning of the refinement phase con-
sisted practically in the application of small extru-
sive movements in the premolar region to settle 
the bite.

Fig.6 – Resultado após final da fase 1 de alinhadores

Fig.6 – Result after the end of phase 1 of aligners
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RESULTADOS

A figura 8 mostra o resultado final do tratamento, aonde 
podemos apreciar uma relação estável de neutroclusão 
bem como relações adequadas de sobremordida vertical 
e horizontal.
A relação incisivo-labial mantém-se dentro da norma cli-
nica e sem grande alteração relativamente ao valor que 
apresentava antes do tratamento.
Já o sorriso apresenta uma considerável melhoria estética 
em virtude da redução de exposição de gengiva ao nível 
dos dentes laterais e posteriores. Podemos também apre-
ciar uma significativa alteração ao nível dos corredores 
bucais devido às mecânicas expansivas utilizadas no tra-
tamento
Na figura 9 podemos ainda observar a presença de guias 
caninas e protrusiva adequadas.

RESULTS

Figure 8 shows the final result of the treatment, where 
we can appreciate a stable relationship of neutrocclu-
sion as well as adequate relationships of vertical and 
horizontal overbite.
The incisor-labial relationship remains within the clin-
ical norm and without major changes in relation to the 
value it presented before treatment.
The smile, on the other hand, presents a considerable 
aesthetic improvement due to the reduction of gingival 
exposure at the level of the lateral and posterior teeth. 
We can also appreciate a significant change in the buc-
cal corridors due to the expansive mechanics used in 
the treatment.
In figure 9 we can still observe the presence of suitable 
canine and protrusive guides.

Figura 7 – imagem inicial do Clincheck®, com a oclusão obtida após a fase 
1, para planeamento da fase de refinamento

Figure 7 – initial Clincheck® image, with the occlusion obtained after phase 1, 
for planning the refinement phase



Figura 8 - Registos intra e extra-orais pós-tratamento

Fig.9 – Guias funcionais (canina e protrusiva)

Figure 8 - Post-treatment intra and extra-oral recording

Fig.9 – Functional guides (canine and protrusive)
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DISCUSSION AND CONCLUSION

The increase in vertical overbite through the use of 
dental aligners is usually due to the combination of 
extrusion of maxillary and mandibular incisors and in-
trusion of maxillary and mandibular molars with slight 
mandibular autorotation8,9.
In this particular case, and considering that no extrusion 
of the upper incisors was intended in order to preserve 
the initial incisor-labial relationship as a means to obtain 
a more aesthetic gingival exposure in the smile, there was 
planned an association of different kind of movements of 
those that we usually find in the bibliography, that is, the 
vertical position of the upper incisors was kept unchanged 
and the lower incisors were not extruded, while at the lev-
el of the lateral and posterior teeth, a coronal-buccal in-
clination movement was considered in order to obtain a 
relative intrusion into these teeth.
It was this relative intrusion in association with an ab-
solute intrusion in some key areas in the posterior re-
gions that allowed the auto-rotation of the mandible to 
be responsible for creating the desirable vertical over-
bite without extruding the maxillary incisors.
This biomechanical option allowed to preserve the es-
thetics of the smile in the anterior region, controlling the 
excessive exposure of the smile in the lateral and posteri-
or regions.
The detailed analysis of the smile and the use of dif-
ferent biomechanical models based on digital pro-
gramming(10) allow us to obtain valid resources in the 
treatment of our patients.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O aumento da sobremordida vertical através do uso de 
alinhadores dentários ocorre geralmente devido à combi-
nação entre extrusão de incisivos superiores e inferiores 
e intrusão de molares superiores e inferiores com uma li-
geira auto-rotação mandibular. (8,9)
Neste caso em particular, e dado que se pretendia uma 
ausência de extrusão dos incisivos superiores, de forma 
a preservar a relação incisivo-labial inicial como meio 
para se obter uma exposição da gengiva no sorriso mais 
estética, houve a associação de movimentos um pouco 
diferentes daqueles que habitualmente encontramos na 
bibliografia, isto é, manteve-se inalterada a posição verti-
cal dos incisivos superiores e não se extruiram os incisi-
vos inferiores enquanto que ao nível dos dentes laterais e 
posteriores foi considerado um movimento de inclinação 
corono-vestibular de forma a obter-se uma intrusão rela-
tiva nessas peças dentárias.
Foi essa intrusão relativa em associação com uma intru-
são absoluta em algumas zonas chave nas regiões poste-
riores que permitiu que houvesse uma auto-rotação da 
mandíbula responsável pela criação da sobremordida 
vertical desejável, sem extruir os incisivos superiores.
Esta opção biomecânica permitiu preservar a estética do 
sorriso na região anterior, controlando a exposição exces-
siva do mesmo na região lateral e posterior.
A análise minuciosa do sorriso e o recurso a diferentes 
modelos biomecânicos baseados em programação digi-
tal(10) permitem-nos consubstanciar objetivos e obter 
recursos válidos no tratamento dos nossos pacientes.

https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article/92/1/36/468474/A-comparative-study-between-the-effect-of-reverse?searchresult=1
https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article/92/1/36/468474/A-comparative-study-between-the-effect-of-reverse?searchresult=1
https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article/92/1/36/468474/A-comparative-study-between-the-effect-of-reverse?searchresult=1
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Classically, anterior open bite has been one of 
the most difficult malocclusions to resolve, especially 
due to the high relapse rate reported with classic or-
thodontics (20-44%).(1,2) Over time, multiple treat-
ment options have been proposed for this type of mal-
occlusion in adult patients. They were based on one of 
these options: extrusion of anterior teeth, orthosurgi-
cal treatment, or control of molars eruption in growing 
patients.(3) Extrusion of anterior teeth, in addition to 
the high degree of instability, offers less satisfactory 
esthetic results, and doesn´t solve the main problem 
which is the posterior vertical conflict. Therefore, until 
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Classicamente, a mordida aberta anterior tem sido 
uma das más oclusões mais difíceis de resolver, especial-
mente devido à alta taxa de recidiva relatada com a orto-
dontia clássica (20-44%).(1,2) Ao longo do tempo, múl-
tiplas opções de tratamento foram propostas para esse 
tipo de má oclusão em pacientes adultos. Basearam-se 
numa destas opções: extrusão dos dentes anteriores, tra-
tamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático (TOCO) ou 
controlo da erupção dos molares em pacientes em cresci-
mento.(3) A extrusão dos dentes anteriores, além do alto 
grau de instabilidade, oferece resultados estéticos menos 
satisfatórios e não corrige o problema principal que é o 
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recently, the gold standard continued to be orthosurgi-
cal treatment.(4)

However, orthosurgical treatment, which normally involves 
Lefort I osteotomy with posterior impaction of the maxilla 
or bimaxillary surgery, has also been showed as unstable, 
mainly due to vertical relapse of the maxilla.(5) It is impor-
tant to note that many of the orthosurgical  relapse in this 
kind of cases, occurs due to post-operative condylar re-
sorption, as many of the patients present clinical conditions 
with a higher risk of condylar resorption, such as: Class II/
long face and increased  angle of the mandibular plane.(6,7) 
Beside this, the presence of disc displacement in class II pa-
tients is highly frequent as the presence of disc displacement 
without reduction in growing patients is known to affect the 
mandibular growth and increase the prevalence of degener-
ative condylar pathology in adult patients.(8–11)

Thus, the introduction of orthodontic mechanics with skel-
etal anchorage offered a new reality in the treatment of this 
type of malocclusion. Since the beginning of this type of ap-
proach, Unemori et al.(12) showed promising results in the 
treatment of open bite by correcting the posterior occlusal 
plane with miniplates, which showed that it also induces a 
counterclockwise rotation of the mandible that favors the 
correction of the class II, when necessary.

