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Entrevista com os professores Rafi Romano e Sílvia Geron (Israel).
Esta entrevista foi concedida por ocasião de um curso ministrado em São Paulo pelos dois pro-
fessores a convite da ABOL (Associação Brasileira de Ortodontia Lingual – www.abolortolingual.
com.br). As perguntas foram respondidas pelos dois professores em comum acordo e formuladas 
por vários membros da ABOL, a quem agradecemos a importante contribuição.

1) Qual seria a melhor maneira de corrigir uma cur-
va de Spee severa no arco inferior com aparelho 
lingual? Tenho encontrado muitos problemas devi-
do ao comprimento reduzido do arco. (Dra. Liliana 
Maltagliati).

A melhor maneira de corrigir uma curva de Spee 
profunda é seguir o protocolo lingual. Isso quer di-
zer que o primeiro passo seria terminar o alinha-
mento inicial com fios resilientes. Depois desta 
fase, as opções que temos são o uso de fios com 
curva de Spee reversas, elásticos de classe II, for-
ças de intrusão nos molares e, o mais importante, 
o efeito do plano de mordida incorporado nos  brá-
quetes da 7a geração da Ormco. Estes bráquetes 
facilitam a abertura da mordida especialmente em 
casos de sobremordida profunda.

2) Qual seria a melhor maneira de individualizar, 
montar e instalar o aparelho lingual na atualidade? 
(Dr. Peter Taylor)

Existem três correntes principais dentro de Orto-
dontia Lingual hoje em dia. A primeira consiste na 
programação completa do posicionamento dos brá-
quetes, incluindo o controle de torque e dobras da 
primeira ordem (in-out). Este procedimento se faz 
no laboratório por meio dos sistemas como TARG, 
CLASS, HIRO, MBP ou qualquer outro sistema de 
montagem; também, por meio de um sistema de 
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set-up virtual e montagem de bráquetes operadas 
pelo computador como o sistema Orapix.
A segunda corrente consiste numa tecnologia 
computadorizada que fabrica cada bráquete indi-
vidualmente, de acordo com a superfície lingual 
dos dentes em questão; com isto, a definição da 
posição final dos dentes fica na dependência dos 
fios que são dobrados por meio de robôs.  
A terceira seria um modo simplificado de posicio-
nar os bráquetes que permite controle de rotação, 
angulação e altura; porém, sem nenhum controle 
sobre o torque ou in-out. Este método seria feito 
dentro do próprio consultório e indicado para os 
casos mais simples, que não precisam de controle 
de torque.

3) Qual seria a melhor mecânica de retração; des-
lizamento ou alças? (Dra. Graça Guimarães)

Não há duvida que a mecânica de alças é mui-
to eficiente na retração; porém, as desvantagens 
principais seriam sua difícil fabricação e a possibi-
lidade de desconforto para a língua. 
No caso de mecânica de deslize temos a possibili-
dade de aproveitar os fios bidimensionais (0.018 x 
0.025 anterior e 0.018 posterior) ou bráquetes bi-
dimensionais (0.018 slot anterior e 0.022 slot pos-
terior). Sabendo-se aplicar e manter uma relação 
apropriada entre momento e força, a mecânica de 
deslize tem sido um método muito eficiente.
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4) Como controlar a inclinação dos dentes anterio-
res durante a retração? (Dra. Silvia Reis)

Para controlar a inclinação dos incisivos durantes 
a retração é necessário observar três fatores: co-
locar um ligeiro extra-torque na inclinação dos in-
cisivos durante a confecção dos set-ups; o fio deve 
estar completamente encaixado no slots dos brá-
quetes; e fechar os espaços com forças bem leves 
(ativação suave dos fios).
5) Qual a melhor maneira de se obter a intercus-
pidação final; elásticos ou um posicionador? (Dr. 
Paulo Renato Ribeiro)

A maioria dos clínicos tenta conseguir a intercus-
pidação final, simplesmente, utilizando a relação 
entre fio e bráquete sem depender de um posicio-
nador. A colagem indireta dos bráquetes permite 
uma movimentação dentária que é muito precisa 
e muito previsível.

6) Como vocês tratam os problemas transversos 
severos em uma primeira fase; com ou sem apare-
lho ortopédico funcional ? (Dr. Marcos Prieto)

O plano de tratamento para o paciente lingual 
não se difere do de um paciente que usa apare-
lho vestibular. Assim, em alguns casos, haverá a 
necessidade de iniciar com aparelhos ortopédicos 
funcionais. Também há casos onde se precisa de 
uma expansão cirúrgica assistida, ou em outros 
uma expansão unilateral. Estas alternativas de 
tratamentos são feitas antes de iniciar a fase de 
aparelho fixo lingual.
Entretanto, às vezes fica mais fácil resolver proble-
mas transversais moderados com aparelho lingual 
devido a desoclusão posterior e a tendência para 
expandir arcos inerente nestes aparelhos. Muitas 
vezes temos uma expansão mais através de um mo-
vimento de corpo e com menor grau de inclinação 
dos dentes comparado com o aparelho vestibular.

