
Os avanços recentes nos materiais ortodônticos,

bem como as alterações nos conceitos de tra-

tamento, têm revelado uma diminuição signifi-

cante das extrações dentárias em casos com

discrepâncias suaves ou moderadas1.

Um dos maiores problemas que o ortodontista

enfrenta na clínica diária é a distalização dos

primeiros molares superiores, principalmente se

a necessidade for apenas unilateral2.

Muitos ortodontistas sentem-se incapazes e

frustrados na execução de alguns planejame-

tos ortodônticos devido a não cooperação do

paciente no uso dos aparelhos de ancoragem

extrabucais.

Dentre os aparelhos criados nos últimos anos

para esse fim, temos o "Jones Jig", preconizado

em 1992 por Richard D. Jones1, que foi desen-

volvido para ser usado com qualquer mecano-

terapia escolhida pelo profissional4. A indicação

deste aparelho relaciona-se a uma classe II de

molares uni ou bilateral1, e em casos de apinha-

mentos dentários superiores.

Sua mecânica de distalização requer mínima

colaboração do paciente, o que possibilita um

tratamento mais consistente e rápido. Entre-

tanto fatores como o padrão de crescimento,

discrepância dentoesquelética, estágio de desen-

volvimento dentário e idade do paciente devem

ser considerados1.

Uma maior distalização pode ser conseguida

quando o paciente se apresenta na fase de den-

tadura mista, previamente à irrupção dos 20S

molares permanentes, mas apresentam ótimos

resultados após a fase de crescimento1.

Componentes23:

1. Extremidade caudal grossa de calibre 0,9mm

(036");

2. Extremidade caudal fina de calibre 0,5mm

(016");

3. Gancho para fixação do aparelho;

4. Braço de extensão anterior para receber a

mola;

5. Mola de níquel titânio de secção aberta

localizada no centro do braço (0,9mm) e

fechada nas extremidades;

6. Presilha para retenção da mola e fixação de

amarrilho para ativação;

7. Contorno anterior do braço para retenção da

presilha.

O aparelho Jones Jig sempre deve estar asso-

ciado a um Botão de Nance (Fig. 2a) para

promover a ancoragem. O Botão de Nance

modificado (Fig. 2b) é uma versão que pode ser

fixada nos primeiros pré-molares, nos segun-

dos pré-molares ou nos segundos molares

decíduos4,5.

1. Os primeiros molares deverão estar previa-

mente bandados com tubos duplos solda-

dos às bandas;

2. Confeccionar o Botão de Nance modificado

como elemento de ancoragem:4

- Separar os dentes de ancoragem;

- Adaptar as bandas e soldar por vestibular os

acessórios de fixação (braquetes ou botões);

- Moldar o arco superior;

-Transferir as bandas para a moldagem;

- Vazar em gesso pedra;

- Contornar um fio de aço 0,9mm (036") desde

a porção palatina do segundo pré-molar supe-

rior direito, contornando a região anterior do

palato e estendendo-se até a mesma região

do lado oposto;

- Soldar o fio de aço à porção palatina das

bandas dos dentes de ancoragem. Em seguida

colocar acrílico autopolimerizável na porção

anterior do fio para confecção do Botão de

acrílico. Evite que o acrílico alcance a papila

incisiva e os dentes;

- Promover o acabamento e polimento do apa-

relho;

- Fixar na boca.

3. Com o auxílio de um alicate 139 introdu-

zir simultaneamente a extremidade caudal

grossa do "Jones Jig" no tubo redondo e

a extremidade caudal fina no slot 022"x

028"do primeiro molar superior;

4. Através de modelos ou tendo como

parâmetro a própria boca do paciente e

com o auxílio do alicate Delarose damos

conformidade ao braço de extensão ante-

rior de modo a contornar regularmente



o perímetro lateral externo do arco den-
tário;

5. A mola de níquel titânio deverá ser encai-
xada no braço de extensão anterior;

6. Em seguida, encaixar a presilha de
retenção;

7. Com um alicate 139 dobrar cervical-
mente a extremidade anterior do braço de
extensão que tem por finalidade conter a
presilha e a mola;

8. Com uma ligadura de calibre 010" (0,25mm)
amarrar o gancho de fixação ao gancho do
tubo do molar.

cada profissional, podendo ser usada uma
placa de Hawley modificada com grampos em
forma de "C" na mesial dos molares, barra
transpalatina, botão de Nance com bandagem
de molares, entre outros.

O "Jones Jig" produz movimento distai do molar

superior para um relacionamento de classe I com

os segundos molares erupcionados ou não, uni

ou bilateralmente e em paciente em crescimento

ou não. É um método rápido e indolor de corrigir

o relacionamento de classe II sem a cooperação

do paciente4.
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Uma ligadura de calibre 010" deverá ser
amarrada ao acessório (braquete ou botão)
previamente soldado às bandas dos dentes de
ancoragem, sendo distendida até o orifício de
fixação da presilha.

Torcendo a ligadura estará promovendo a
ativação propriamente dita.

A mola libera forças que variam de 70 a 75
gramas quando comprimidas de 1 a 5 mm.

Não deve ser totalmente comprimida para
evitar força excessiva. A ativação deve ser reali-
zada a cada 3 a 4 semanas ou 5 a 8 semanas.

A maneira de preservar a ancoragem
(contenção) após a distalização é pessoal para

- O movimento é estritamente dentoalveolar5.
- Pode levar a uma vestibularização dos dentes

anteriores superiores, mas muito pequena4,5.
- Na compressão total da mola pode ocorrer

perda de ancoragem que leva a pouca
distalização dos molares e mesialização dos
elementos anteriores.

- As forças de aparelhos extrabucais podem
variar de 400 a 500 gramas. Já com o
Jones Jig são empregadas forças extrema-
mente suaves (70 a75 gramas).

- Aqueles que desejam uma redução maior na
convexidade necessitarão usar extrabucais6.

- É contra-indicado em casos de padrões de cres-
cimento vertical extremos, porque a extrusão
dos molares não é restrita4.

- Durante a instalação do aparelho, deve-se
observar a posição dos 1os molares, pois
pode existir uma rotação mesio-lingual que
impede ou dificulta a colocação imediata do
"Jones Jig" 1.