The aim of this article is to present our treatment protocol 
for open bite treatment with miniplates. We will show the 
role of advanced mechanics with miniplates,  the total con-
trol of the occlusal plane and  the condylar heatlh and posi-
tion in long-term stability, through a clinical case with 6 years 
of follow-up.

conflito posterior. Por isso, até recentemente, a opção de 
eleição continuava a ser o TOCO.(4)

No entanto, o TOCO, que normalmente envolve osteo-
tomia Lefort I com impactação posterior da maxila ou ci-
rurgia bimaxilar, também tem apresentado instabilidade, 
principalmente devido à recidiva vertical da maxila.(5)  É 
importante ressaltar que muitas das recidivas de TOCO 
neste tipo de casos, ocorrem devido à reabsorção condi-
lar pós-cirúrgica, pois muitos dos pacientes apresentam 
quadros clínicos com maior risco de reabsorção condilar, 
como: Classe II, face longa e ângulo do plano mandibular 
aumentado.(6,7) Além disso, a presença de deslocamento 
de disco em pacientes classe II é muito frequente pois é sa-
bido que a presença de deslocamento de disco sem redu-
ção em pacientes em crescimento impede o crescimento 
da mandíbula e aumenta a prevalência de patologia dege-
nerativa articular na idade adulta.(8–11) 
Assim, a introdução da mecânica ortodôntica com anco-
ragem esquelética ofereceu uma nova realidade no trata-
mento deste tipo de má oclusão. Desde o início deste tipo 
de abordagem, Unemori et al.(12) mostraram resultados 
promissores no tratamento da mordida aberta corrigindo o 
plano oclusal posterior com miniplacas,  o que demostrou 
que também induz uma rotação anti-horária da mandíbula 
que favorece a correção da classe II quando necessário.

O objetivo deste artigo visa apresentar o nosso protoco-
lo de tratamento das mordidas abertas com miniplacas. 
Mostraremos o papel das mecânicas avançadas com mi-
niplacas, do total controlo do plano oclusal e da posição 
e saúde condilar na estabilidade a longo prazo através de 
um caso clinico com 6 anos de acompanhamento.

Figura 1: Fotografias Extraorais iniciais da paciente.

Figure 1: Initial extraoral photos of the patient.

Figura 2: Fotografias Intraorais iniciais da paciente.

Figure 2: Initial intraoral photos of the patient.
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DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Paciente do género feminino, de 15 anos de idade, recor-
reu à consulta por motivos estéticos referindo como quei-
xa principal “os meus dentes da frente não encostam”. A 
história médica revelou ausência de qualquer tratamento 
ortodôntico prévio, nenhum histórico médico familiar re-
levante e sem história prévia de trauma. 
O protocolo diagnóstico consistiu em: análise extraoral, 
intraoral e diagnóstico craniofacial tridimensional em po-
sição natural da cabeça. A análise craniofacial tridimen-
sional foi realizada com o protocolo Easy 3D® por meio 
de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) 
que obtivesse da Glabela ao osso hióide e do nariz à por-
ção posterior do meato acústico externo em máxima in-
tercuspidação habitual. O objetivo é obter um diagnósti-
co assertivo de todo o complexo craniofacial do paciente, 
obtendo uma análise aprofundada das assimetrias, análi-
se transversal, vias aéreas, etc., além da posição condilar e 
da saúde dos componentes ósseos articulares (ausência 
de patologia degenerativa) a fim de obter um tratamento 
estável a longo prazo. É importante lembrar que muitos 
pacientes com patologia degenerativa da ATM não apre-
sentam sintomas e que a reabsorção condilar é a causa de 
muitas mordidas abertas que são difíceis de diagnosticar 
com radiografias laterais de crânio.

Análise Clinica Extraoral (Fig.1)

Avaliação frontal em repouso:
• Face dolicofacial
• Terço inferior aumentado
• Leve diferença de volume na região do masseter e  

corpo da mandíbula direito
• Competência labial
• Lábio superior e inferior de tamanho, espessura e  

tonicidades normais
• Simetria facial
• Quintos faciais proporcionais

CLINICAL CASE DESCRIPTION

A 15-year-old female patient came to our office for aes-
thetic reasons, referring as her main complaint “my 
front teeth don’t touch”. Medical history revealed no 
previous orthodontic treatment, no relevant family 
medical history, and no prior history of trauma.
The diagnostic protocol consisted of: extraoral and 
intraoral analysis and three-dimensional craniofacial 
diagnosis in natural head position. Three-dimension-
al craniofacial analysis was performed using the Easy 
3D® protocol by means of cone beam computed tomog-
raphy (CBCT) that obtained from the Glabella to the 
hyoid bone and from the nose to the posterior portion 
of the external acoustic meatus in maximum habitual 
intercuspation. The objective is to obtain an assertive 
diagnosis of the entire craniofacial complex of the pa-
tient, obtaining an in-depth analysis of the asymmetries, 
transversal analysis, airways, etc., in addition to the con-
dylar position and the health of the articular bone com-
ponents (absence of degenerative pathology) in order 
to to obtain stable long-term treatment. It is important 
to remember that many patients with degenerative TMJ 
pathology have no symptoms and that condylar resorp-
tion is the cause of many open bites that are difficult to 
diagnose with lateral skull radiographs.

Extraoral Clinical Analysis (Fig.1)

Frontal assessment at rest:
• Dolichofacial face
• Lower third increased
• Slight difference in volume in the masseter region 

and body of the right side of the mandible.
• Lip sealing.
• Upper and lower lip of normal size, thickness and 

tone
• Facial symmetry
• Proportional facial fifths
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Avaliação em sorriso:
• Linha bipupilar paralela ao plano horizontal  

verdadeiro
• Linha média dentária superior centrada em  

relação à linha média facial
• Sorriso invertido em respeito a linha do lábio  

inferior em sorriso
• Sorriso médio sem exposição evidente da gengiva
• Sem corredores bucais

Avaliação do perfil facial:
• Terço facial inferior aumentado
• Perfil ortognático
• Linha vertical ao subnasal: Lábio superior, inferior e  

mento cutâneo dentro da normalidade
• Ângulo nasolabial normal

Exame intraoral (Fig. 2):
• Classe III molar. Canina não avaliável devido a  

mordida aberta.
• Linhas médias dentárias coincidentes
• Curva de Spee superior acentuada
• Mordida aberta anterior
• Overbite -2,4 mm (incisivos)
• Overjet 0,95 mm
• Arcadas em forma de U com torque negativo  

superior e inferior

RESUMO DA ANÁLISE CRANIOFACIAL 
TRIDIMENSIONAL.

Análise dos parâmetros de simetria:
Paciente simétrico do ponto de vista linear (diferença hemi-
mandibula direita-esquerda menor a 3 mm) (Fig. 3) sem com-
pensações significativas no complexo craniofacial. (Fig.4)
A análise tridimensional confirma o maior desenvolvimen-
to a nível do ângulo da mandíbula direito que faz com que 
a paciente tenha aparência de assimétrica na vista frontal:  
diferença da distância do gónion ao plano sagital mediano 
direito relativamente ao esquerdo de 3,9 mm (transversal-
mente) ( Fig. 5)

Frontal Assessment Smiling:
• Bipupillar line parallel to the true horizontal plane
• Upper dental midline centered in relation to the 

facial midline;
• Inverted smile with respect to the lower lip line 

smiling
•  Medium smile with no evident gingival exposure
•  No buccal corridors.
• Facial profile assessment:
• Increased lower facial third
•  Orthognathic profile
• Vertical line to the subnasal: Upper and lower lip 

and chin within the normal range
• Normal nasolabial angle

INTRAORAL EXAMINATION (Fig. 2)
• Molar Class III. Canine not evaluable due to the 

open bite.
• Coincident dental midlines
• Accentuated upper curve of Spee;
• Anterior open bite
• Overbite -2.4 mm (incisors);
• Overjet 0.95 mm;
• U-shaped arches with upper and lower negative 

torque.

SUMMARY OF THREE-DIMENSIONAL 
CRANIOFACIAL ANALYSIS.

Analysis of symmetry parameters:
Linearly symmetrical patient (right-left hemiman-
dible difference less than 3 mm) (Fig 3) without sig-
nificant compensations in the craniofacial complex. 
(Fig.4)
The three-dimensional analysis confirms the greater 
development in the angle of the right mandible that 
makes the patient looks asymmetrical in the frontal 
view: Differences in the distance of the rigth and left 
gonion to the midsagittal plane of 3.9mm (Fig. 5)
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Figura 3: Comprimento do corpo e ramo direito e esquerdo. A medição tem por objetivo saber a diferença linear entre o lado esquerdo e direito da mandíbula.

Figure 3: Body and mandibular ramus analysis. The measurement aims to know the linear difference between the left and right side of the mandible.

Figura 4: Medições de compensação: Compensação da fossa articular, Angu-
lação frontal do ramo mandibular, vista axial compensação anteroposterior.

Figure 4: Compensation measurements: Compensation of the articular fossa, 
Frontal angulation of the ramus, axial view anteroposterior compensation.

Figura 5: Avaliação da Simetria Transversal maxilar e mandibular respeito 
ao Plano Sagital Mediano.