7) Do ponto de vista biomecânica, quais são os 
efeitos positivos e negativos da distância interbrá-
quete reduzida que ocorrem na ortodontia lingual? 
(Dr. Alex Macedo)

As vantagens e desvantagens da pequena distância 
interbráquete já foram bem discutidas na literatura. 
Hoje em dia, os clínicos podem aproveitar as van-
tagens de poder escolher entre inúmeros bráque-
tes linguais com características diferentes como: 
dimensão mesiodistal menor ou maior do bráque-
te;  amarração ao fio normal ou auto ligada. Po-
demos aproveitar fios muitos resilientes como, por 

exemplo o 0.010 NiTi.  Assim, levando tudo isso 
em conta, podemos superar este problema de dis-
tancia interbráquete.
Fios pré-formados ou fios dobrados por computa-
dor também facilitam a mecânica.    

8) Do ponto de vista do local do centro de resistên-
cia do dente e da relação momento/força; o que 
devemos prever em termos desejáveis e indese-
jáveis no sistema biomecânico na ortodontia lin-
gual? (Dr. Marcelo Marigo)

Devido ao fato do ponto de aplicação da força ser 
mais próximo do centro de resistência do dente 
no sistema lingual, comparado com o labial, po-
demos conseguir intrusão pura sem efeitos co-
laterais de protrusão quando aplicamos forças 
intrusivas. Quando se utiliza um fio com  curva de 
Spee reversa  no arco inferior os incisivos infe-
riores intruirão sem inclinar. Pela  mesma razão, 
teremos também uma ancoragem melhor devido 
ao fato do sistema de forças criar maior retroincli-
nação dos molares.
Por outro lado, a força intrusiva aplicada do lado 
lingual do centro de resistência  pode agravar a 
inclinação de incisivos já previamente retro-inclina-
dos. Em relação aos momentos criados durante a 
retração, existe uma tendência maior dos incisivos 
retroinclinarem. Levando todos estes fatores em 
conta, independente da inclinação inicial do dente, 
um bom controle de torque durante a retração deve 
ser sempre considerado em ortodontia lingual.

9) Em termos gerais, quais são as principais van-
tagens da técnica lingual do ponto de vista cientifi-
co? (Dr. Valter Arima)

Não houve um grande progresso nas pesquisas 
relacionadas à ortodontia lingual durante a última 
década.
Portanto, o número de fabricantes que estão en-
volvidos com a técnica e a variedade de novos 
bráquetes e fios permitem uma base para pesqui-
sas e comparações.

10) Em relação do sistema LBJ proposto em seus 
artigos, quais são as vantagens principais perante 
sistemas convencionais de colagem de bráque-
tes? (Dra. Rita Thurler)

Há três vantagens principais: primeiro, o LBJ per-
mite controle personalizado sobre o posicionamen-
to dos bráquetes que incluem torque e in-out dos 
incisivos superiores. Em segundo lugar, o procedi-
mento é  simples e rápido e pode ser feitos dentro 
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de 15 minutos por arco dentro do próprio consultó-
rio. Finalmente, os custos deste procedimento são 
bem reduzidos e isto permite uma grande diminui-
ção nas despesas de laboratório.  

11) Vocês poderiam nos relatar sua experiência 
com outros tipos de bráquetes, especialmente os 
bráquetes autoligáveis? (Dr. Henrique Bacci)

Nos tivemos a felicidade de poder examinar a maio-
ria dos bráquetes lançados mais recentemente no 
mercado, que incluem o Innovation L, Phantom, 
Magic, Forestadent 2 e 3D, STB, I-Braces e Adenta 
entre outros. Todos tem vantagens e desvantagens; 
porém, em termos gerais, acreditamos piamente 
que um bom clínico que respeite as normas de bio-
mecânica com critério e sabedoria, vai conseguir 
resultados excelentes com qualquer um deles.
Bjorn Zachrisson afirmou, ao falar sobre a ten-
dência atual em favor de bráquetes autoligáveis e 
suas qualidades inquestionáveis sobre os bráque-
tes convencionais, que não foi provado nem cien-
tificamente nem clinicamente nada em favor dos 
bráquetes autoligáveis e por isto ele achava que 
os clínicos não deveriam mudar o seu sistema de 
bráquetes que até agora os tem servido bem.

12) Dr. Takemoto mostrou vários casos com extra-
ção dos 4 primeiros pré-molares. Na maioria dos 
casos ele utilizou mini-implantes no arco superior 
e nenhuma ancoragem no arco inferior. O que os 
Srs. fazem em termos de ancoragem nestes ca-
sos? (Dr. Marcelo Pazzotto)

Na maioria dos casos, a ancoragem pode ser bem 
efetiva usando-se a mecânica correta, até quando 
os segundos pré-molares são extraídos, com des-
crito no artigo “Six anchorage keys used in lingual 
orthodontic sliding mechanics” Geron S., Vardimon 
A., World J Orthod. 2003; 4:258-265. Muito rara-
mente nós usamos  mini-implantes em casos de 
ancoragem normal. Nós os usamos mais frequen-
temente com extrações assimétricas ou unilaterais 
ou em casos de ancoragem mínima em que preci-
samos mesializar os molares.