Figure 5: Assessment of maxillary and mandibular transverse symmetry 
with respect to the MidSagittal Plane.
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Análise dos parâmetros sagitais: (tabela 1)

A análise da discrepância transversal prosposta por Minner et 
al. (13) revelou não apresentar discrepância transversal esque-
lética (+2mm) e torques ligeiramente negativos tanto na arca-
da superior quanto inferior.
Análise da posição e saúde da Articulação Temporomandibu-
lar: (Fig.6)
A análise da articulação demostra a ausência de sinais dege-
nerativos condilares sem presença de erosões, osteofítos, ou 
perda de volume condilar. Observa-se um ligeiro aplanamen-
to anterior no côndilo esquerdo, porém a cortical está preser-
vada, sem sinais de patologia degenerativa ativa.
Posição condilar: (Fig.7)
Observa-se um posicionamento anteroinferior do côndilo di-
reito relativamente à cavidade glenoide e o esquerdo apresen-
ta uma distração vertical pura relativamente à cavidade glenoi-
de, na vista sagital. Na vista coronal, observamos o direito mas 
perto da parede lateral da fossa, consequência do posiciona-

Analysis of sagittal parameters: ( table 1).

The transversal discrepancy analysis proposed by Minner 
et al. (13) revealed no skeletal transverse discrepancy (+ 2 
mm) and slightly negative torques in both the upper and 
lower arches.
Analysis of the position and health of the Temporoman-
dibular Joint: (Fig.6)
TMJ analysis showed the absence of condylar degenera-
tive signs without the presence of erosions, osteophytes, or 
loss of condylar volume. Note slight anterior flattening, but 
totally corticalized in the left condyle without any sign of 
active degenerative pathology.
Condylar position: (Fig.7)
Observe the right condyle positioned anteroinferiorly with 
respect to the glenoid fossa and the left condyle with a pure 
vertical distraction with respect to the glenoid fossa in 
the sagittal view. In the coronal view, we observe the 
right condyle close to the lateral wall of the fossa, as a 
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mento mais anterior e o esquerdo centrado. 
Compreender que as prematuridades posteriores em cêntrica 
produzem um deslocamento da mandíbula para uma posição 
de máximos contatos dentários (MIC), graças à co-contração 
protetora do feixe inferior do pterigoideo lateral(14), permite-
-nos analisar os problemas do esquema oclusal com o CBCT 
em MIC. Neste caso específico, a paciente apresenta prema-
turidades posteriores em cêntrica que produzem aquilo a que 
chamamos “mordida dupla”. A consequência é que a paciente 
tem uma posição na máxima intercuspidação atual mais an-
teriorizada, como consequência do conflito posterior. Este é 
um fator importante a ser considerado tanto no diagnóstico, 
quanto no tratamento pois, como mostraremos nas imagens 
do final do tratamento, quando fazemos a adequada correção 
do plano oclusal da paciente, conseguimos, consequente-
mente, um posicionamento mais fisiológico dos côndilos e, 
portanto, da mandíbula, neste caso estabiliza-se numa posi-
ção mais posterior.

Análise das vias aéreas.
 A paciente apresenta um volume total da naso, oro e hipofa-
ringe de 13535 mm3 e uma área axial mínima de 128 mm3. Ape-
sar de o meio de diagnóstico de eleição para o diagnóstico de 
apneia/hipopneia continuar a ser a polissonografia, a literatu-

result of its more anterior positioning, and the left centered.
The understanding that centric posterior prematurities 
produce a displacement of the mandible to a position of 
maximum  number of tooth contacts (MIC), thanks to 
protective co-contraction of the inferior fasciculus of the 
lateral pterygoid(14), allows us to analyze the problems of 
the occlusal scheme with the CBCT in MIC. In this specific 
case, the patient presents centric posterior prematurity that 
produces what we call a “double bite”. The consequence is 
that the patient has a position in maximum intercuspation 
more anterior as a consequence of the posterior vertical 
conflict. This is an important factor to be considered both 
in the diagnosis and in the treatment plan because, as we 
will show in the images at the end of the treatment, when 
we make the appropriate correction of the patient’s occlu-
sal plane, a more physiological positioning of the condyles 
is achieved and, therefore, the mandible, in which case it 
stabilizes in a more posterior position.

Airway analysis.
The patient has a total volume of the naso, oro and 
hypopharynx of 13535 mm3 and a minimum axial area 
of 128 mm3. Although the “gold standard” for the diag-
nosis of apnea/hypoapnea remains polysomnography, 

Figura 6: Avaliação da Saúde condilar. Cortes sagitais da ATM e volume 
condilar direito e esquerdo.

Figure 6: Condylar Health Assessment. Sagittal cuts of the TMJ and right 
and left condylar volume.

Figura 7:Análise da posição condilar. Côndilo direito para abaixo e anterior 
na vista sagital, e mais perto da parede lateral na vista coronal. Côndilo 
esquerdo com um componente mais vertical de distração condilar e cen-
trado na vista coronal. Interpretação Mordida dupla com desvio postural: 
contato prematuro em Centrica maior do lado direito. Discrepância entre 
a MIH e a RC.

Figure 7: Analysis of the condylar position. Right condyle downward and 
anteriorly positioned in the sagittal view, and closer to the lateral wall in 
the coronal view. Left condyle with a more vertical component of condylar 
distraction and centered in the coronal view. Interpretation Double bite with 
postural deviation: prematurity contact in centric greater on the right side. 
Discrepancy between MIH and CR.
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ra científica oferece-nos valores de “risco” de apneia. Nesse 
sentido, a paciente está fora dos valores de risco de apresentar 
uma síndrome de apneia obstrutiva do sono. 

Objetivos do tratamento:
• Relação oclusal de classe I canina e molar bilateral.
• Correção do plano oclusal posterior. Neste caso com 

intrusão, distalização e correção do torque negativo 
posterior, simultaneamente.

• Correção da curva de sorriso invertida.
• Obter overbite e overjet normais sem o uso de elásticos 

anteriores.
• Obter guia anterior e de caninos adequadas.
• Eliminar prematuridades em cêntrica mediante corre-

ção do plano oclusal posterior: conseguir, consequente-
mente, um posicionamento condilar mais fisiológico. 

• Estética facial
• Estabilidade a longo prazo sem contenções

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO REALIZADO:

Plano de tratamento: 
• Aparelho Fixo. Prescrição Ricketts slot 0.018”
• Instalação de 4 miniplacas ortodônticas nas regiões 

de 16-17,26-27,36-37 e 46-47 com a finalidade de:
• Intrusão do plano oclusal inferior, distalização e 

correção dos torques negativos simultaneamente.
• Intrusão superior (leve por causa da linha de sorri-

so), correção dos torques negativos e futura coloca-
ção de elástico de classe III na miniplaca. ( Fig.8)

• Ao se tratar de uma paciente com tendência a classe 
III deve ser feito um bom controlo tanto do plano 
oclusal superior quanto do inferior, junto com 
elástico de classe III porque nesse caso específi-
co queremos minimizar a rotação anti-horária da 
mandíbula após a intrusão para não gerar um perfil 
de classe III.

• Exodontia dos terceiros molares inferiores.

the scientific literature does ¡offer “risk” values for ap-
nea. In this sense, the patient is outside the risk range 
for having an obstructive sleep apnea syndrome.

Treatment goals:
• Bilateral canine and molar class I occlusal relationship
• Correction of the posterior occlusal plane. In this 

case, with intrusion, distalization and correction of 
posterior negative torque, simultaneously.

• Inverted smile curve correction.
• Obtain normal overbite and overjet without using 

anterior elastics.
• Get proper anterior and canine guidance.
• Eliminate centric prematurity by correcting the 

posterior occlusal plane: As a result, achieve a more 
physiological condylar positioning.

• Facial aesthetics
• Long-term stability without retainers.

DESCRIPTION OF THE TREATMENT PERFORMED:

Treatment plan:
• Brackets: Ricketts Prescription Slot 0.018”
• Installation of 4 orthodontic miniplates in regions 

16-17, 26-27, 36-37 and 46-47 in order to:
• Intrude the lower occlusal plane, distalize and cor-

rect negative torques simultaneously.
• Superior intrusion (light because of the smile line), 

correction of negative torques and future place-
ment of class III elastic on the miniplate. (Fig.8)

• When dealing with a patient with a tendency to 
class III, good control of both the upper and lower 
occlusal planes, together with a class III elastic is 
needed, because in this specific case we want to 
minimize the counterclockwise rotation of the 
mandible after the intrusion to not generate a class 
III profile.

• Lower third molars extraction.
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Evolução do tratamento:
O tratamento inicia-se com a instalação do aparelho orto-
dôntico (Prescrição Ricketts, slot 0,018” Forestadent®), 
tubos duplos e instalação das 4 miniplacas. As miniplacas 
superiores foram colocadas na região interproximal dos 
molares, a 7 mm de distância vertical ao tubo e as inferio-
res a 6 mm de distancia vertical ao tubo. 
A mecânica de intrusão é feita desde o primeiro arco, nes-
se caso foi 0,012” Niti, realizada por meio de ligas elasto-
méricas. A ativação é feita no mesmo dia da instalação das 
miniplacas. (fig.9)
Como a força de intrusão é realizada por vestibular, o 
controle do torque dentário é realizado por meio de fios 
ortodônticos retangulares e, em alguns casos, barra trans-
palatina e/ou arco lingual. Nesse caso não foi necessário o 
controle por palatino pois a paciente apresentava torques 
negativos e o controlo foi suficiente com o uso de prescri-

Treatment progress:
Treatment begins with the installation of the ortho-
dontic appliance (Ricketts Prescription, 0.018” slot  
Forestadent®), double tubes and installation of the 
4 miniplates. The maxillary miniplates were placed in 
the interproximal region of the molars at 7 mm vertical 
distance from the tube. And the inferior ones, 6 mm of 
vertical distance to the tube.
The intrusion mechanics is done from the first wire, 
in this case it was 0.012” Niti, made using elastomer-
ics. Activation is performed on the same day of the 
miniplates installation. (fig.9)
As the intrusion force is performed buccally, the control 
of tooth torque is performed using rectangular ortho-
dontic wires and, in some cases, a transpalatal bar and/
or lingual bar is needed. In this case, palatal control was 
not necessary because the patient had negative torques 

Figure 8: Planning of treatment mechanics: Lower third molar extraction. 
Distalization and inferior intrusion. Superior intrusion and Class III elastic 
from the maxillary miniplate to the mandibular canine.

Figura 8: Planejamento das mecânicas de tratamento: Exodontia dos ter-
ceiros molares inferiores. Distalizaçao e intrusão inferior. Intrusão Superior 
e elástico de classe III da miniplaca superior ao canino inferior

Figura 9: Fotografias intraorais e inicio da mecânica. Arco 0,012” Niti, e 
ligas elastoméricas. Ativação feita no mesmo dia da instalação cirúrgica 
das miniplacas

Figure 9: Intraoral photos of the beginning mechanics. 0.012” Niti wire, and 
elastomerics. Activation performed on the same day as the surgical installa-
tion of the miniplates.
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ção com torque posterior e arcos rectangulares.
Posteriormente, continua-se com arco 16x16 Blue Elgiloy 
e instalação de cursor inferior para produzir a distalizaçao 
do arco inferior para conseguir a classe I molar e canina. 
(fig.10). A ativação do cursor é feita com e-link (TP Ortho-

dontics) do cursor à miniplaca. Durante toda a mecânica 
de distalização mantém-se sempre o controle vertical 
com e ligaduras elastoméricas para evitar assim que acon-
teçam conflitos posteriores.
Adicionalmente, colocou-se um elástico intermaxilar de 
classe III da miniplaca superior ao canino inferior (5,16 
Heavy) 
A coordenação final de arcos foi feita com arco 16x22 Blue 
Elgiloy. (fig. 11)

and the control was sufficient with the use of a  posterior 
torque 0 prescription and rectangular wires.
Then, a 16x16 Blue Elgiloy wire is used and a lower slid-
ing jig is installed to produce the distalization of the 
lower arch to achieve molar and canine Class I (fig.10). 

The activation of the cursor is done with e-link (TP 
Orthodontics®) from the sliding jig to the miniplate. 
During the entire distalization mechanics, vertical 
control is always maintained with elastomeric to avoid 
vertical posterior conflicts.
Additionally, a class III intermaxillary elastic was 
placed from the upper miniplate to the lower canine 
(5.16” Heavy)
The final arch coordination was performed with a 
16x22 Blue Elgiloy wire.(fig. 11)

Figura 10: Fotografias intraorais com a ativação do cursor e e-link. Elástico de classe III.

Figure 10: Intraoral photos with sliding jic activation and e-link. Class III elastic (5-16” Heavy).

Figura 11: Coordenação de arcos com arco 16x 22 Blue Elgiloy.

Figure 11: Arch Coordination with a 16x 22” Blue Elgiloy wire.
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Após a remoção do aparelho não foi instalado nenhum 
tipo de contenção com a finalidade de permitir a micro-
-adaptação conferir a oclusal funcional e estável a longo 
prazo. (fig. 12, fig. 13)

After removing the appliance, any type of retainer was in-
stalled in order to allow micro-adaptation and provide a 
functional and long-term occlusal stability. (Fig 12 and 13)

Figura 13: Fotografias intraorais iniciais finais. Corte Sagital da ATM inicial, 
final. Observe-se o assentamento na fossa após a correção do plano 
oclusal.

Figure 13: Final initial intraoral photos. Sagittal section of the initial and final 
TMJ. Note the better position in the fossa after correction of the occlusal 
plane.

Figura 12: Fotografias intraorais finais.

Figure 12: Final intraoral photos.
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Results:
The case was finalized in 1 year and 2 months. At the 
end of the treatment, all the treatment objectives de-
scribed above were achieved, with special attention to 
the closure of the anterior open bite without any type 
of anterior elastic. (Fig. 14)

In the final CBCT, we can observe how the correction 
of the occlusal plane and, therefore, elimination of the 
patient’s posterior conflict, led to a better positioning 
of the condyle in the glenoid cavity.
 Dentally, a sagittal relationship of class I canine and 
molar, adequate overjet and overbite, root parallelism 
and functional guidance were obtained.
 Facially, the patient presents a harmonious profile, 
with an adequate nasolabial and cervico-mental an-
gle, as well as an adequate lip projection. The frontal 
view shows adequate exposure of the incisors and the 
smile line coincides with the curvature of the lower 
lip. (Fig. 15)

Resultados: 
O caso foi finalizado em 1 ano e 2 meses. No final do tra-
tamento obtiveram-se todos os objetivos de tratamento 
descritos anteriormente com especial atenção ao fecha-
mento da mordida aberta sem nenhum tipo de elástico 
anterior. (Fig. 14)

No CBCT final podemos observar como a correção do plano 
oclusal e, portanto, a eliminação do conflito posterior da pa-
ciente, levou a um melhor posicionamento do côndilo na ca-
vidade glenoide. 
A nível dentário, obteve-se uma relação sagital de classe I cani-
na e molar, overjet e overbite adequados, paralelismo radicu-
lar e guias funcionais. 
Facialmente a paciente apresenta um perfil harmonioso, 
com ângulos nasolabial  e cervico-mentoniano adequados, 
assim como uma adequada projeção labial. Na vista frontal, 
evidencia-se uma adequada exposição dos incisivos e uma 
linha de sorriso consonante com a curvatura do lábio infe-
rior. (Fig. 15)

Figura 14: Fotografias intrao-
rais finais e acompanhamen-
to de 6 anos. Observe-se a 
microadaptaçao da oclusão. 
Paciente sem nenhuma 
contenção.

Figure 14: Final intraoral 
photos and 6-year follow-up. 
Note the microadaptation of 
the occlusion. Patient without 
any retainer.
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Figura 15: Fotogra-
fias faciais iniciais 
finais e 6 anos 
depois.

Figure 15: Initial, 
Final and 6 years 
follow-up facial 
photos.

Os resultados cefalométricos pós-tratamento e de 6 anos de 
follow-up são apresentados na seguinte tabela (observe-se a 
diminuição de 4,52 mm da AFAI, evidenciando a quantidade 
de intrusão posterior conseguida) (Tabela 2)

The post-treatment cephalometric results and the 
6-year follow-up are presented in the following ta-
ble (Note the 4.52 mm decrease in AFAI showing the 
amount of posterior intrusion achieved) (Table 2)
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A sobreposição tomográfica inicial e 6 anos depois evidencia 
as mudanças observadas com estabilidade a longo prazo. (Fig. 
16) (Os vídeos da sobreposição estão disponíveis no seguinte 
código QR.)

https://youtu.be/i8gUJpyDOq4

https://youtu.be/IzaVYCvtoXc

https://youtu.be/twGpjOPqiW4

https://youtu.be/eAoyEaz1_LQ

https://youtu.be/i8gUJpyDOq4

https://youtu.be/IzaVYCvtoXc

https://youtu.be/twGpjOPqiW4

https://youtu.be/eAoyEaz1_LQ

https://youtu.be/i8gUJpyDOq4

https://youtu.be/IzaVYCvtoXc

https://youtu.be/twGpjOPqiW4

https://youtu.be/eAoyEaz1_LQ

https://youtu.be/i8gUJpyDOq4

https://youtu.be/IzaVYCvtoXc

https://youtu.be/twGpjOPqiW4

https://youtu.be/eAoyEaz1_LQ

https://youtu.be/i8gUJpyDOq4

https://youtu.be/twGpjOPqiW4

https://youtu.be/IzaVYCvtoXc

https://youtu.be/eAoyEaz1_LQ

The initial tomographic superimposition and 6 years 
later show the observed changes with long-term stabil-
ity. (Fig. 16) (Superimposition videos are available in 
the following QR code.
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Figura 16: A) reconstrução tridimensio-
nal inicial; B) reconstrução tridimen-
sional final; C) reconstrução tridimen-
sional 6 anos depois; D)Sobreposição 
tomográfica inicial final; E) Sobreposi-
ção tomográfica final e 6 anos depois.