13) Em casos de extração de pré-molares, o que 
se incorpora dentro do set-up na região anterior 
para que no fim do tratamento não haja inclina-
ção lingual excessiva dos incisivos.? (Dr. Rodrigo 
Milani)

Em um caso de extração, um dos efeitos colaterais 
mais complicados é a retro-inclinação do segmen-

to anterior, especialmente devido o ponto de apli-
cação de força sendo mais perto e às vezes atrás 
o centro de resistência dos dentes (CR). Para 
compensar este efeito colateral, incorporamos um 
sobre-torque dentro da base do bráquete (durante 
a fase laboratorial). Nós temos também o cuidado 
de utilizar somente arcos retangulares rígidos ao 
fechar os espaços. Utilizamos também amarrilho 
metálico para manter o fio dentro do slot dos brá-
quetes dos dentes anteriores e procuramos dissi-
par forças leves e com reduzidos momentos. 
14) Em casos de mordida aberta, seria aconselhá-
vel posicionar os bráquetes mais cervicais no set-
up para favorecer o fechamento da mordida? (Dr. 
Alexandre Moro)

Isto poderia ser uma ideia muito boa; entretanto, 
em muitos casos não é possível porque o tama-
nho do bráquetes e o tamanho da superfície lin-
gual dos dentes não permitem muitas alterações 
na posição vertical dos bráquetes. 

15) Em casos de tendência da mordida cruzada 
posterior, seria possível corrigi-la  com controle de 
torque ou seria necessário o uso de elásticos inter-
maxilares? (Dra. Andréia Vellini)

A mordida cruzada posterior possui a tendência 
mais comum de recidiva. Às vezes é muito difícil 
resolver este problema. Mesmo que a ortodontia 
lingual seja uma técnica mais favorável em termos 
de correção destes casos, em algumas situações 
precisaremos da ajuda de elásitocos intermaxila-
res para sua correção.
É aconselhável considerar se existe a necessida-
de de corrigir mordidas cruzadas onde não exis-
tam interferências funcionais ou fatores estéticos 
envolvidos.

16) Em casos de build-ups posteriors, o material 
utilizado seria colocado no primeiro molar, no se-
gundo ou ambos? (Dr. Antônio Jacob)

Depende do propósito dos build-ups.  Se a inten-
ção é intruir os molares, seria melhor colocar nos 
dois molares. Se a intenção for simplesmente de-
sarticular os incisivos, então build-ups somente 
nos primeiros molares seriam suficientes.

17) Os Srs acreditam que Ortodontia Lingual está 
sendo indicada e utilizada por ortodontistas devi-
do às vantagens significantes inerentes à técnica 
ou simplesmente por razões de marketing? (Dra. 
Carla Gimenez)
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Mesmo que a motivação inicial para a maioria dos 
ortodontistas que participam dos congressos de 
Ortodontia Lingual possa ser por motivos de mar-
keting e aumento do número de pacientes no con-
sultório, quando eles adquirem mais experiência e 
terminam um número maior de casos, eles perce-
bem que a técnica lingual possui muitas vantagens 
biomecânicas sobre a técnica vestibular e, graças 
à colagem indireta, podem terminar os casos  com 
mais precisão e  rapidez.
18) Os Srs acreditam que dentro de 10 anos pelo 
menos 20% dos ortodontistas estarão utilizando 
esta técnica? Que percentagem de ortodontistas 
no seu país praticam lingual? (Dra. Cleuma Ro-
drigues)

No nosso país a maioria dos ortodontistas conhe-
cem a técnica e cerca de metade a usam de vez 
em quando. Entretanto, somente cerca de 10% 
destes ortodontistas utilizam a Ortodontia Lingual 
de maneira rotineira.

19) Qual é a melhor maneira de treinar ortodon-
tistas na técnica lingual: Cursos curtos ou longos 
que incluem experiência clinica com pacientes? 
(Dr. Daniel Ribeiro)

É essencial para os clínicos que desejam praticar 
a técnica lingual compreender que, como qualquer 
outra técnica, existe uma curva de aprendizado. 
Apesar da experiência clinica, é imperativo que os 
ortodontistas frequentem todos os cursos possí-
veis, sejam práticos ou teóricos, com carga horária 
curta ou longa, e não olhem para a técnica como 
se fosse somente uma maneira de se diferenciar 
dos outros. Isto é o que nós dois temos feito du-
rante os últimos 12 anos e o que recomendamos 
para todos fazerem.

20) Técnica Lingual: onde estamos e para onde 
vamos ? (Dr. Luiz Fernando Eto) 

Na nossa opinião, a Ortodontia Lingual ainda vai 
permanecer uma técnica exclusiva e utilizada por 
um grupo relativamente pequeno de ortodontistas 
durante muitos anos. A razão é que a técnica exige 
muita atenção e conhecimento para a sua práti-
ca e não pode ser praticada pensando-se em um 
atendimento em larga escala de pacientes.