Figure 16: A) Initial three-dimensional 
reconstruction; B) Final three-dimen-
sional reconstruction; C) Three-dimen-
sional reconstruction 6 years follow-up 
; D) Initial and final tomographic 
Superimposition; E) Final tomographic 
superimposition and 6 years follow-up.
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DISCUSSÃO

A estabilidade do tratamento das mordidas abertas a longo 
prazo tem sido sempre um grande desafio no tratamento orto-
dôntico e/ou no TOCO. Uma das principais questões é o moti-
vo real da mordida aberta do paciente que com frequência é o 
plano oclusal posterior e, por esse motivo, o tratamento deve-
ria passar pela correção do plano posterior e não pela extrusão 
anterior.  Nesse aspeto, até à introdução das mecânicas avan-
çadas com ancoragem esquelética, a única forma de correção 
real do plano oclusal era através da cirurgia ortognática. Não 
obstante, a correção por meio da cirurgia ortognática também 
tem mostrado índices altos de recidiva.(2) Nesse aspecto é 
importante ressaltar que tem sido reportado que dois dos mo-
tivos mais importantes para que isso aconteça são: dificuldade 
na adaptação muscular porque habitualmente esses pacientes 
também necessitam de grandes avanços mandibulares (15) e 
que pacientes com um ângulo do plano mandibular aumenta-
do têm um risco maior de reabsorção condilar pós-cirúrgica o 
que suporia uma recidiva de tratamento.(15–17)  
Nesse sentido, o tratamento com mecânica avançada com mi-
niplacas oferece-nos grandes vantagens. Através da remode-
lação óssea intrusiva consegue-se uma correção progressiva 
do plano oclusal e uma autorrotação mandibular que permite 
uma melhor adaptação muscular do paciente. O facto de po-
der fazer os movimentos de intrusão e distalização de forma 
simultânea permite, além de reduzir o tempo de tratamento, 
evitar a criação de conflitos posteriores ao fazer movimento de 
distalização. Para isso, a ancoragem esquelética utilizada deve 
permitir fazer mecânicas com ligaduras elastoméricas e curso-
res simultaneamente e, portanto, deve permitir a aplicação de 
forças maiores do que as que os mini-implantes nos poderiam 
oferecer.
Por outro lado, considerando que neste tipo de pacientes 
qualquer remodelação e/ou reabsorção condilar supõe uma 
recidiva no tratamento é indispensável assegurar a saúde da 
articulação, por isso o estudo tridimensional aprofundado 
com foco nas ATMs não pode ser negligenciado. 
  Outra beneficio desse tipo de mecânica nas classes II com 
mordida aberta, é que a correção do plano oclusal leva a uma 
autorrotação mandibular, maior nos pacientes dolicofaciais, 
que muitas vezes evitaria uma cirurgia de avanço mandibular. 

DISCUSSION

The long-term stability of open bite treatment has al-
ways been a major challenge in orthodontic and/or or-
tho-surgical treatment. One of the main concern is the 
real reason for the patient’s open bite, which is often 
the posterior occlusal plane, and for this reason, the 
treatment should involve correction of the posterior 
plane and not anterior extrusion. In this aspect, until 
the introduction of advanced mechanics with skeletal 
anchorage, the only real way of correcting the occlusal 
plane was through orthognathic surgery. However, cor-
rection through orthognathic surgery has also shown 
high rates of relapse.(2) In this regard, it is important 
to emphasize two of the most important reasons for 
this to happen have been reported: Difficulty in muscle 
adaptation because these patients usually needs also a 
great mandibular advances(15) and the patients with 
an increased mandibular plane angle have a greater risk 
of post-surgical condylar resorption, which would im-
ply a relapse of treatment.(15–17)
In that respect; the treatment with advanced mechan-
ics with miniplates offers us great advantages. Through 
intrusive bone remodeling, a progressive correction of 
the occlusal plane and mandibular counterclockwise 
rotation are achieved, allowing a better muscular adap-
tation of the patient. The fact of being able to perform 
the intrusion and distalization movements simulta-
neously allows, in addition to reducing the treatment 
time, to avoid the creation of posterior vertical con-
flicts when performing the distalization movement. 
For this reasons, the skeletal anchorage used must al-
low to make mechanics with elastomerics and sliding 
jigs simultaneously and therefore, must allow the ap-
plication of forces greater than what the microscrews 
could offer us.
On the other hand, considering that in this type of pa-
tient, any remodeling and/or condylar resorption im-
plies a relapse of the treatment, it is  essential to ensure 
the health of the TMJ; so the in-depth three-dimen-
sional study focusing on TMJs cannot be neglected.
  Another benefit of this type of mechanics in classes II 
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Considerando que os estudos têm mostrado que a maior par-
te da recidiva dos TOCO acontece por instabilidade da man-
díbula, com posterorrotação e aumento do ângulo do plano 
mandibular (18–20), evitar uma cirurgia de mandíbula supõe 
um beneficio grande em termos de estabilidade.
 No caso apresentado, a mecânica avançada com miniplacas 
permitiu atingir todos os objetivos de tratamento com esta-
bilidade a 6 anos de tratamento. A correção do plano oclusal 
posterior permitiu o fechamento de mordida aberta sem ne-
cessidade de uso de elásticos anteriores e com uma redução 
da altura facial inferior de 4,52 mm. Considerando as afirma-
ções de  Proffit et al. 2007(18), nas que consideram que mu-
danças inferiores a 2 mm podem ser consideradas como alta-
mente estáveis, pois parte pode ser devido ao pequeno erro de 
medição cefalométrica e são clinicamente irrelevantes. Nesse 
sentido os resultados a longo prazo neste caso podem ser con-
sideradas como altamente estáveis.
É importante ressaltar que o uso das miniplacas como an-
coragem, permite o uso de mecânicas mais avançadas com 
o uso de cursores, pontes e ligaduras elastoméricas simulta-
neamente pelo que as possibilidades de movimentação têm 
evoluído muito quando comparados aos primeiros estudos 
publicados por Unemori (12) em que se fazia uso delas só para 
movimento intrusivo. Nesse aspecto, a principal diferença re-
lativamente à utilização de mini-implantes, é que dispomos de 
uma ancoragem que tem sido “absoluta”, que permite a apli-
cação de múltiplos vectores de movimento simultaneamente 
e consequentemente de maior força quando comparado com 
os mini-implantes.
Com isso, através do caso clinico apresentado, mostrou-se a 
eficiência desse tipo de mecânica no manuseamento dos ca-
sos de mordida aberta.

Conclusões:
A mecânica avançada com miniplacas ofereceu a possibili-
dade de correção da mordida aberta mediante a correção do 
plano oclusal posterior, atingindo todos os objetivos de trata-
mento, sem o uso de nenhum elástico intermaxilar e com es-
tabilidade a longo prazo.
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INTRODUCTION

The use of Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) is a medical imaging technique that allows 
us to obtain three- dimensional images (3D). Two-di-
mensional imaging (2D) records, namely craniofacial 
profile teleradiography and orthopantomography, 
are widely used in Orthodontics, however, with the 
increasing digitization of Dentistry, 3D imaging tech-
nology has contributed to a more detailed and reliable 
analysis of craniofacial tissue not only hard, but also 
soft1. For this reason, it would make sense to use CBCT 
to perform the orthodontic study in all patients who 
intend to start treatment. However, there is a pertinent 
question that always arises regarding the radiation 
dose to which the patient is subjected for image acqui-
sition when comparing 2D and 3D imaging techniques. 
The ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prin-
ciple should always be used when choosing which ex-
ams to order for patients.

INTRODUÇÃO

A utilização da Tomografia Computorizada de Feixe 
Cónico (TCFC) é uma técnica de imagiologia médica 
que nos permite obter imagens tridimensionais (3D). 
Os registos imagiológicos bidimensionais (2D), nome-
adamente a telerradiografia de perfil do crânio e a orto-
pantomografia, são amplamente utilizados no âmbito 
da Ortodontia, no entanto, com a crescente digitaliza-
ção da Medicina Dentária, a tecnologia de imagem 3D 
veio contribuir para uma análise mais detalhada e fi-
dedigna dos tecidos craniofaciais não só duros, como 
também moles1. Faria sentido, por esse motivo, utilizar 
a TCFC para realização do estudo ortodôntico em todos 
os pacientes que pretendem iniciar tratamento. No en-
tanto, há uma questão pertinente que sempre se coloca 
que diz respeito à dose de radiação a que o paciente é 
sujeito para aquisição da imagem quando se comparam 
técnicas de imagem 2D e 3D. O princípio ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable) deverá sempre ser uti-
lizado na altura da escolha dos exames a requisitar para 
os pacientes.
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DEVELOPMENT

In 1896, Dr. Otto Walkhoff (German Dentist) performed 
the first intraoral radiography of his own teeth2. The suc-
cess of the procedure marked the beginning of the histo-
ry of radiography associated with Dentistry, but it did not 
come without costs. The exposure time was 25 minutes 
which, in addition to being difficult to bear, caused the 
guinea pig’s hair to fall out.
Due to the lack of knowledge during the early stages of ra-
diology, there was a high number of cancer deaths due to 
excessive exposure to radiation3. Thus, it arose the need 
to better study ionizing radiation in terms of the effect of 
radiation doses and the creation of security measures that 
allow its medical use in a safe way - Radiological Protec-
tion. In our country, the powers to control and inspect this 
matter were assigned to the Multidisciplinary Team on 
Ionizing Radiation (EM RAD) of the General Inspectorate 
for Agriculture, the Sea, the Environment and Spatial Plan-
ning (IGAMAOT)4.
And when we talk about radiation, common sense asso-
ciates the term with medical radiation, however there are 
other sources of radiation exposure in our daily lives.
The world population, on average, is exposed to a radia-
tion source of approximately 3mSv/year. About 80% of this 
annual dose derives from natural radiation, and approxi-
mately only 20% from medical radiation5. (Table 1)
Within this radiation exposure to which we are all exposed, 
it is important to distinguish two aspects: gender and age. 

DESENVOLVIMENTO

Em 1896, o Dr. Otto Walkhoff (Dentista Alemão) reali-
zou a primeira radiografia intra-oral dos seus próprios 
dentes2. O sucesso do procedimento marcou o início da 
história da radiografia associada à Medicina Dentária mas 
não veio sem custos. O tempo de exposição foi de 25 mi-
nutos o que, além de ter sido difícil de suportar, causou a 
queda do cabelo da cobaia.
Devido ao desconhecimento durante os primeiros pas-
sos da radiologia ocorreu um elevado número de mor-
tes por cancro devido à exposição excessiva à radiação3. 
Dessa forma nasceu a necessidade de estudar melhor as 
radiações ionizantes no que diz respeito ao efeito das do-
ses de radiação e a criação de medidas de segurança que 
possibilitem o seu uso médico de   forma segura - Prote-
ção Radiológica. No nosso País as competências para con-
trolo e inspeção desta matéria foram atribuídas à Equipa 
Multidisciplinar   de   Radiações   Ionizantes (EMRAD) da 
Inspeção - Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (IGAMAOT)4.
E quando falamos de radiação o senso comum associa o 
termo à radiação médica, no entanto existem outras fon-
tes de exposição à radiação no nosso dia-a-dia.
A população mundial, em média, está exposta a uma fon-
te de radiação de aproximadamente 3mSv/ano. Cerca de 
80% desta dose anual deriva de radiação natural, sendo 
que apenas aproximadamente 20% deriva de radiação 
médica5. (Tabela 1)

Tabela 1 - doses de radiação Table 1 - radiation doses

https://www.xrayrisk.com/terms.php
Copyright © 2010, AngioCalc, LLC. All rights reserved.

http://www.xrayrisk.com/terms.php
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Dentro desta exposição à radiação a que estamos todos 
expostos é importante diferenciar dois aspetos: o género 
e a idade.
O género porque as mulheres são mais radio-sensíveis 
que os homens e a idade porque as crianças são mais ra-
dio- sensíveis que os adultos. Ao realizar uma radiografia 
a uma criança com menos de 10 anos, esta está exposta 3 
vezes mais do que um adulto.
O risco de radiação também depende da dose absorvida 
em cada orgão e a radio- sensibilidade dos orgãos ou teci-
dos expostos em que nos olhos, mucosas e glândulas sali-
vares são mais propensos a captar esta radiação por serem 
um local húmido5.
Os registos radiográficos são um dos pilares de qualquer 
tratamento ortodôntico. Estes são essenciais não só para 
o diagnóstico e plano de tratamento, mas também para o 
follow-up de alguns casos, comunicação com colegas e 
avaliação dos resultados de tratamento.
Os registos imagiológicos 2D, nomeadamente a telerra-
diografia de perfil do crânio e a ortopantomografia, são 
desde sempre amplamente utilizados no âmbito da Or-
todontia, no entanto a tecnologia de imagem 3D é cada 
vez mais preferida uma vez que permite uma análise mais 
detalhada e fidedigna dos tecidos craniofaciais não só du-
ros, como também moles6. Faria então sentido a TCFC ser 
utilizada como primeira linha de opção na realização do 
estudo ortodôntico realizado no início de qualquer caso, 
algo que já foi adotado por vários profissionais de Medi-
cina Dentária. A questão que se coloca diz respeito à dose 
de radiação a que o paciente é sujeito para aquisição da 
imagem quando se comparam imagens 2D e imagens 3D. 
A obtenção de imagens recorrendo a técnicas 3D geral-
mente implica doses mais elevadas de radiação.
Optando por realizar a TCFC é também necessário perce-
ber se compensa expor o paciente a uma dose de radiação 
mais alta para obter uma melhor qualidade de imagem, 
uma vez que a diferença entre a qualidade standard e 
a alta implica o dobro de radiação entre elas. Nem sem-
pre será necessária a qualidade de imagem máxima para 
permitir avaliar as estruturas craniofaciais necessárias 
que permitem obter um correto diagnóstico. Assim, deve 
ser seguido o princípio ALARA (As Low As Reasonably 

Gender because women are more radiosensitive than 
men and age because children are more radiosensitive 
than adults. When performing an X-ray on a child under
10 years of age, she is exposed 3 times more than an 
adult. 
The radiation risk also depends on the absorbed dose in 
each organ and the radiosensitivity of the exposed organs 
or t issues in which the eyes, mucous membranes and 
salivary glands are more likely to capture this radiation as 
they are a humid place5. 
Radiographic records are one of the pillars of any ortho-
dontic treatment.  These are essential not only for diagno-
sis and treatment planning but also for follow-up of some 
cases, communication with colleagues and evaluation of 
treatment results.
2D imaging records, namely cranio-facial profile telera-
diography and orthopantomography, have always been 
widely used in Orthodontics, however 3D imaging tech-
nology is increasingly preferred as it allows for a more de-
tailed and reliable analysis of the craniofacial tissues, not 
only hard, but also soft6. It would therefore make sense 
for CBCT to be used as a first-line option in performing 
the orthodontic study indicated at the beginning of any 
case, something that has already been adopted by several 
dental professionals. The question that arises concerns 
the radiation dose to which the patient is subjected for 
image acquisition when comparing 2D and 3D images. 
Obtaining images using 3 D techniques generally involves 
higher doses of radiation.
When choosing to perform CBCT, it is also necessary 
to understand whether it pays to expose the patient to a 
higher radiation dose to obtain better image quality, since 
the difference between standard and high quality implies 
twice as much radiation between them. Maximum image 
quality will not always be necessary to allow the assessment 
of the craniofacial structures necessary to obtain a correct 
diagnosis. Thus, the ALARA7 principle must be followed, 
which is an acronym for the expression “As Low as Reason-
ably Achievable”. This is a principle of radiation safety, with 
the aim of minimizing doses to patients and workers, using 
all reasonable methods available (Figure 1).
Nowadays, some CBCT equipment has a technology 
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Achievable)7 que é um acrónimo para a expressão “tão 
baixo quanto razoavelmente exequível”. Este é um prin-
cípio de segurança de radiação, com o objetivo de mini-
mizar as doses a pacientes e trabalhadores, empregando 
para tal todos os métodos razoáveis existentes (Figura 1).

Hoje em dia alguns equipamentos de TCFC apresentam 
uma tecnologia designada por Low Dose Technology 
(LDT), considerada como ultra baixa dose de radiação, 
em que uma TCFC de 5x5 cm emite menos 80% de dose 
de radiação quando comparada com uma radiografia 
panorâmica convencional 2D. Com esta tecnologia con-
seguem-se obter exames 3D com doses de radiação mais 
baixas minimizando dessa forma a questão da compara-
ção entre as técnicas 2D e 3D.
Com a evolução da Ortodontia no sentido de individuali-
zar cada vez mais os planos de tratamento, nomeadamen-
te no planeamento do movimento dentário nos 3 planos 
do espaço, a TCFC tem cada vez mais indicações e esta 
tecnologia de baixa dose será certamente o caminho a se-
guir (Figura 2, 3, 4, 5, 6).

called Low Dose Technology (LDT), considered as ultra 
low radiation dose, in which a 5x5 cm CBCT emits 80% 
less radiation dose when compared to 2D conventional 
panoramic radiography. With this technology, is possi-
ble to achieve 3D exams with lower radiation doses, thus 

minimizing the issue of comparison between 2D and 3D 
techniques.
With the evolution of Orthodontics in the sense of 
increasingly individualizing treatment plans, namely 
in the planning of tooth movement in the 3 planes of 
space, CBCT has more and more indications and this 
low-dose technology will certainly be the way forward 
(Figure 2, 3, 4, 5, 6).

 

Fig. 1 Cálculo do 
risco causado 

pela exposição a 
radiação decorrente 

de exames 
radiográficos

Fig. 1 Calculation 
of the risk caused 
by exposure to 
radiation resulting 
from radiographic 
examinations

https://www.xrayrisk.com/calculator/calculator.php
Copyright © 2010, AngioCalc, LLC. All rights reserved.

http://www.xrayrisk.com/calculator/calculator.php
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Fig. 2 - caso clínico - fotografias iniciais. Recidiva de tratamento 
ortodôntico em paciente adulta, com apinhamento bimaxilar e 

comprometimento importante dos tecidos periodontais, apresentando 
recessões gengivais.

Fig.2 - clinical case - initial photographs. Recurrence of 
orthodontic treatment in an adult patient, with bimaxillary 
crowding and significant involvement of periodontal tissues, 
showing gingival recession.
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Fig. 3, 4, 5 - planeamento virtual 
do caso com recurso a TCFC 
integrada com o Spark Approver 
Software™. Com recurso às 
imagens 3D podemos planear 
o movimento dentário nos 3 
planos do espaço e visualizar 
o mesmo, nomeadamente o 
movimento radicular tendo em 
conta o osso basal de suporte.

Fig. 3, 4, 5 - virtual case planning 
using CBCT integrated with 
Spark Approver Software™. 
Using 3D images, we can plan 
tooth movement in the 3 planes 
of space and visualize it, namely 
root movement taking into 
account the basal supporting 
bone.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6 - final da primeira fase de tratamento realizado com alinhadores. 
Apesar de ter sido planeada a expansão dentária em ambas as arcadas, 
o movimento radicular foi realizado de forma a corrigir os torques sem 

que houvesse prejuízo dos tecidos periodontais de suporte, respeitando 
o osso alveolar e a posição das raízes em relação ao mesmo. Não houve 

agravamento das recessões gengivais.

Fig. 6 - end of the first phase of treatment performed with aligners. 
Although tooth expansion was planned in both arches, the root 
movement was performed in order to correct the torques without 
harming the supporting periodontal tissues, respecting the alveolar 
bone and the position of the roots in relation to it There was no 
worsening of gingival recessions.
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CONCLUSÃO

Com a evolução da tecnologia e com o surgir de novas 
abordagens aos problemas ortodônticos existem alguns 
tratamentos em que a TCFC é imprescindível se quiser-
mos fazer um diagnóstico preciso e um planeamento 
detalhado. Tratamentos ortodôntico-cirúrgico-ortogná-
ticos para planeamento dos movimentos cirúrgicos du-
rante a cirurgia ortognática, expansão maxilar assistida 
por micro-implantes (MARPE) são alguns exemplos des-
se tipo de tratamentos, que são geralmente abordagens 
mais invasivas. 

CONCLUSION

With the evolution of technology and the emergence of 
new approaches to orthodontic problems, there are some 
treatments in which CBCT is essential if we want to make an 
accurate diagnosis and detailed planning. Orthodontic-sur-
gical-orthognathic treatments for planning surgical move-
ments during orthognathic surgery, micro-implant assisted 
rapid palatal expansion (MARPE) are some examples of 
these types of treatments, which are generally more invasive 
approaches. However, in some cases, in order to make the 
diagnosis, we should carefully consider performing   imaging   
techniques   that   use ionizing radiation to obtain 3D images. 
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Correction of anterior open bite with mini-screws

ABSTRACT

The anterior open bite treatment is conside-
red one of most challenging treatments in 
Orthodontics due to is multifactorial etiolo-
gy and stability risk.
The classical orthodontic approach uses ex-
trusion to treat this kind of malocclusion.
The mini screws can be an excellent tool to 
this kind of problems allowing the Ortho-
dontist to change not only dental esthetics 
and occlusion but also facial esthetics. 
The aim of this article is to describe the cli-
nical management of the anterior open bite 
treated with mini screws.

Tratamento da mordida aberta anterior 
com micro implantes
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RESUMO

O tratamento da mordida aberta anterior é 
considerado como um dos mais desafiantes 
para a Ortodontia, devido á sua etiologia multi-
fatorial e ao risco de recidiva.
A mecânica ortodôntica clássica recorre fre-
quentemente a extrusão dentária anterior para 
corrigir este tipo de má oclusão.
Os micro implantes podem ser uma excelente 
ferramenta para este tipo de tratamento, por-
que permitem não só modificar a oclusão e es-
tética dentária, mas também a estética facial.
O objetivo deste artigo é descrever um caso 
clinico de mordida aberta anterior tratada com 
micro implantes.
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INTRODUCTION

The anterior open bite treatment it is always a chal-
lenge for the Ortodontist.1,2,3,4,5,6. The etiology results of 
the combination both skeletal, functional and dental 
factors.2

The are plenty treatment approaches for this mal oc-
clusion. The most common orthodontic mechanics 
is the anterior teeth extrusion with intermaxilar elas-
tics.1,2,3,4

The temporary anchorage devices opened new ortho-
dontic horizons for the correction of the anterior open 
bite.6

The aim of this article is to describe the orthodontic 
mini screws mechanics used for the correction of the 
anterior open bite.

CASE DESCRIPTION 

A 28 years old male caucasian patient attended a pri-
vate dental office and the main complain was difficulty  
in chewing.(fig1)
The facial analyses revealed a mesofacial pattern with 
a slight increase in the lower facial height, a convex 

INTRODUÇÃO

A mordida aberta anterior é uma má oclusão que repre-
senta sempre um grande desafio para os ortodontis-
tas1,2,3,4,5,6. A sua etiologia resulta da combinação de facto-
res esqueléticos, funcionais e dentários.2

Existem várias abordagens para a resolução desta má 
oclusão em adultos. A mecânica ortodôntica mais co-
mum consiste na extrusão do setor anterior com elásticos 
intermaxilares.1,2,3,4 No entanto, na maior parte dos casos, 
o tratamento ideal passa pela redução dimensão vertical e 
consequente correção do eixo facial. 
Os dispositivos de ancoragem temporária abriram novos 
horizontes para o tratamento desta má oclusão.6

O objetivo deste artigo, é descrever a mecânica utilizada 
para correção da mordida aberta anterior, com recurso a 
ancoragem esquelética com micro implantes.

DESCRIÇÃO DO CASO

O paciente do género masculino de 28 anos de idade e et-
nia caucasiana compareceu a consulta de Ortodontia em 
clinica privada e apresentava como queixa principal a di-
ficuldade em mastigar. (Fig.1) 

Fig.1 Radiografia panorâmica Fig.1 Panoramic radiography
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Na análise facial apresentou um padrão mesofacial com 
um ligeiro aumento do terço inferior da face, perfil conve-
xo e uma retromandibulia. Inserido num padrão esquelé-
tico tipo Classe II.(Fig.2)

Na avaliação intra oral identificámos uma compressão 
dentoalveolar com extrusão dos molares maxilares, uma 
relação molar de classe I, uma mordida aberta anterior 
com a sobremordida vertical de -6,5 mm e uma sobremor-
dida horizontal de 1,5 mm. (Fig.3)

No que diz respeito a cefamoletria recorremos à análise 
de Ricketts que nos confirmou a presença de uma altura 
facial inferior aumentada (mandibular arc) e um eixo fa-
cial com rotação posterior. ( Fig.4)

SEQUÊNCIA DE TRATAMENTO

Optou-se por um tratamento ortodôntico com recurso a 

profile and a retrognathism inserted in skeletal Classe 
II pattern.
The intra oral evaluation showed dento alveolar com-
pression with maxilar molar extrusion, a classe I molar 

relation and an anterior open bite with an overbite of 
-6,5mm and a overjet of 1,5mm.
The Ricketts cephalometric analysis confirmed the 
presence of an opened mandibular arc and facial axis 
with posterior rotation.

TREATMENT SEQUENCE

We choose to treat this case using skeletal anchorage 
so that we could intruded the upper molars, correct the 
anterior open bite and improve the lower facial height 
by anterior mandibular rotation.
To reduced posterior oclusal interferences and the 

Fig.2 Fotografias faciais pré tratamento

Fig.3 Fotografias intra-orais pré tratamento

Fig.2 Pre treatment facial photographies

Fig.3 Pre treatment intra oral photographies
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ancoragem esquelética para intrusão dos molares maxila-
res, de forma a corrigir a mordida aberta e diminuir a altu-
ra facial inferior com rotação mandibular anterior.
Para reduzir as interferências oclusais posteriores e a 
quantidade de força necessária para a intrusão dos mola-
res maxilares, extraíram-se os terceiros molares mandi-
bulares e maxilares.
Depois do alinhamento e nivelamento de ambas arca-
das dentárias e da colocação de arcos de níquel titânio 
0.016”x 0.022”, procedeu-se à correção do problema ver-
tical (Fig.5).

amount of strength needed to intruded the upper mo-
lars we extracted the mandibular and maxilar third 
molars.
After aligning and leveling both maxilar and mandibu-
lar arches we started the vertical problem correction.
Initially we placed occlusal stops (Ormco - Optiband) 
in the lower molars to help intruding. Then we placed 
12x2mm (Ormco - Vector TAS) miniscrews between 
teeth 16/17 and teeth 26/27 and finally between teeth 
15/16 and teeth 25/26. The intrusion was made progres-
sively using elastomeric chain (Ormco - Power chain) 

Fig.  4 Telerradiografia 
facial de perfil direito.

Fig.4 Profile 
telerradiography

Fig.5 Ricketts 
cephalometric diagram 
and analysis 

Fig.5 Traçado e
análise cefalométrica 
de Ricketts
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Para esse efeito e para auxiliar na mecânica de intrusão, 
colocaram-se stops oclusais (Ormco - Optiband) nos 
primeiros e segundos molares mandibulares (Fig.6). Se-

guiu-se a colocação de micro implantes de 12x2 mm (Vec-
tor TAS - Ormco) entre os dentes 16/17 e os dentes 26/27 
(Fig.7), e cerca de 2 meses depois entre os dentes 15/16 e 
os dentes 25/26 (Fig .8). A intrusão foi efetuada progres-

sivamente com auxílio de cadeias elásticas (Power Chain 
- Ormco), mas só depois de ter sido colocada uma barra 
transpalatina de forma passiva, para evitar o aumento do 
torque provocado pelo vectores de força das cadeias elás-
ticas (Fig.9).
Como inicialmente o paciente tinha uma relação molar 

and transpalatal bar was placed passively to avoid teeth 
torque raising.
Because initially the patient had a classe I molar rela-

tion the upper molars intrusion led to a classe III that 
was treated with interproximal reduction and classe III 
elastics.
We finished with multi strand arch wires ( Ormco - 

D-Ret) and posterior intermaxilar elastics.
For mandibular retention we used a fixed wire from ca-
nine to canine and for the maxilar retention we used a 
wraparound Hawley retainer.

Fig.6 Stops oclusais - 1º e 2º Molar mandibular

Fig.7 Micro implantes colocados entre os dentes 16/17 e 26/27

Fig.8 Micro implantes colocados entre os dentes 15/16 e 25/26

Fig.6 Oclusal stops on the first and second lower molars

Fig.7 Mini-screws placed between teeth 16/17 and 26/27

Fig.8 Mini-screws placed between teeth 15/16 and 25/26
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de classe I, a rotação anterior mandibular resultou numa 
relação molar e canina de classe III, que foi corrigida re-
correndo a um ligeiro desgaste interproximal e a elásticos 
intermaxilares de classe III (Fig.10).

Finalizou-se com arcos trançados (Ormco - D-RET) e 
elásticos intermaxilares de assentamento (Fig.11).
Como contenção, colocou-se na arcada mandibular uma 
barra lingual de canino a canino e na arcada maxilar uma 
placa de Hawley do tipo “wraparound”.

DISCUSSÃO/ CONCLUSION

The treatment sequence used is the case allowed us 
to get a good esthetic and funcional occlusion and pa-

tient’s main complain was solved.(Fig. 12 e 13).
The classic orthodontic would correct this anterior 
open bite by dental extrusion and of the goals of ortho-
dontic treatment that is the facial esthetics would be 
ignored because previously this only could be accom-

 Fig.9 Sequência da intrusão dos molares maxilares sem 
elásticos intermaxilares

Fig.9 Upper molar intrusion sequence without intermaxilar elastics

Fig.10 Correção da classe III Fig.10 Classe III correction
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CONCLUSÃO/DISCUSSÃO

No caso clínico apresentado, a sequência de tratamen-
to permitiu alcançar uma oclusão funcional, melhorar a 
estética facial e resolver a queixa principal do paciente 
(Fig. 12 e 13).

A mecânica ortodontica clássica teria corrigido esta mor-
dida aberta anterior através da extrusão dentária, mas 

plished by orthognathic surgery.7,8

In this case the mini screws allowed us to correct the 
anterior open bite not only by the extrusion of the in-
cisors but also by the intrusion of the upper molars 
leading to a decrease of  the anterior facial height and 
anterior mandibular rotation. (Fig.14,15 e 16).

The possibility of relapse when treating an anterior 
open bite malocclusion remains high.1-10  When we pre-

Fig.11 Arco de Finalização trançado maxilar.

Fig.12 Fotografias intra orais finais

Fig.13 Fotografias extra orais finais

Fig.11 Finishing with multi strand arch wires

Fig.12 Final intra oral photographies

Fig.13 Final facial photograhies
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sem considerar a estética facial com um dos objetivos do 
tratamento ortodôntico, que só poderia ser conseguido 
com recurso a cirurgia ortognática.7,8

Neste caso, a utilização de micro implantes permitiu cor-
rigir a mordida aberta anterior, não só como resultado da 
extrusão dos incisivos, mas principalmente através da in-
trusão dos molares maxilares, que se traduziu na diminui-
ção da altura facial inferior e na rotação anterior da man-
díbula (Fig.14,15 e 16).

Fig.14 Análise e 
cefalometria de 

Ricketts final

Fig.15 Áreas de sobreposição de Ricketts.

Fig.15 Ricketts sobreposition areas

Fig.16 Comparação entre fotografia do perfil inicial A e o final B

Fig.16 Comparison between inicial facial photography A and final B

Fig.14 Pos treatment 
ricketts cephalometric 
diagram and analysis

formed a photographic control 2 years after finishing 
the orthodontic treatment we observed a slight de-
crease of the overbite probably as a result of the upper 
molar eruption.9,10 (Fig. 17).
During orthodontic anterior open bite treatment molar 
intrusion can be performed with mini screws allowing the 
Orthodontist to have good dental and facial outcomes. 
7,8,10 But when the demand for facial changes is high the or-
thognathic surgery remains the best choice.10

a b
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A literatura refere que é grande a possibilidade da recidiva 
do tratamento ortodôntico da mordida aberta anterior.1-10 
Neste caso clínico, o controlo fotográfico 2 anos após a 
remoção do aparelho, mostra uma ligeira diminuição da 
sobremordida vertical, muito provavelmente como resul-
tado a erupção dos molares intruídos. 9,10 (Fig. 17).

Fig.17 Fotografias intra orais 2 anos após remoção do 
aparelho ortodôntico.

Fig.17 Intra oral photographies 2 years 
pos treatment
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A possibilidade de intruir molares maxilares com micro im-
plantes para o tratamento da mordida aberta anterior, per-
mite obter resultados tanto a nível dentário como facial. 7,8,10

No entanto, quando a necessidade das modificações fa-
ciais é mais elevada a cirurgia ortognática continua a so-
lução mais adequada.10






