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FINALIZAÇÃO

A finalização ortodôntica é a etapa mais importante do tratamento. O orto-
dontista deve estar atento aos detalhes que conduzirão à finalização de melhor 
qualidade, com a finalidade de proporcionar maior estabilidade dos resultados 
obtidos. A adoção de medidas simples, tais como a obtenção de uma radiogra-
fia panorâmica e de modelos ortodônticos intermediários, no início da fase de 
finalização, pode facilitar o estudo dos detalhes clínicos a serem refinados antes 
da remoção definitiva dos aparelhos ortodônticos fixos.

Além de critérios de avaliação do posicionamento dentário, o profissional deve 
avaliar a estética do sorriso, bem como programar uma análise objetiva da oclu-
são estática e funcional.

A finalização ortodôntica é descrita como uma arte compreendida de percep-
ções individuais e de pequenos detalhes95. Ela é o estágio do tratamento no 
qual pequenas alterações são corrigidas, buscando aproximar-se de uma oclu-
são normal, possibilitando saúde, estética, função e estabilidade. Seus objetivos 
fundamentais são conseguir oclusão excelente, alinhamento apropriado e sorri-
so agradável. Os procedimentos empregados nesta fase variam de acordo com 
a técnica ortodôntica e a severidade da má oclusão.

Há controvérsia em relação à qualidade da finalização do tratamento ortodônti-
co e a estabilidade pós-tratamento. Consiste no processo que antecede o “tér-
mino” do tratamento. A divisão em duas etapas é de fundamental importância 
para determinar uma oclusão mais próxima do normal do ponto de vista estático 
e dinâmico. Classifica-se em refinamento da oclusão:

1ª fase: O paciente faz uso de aparelho ortodôntico com o objetivo de corrigir 
detalhes grosseiros que não foram corrigidos durante o processo de alinhamen-
to e nivelamento, por opção do profissional ou negligência operacional. 

NINE FACES

Diagnóstico, protocolos de tratamento e Biomecânica Ortodôntica
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01 • A,B - Eixo vestibular da coroa clínica (EVCC Andrews) (A). A variação das inclinações da face 
vestibular da coroa dentária pode influenciar no torque das raízes (ex. inclinação 1 e 2) (B).
02 • A,B - Torque vestibular de raiz e lingual de coroa (A). Torque lingual de raiz e vestibular de coroa. 
A torção do fio deve ser realizada para complementar o torque já inserido no slot do acessório (B).

Após a fase de alinhamento e nivelamento com os 
fios de NiTi elásticos ou superelásticos, deve-se utili-
zar os fios de aço para a correção de detalhes funda-
mentais como retração em caso de extração, ajuste 
das angulações radiculares, controle de torque e co-
ordenação dos arcos dentários.

COORDENAÇÃO DOS ARCOS

Os fios de aço inox devem estar coordenados para 
manutenção da relação dentária inter-arcos. Quando 
os arcos são confeccionados por diagramas ou por 
meio da borda WALA, uma boa relação dimensional 
entre os arcos superior e inferior favorecerá o “engre-
namento” dentário entre as cúspides de contenção 

cêntrica e fossas. Nesta etapa os conceitos básicos 
de oclusão estática precisam ser respeitados. Muitas 
vezes os arcos estão perfeitamente coordenados sem 
uma boa relação inter-arcos. Nesses casos, o controle 
de torque com uso de fios retangulares pode ser uma 
opção no aspecto transversal e sagital.

QUANDO O CONTROLE DE TORQUE DEVE SER  
REALIZADO NO FIO RETANGULAR? 

• Variação da morfologia da face vestibular da coroa 
dentária (Figura 01A,B).

• Uso de fios retangulares com folga no slot (Fi-
gura 02A,B).

• Fios: .019X.025” em slots .022X.028” (Figura 03).

01A

01B

03 • Folga entre o fio de aço inox .019X.025” e o bráquete .022X.028”. Nestes casos, quando se 
deseja um movimento de torque fiel ao acessório, é necessário o uso de fios .021X.025”. Essa “folga” 
gera uma perda da efetividade no movimento de raiz, conhecido como redução do controle de torque. 
Muitas vezes a torção do fio retangular pode ser realizada na fase final do tratamento para complemen-
tar o torque perdido em função da folga entre o fio e o bráquete.

02A
02B

03

1

2



COMPENSAÇÃO TRANSVERSAL

• Elásticos cruzados (Figura 04A-D).
• Arco aberto superior.

COMPENSAÇÃO SAGITAL

• Classe III (Figura 05A,B).
• Classe II (Figura 06A,B).

Além da correção ou complementação de torque re-
alizada pela torção dos fios de aço inox com secção 
transversal, dobras de primeira e segunda ordem 
devem ser realizadas para a correção de possíveis 
erros de colagem dos bráquetes. Entretanto, devem 
ser utilizados fios mais flexíveis em casos de recola-
gem dos acessórios ou fios de aço com menor cali-
bre para a confecção das dobras artísticas.

04 • A-D - Elásticos cruzados em um aparelho Straight Wire autoligável.
05 • A,B - Mordida cruzada anterior. Geralmente encontrada em paciente Classe III. A compen-
sação dentária vai promover variação nas inclinações dentárias superior (vestibular) e inferior 
(lingual) com a finalidade de estabelecer uma oclusão normal.

06 • A,B - Compensação dentária sagital em uma relação de incisivos de Classe II, Divisão 1.

04A 04B

04C 04D

05A

05B

06A

06B
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RECOLAGEM DOS ACESSÓRIOS OU DOBRAS NO FIO 

• Dobras: in set / off set (Figura 07).
• Dobras verticais: step up / step down (Figura 08).

417

OFF SET

IN SET

07 • Efeitos das dobras de primeira ordem em um arco perfeito.

08 • Efeito das dobras de segunda ordem em um arco normal. 
Step up promove um degrau acima do bráquete e a consequência 
é a intrusão do incisivo. Já na step down um degrau para baixo é 
confeccionado no fio com a finalidade de extruir o incisivo.

DOBRA DE INTRUSÃO

DOBRA DE EXTRUSÃO

416
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CORREÇÃO INTER-ARCOS: RELAÇÃO SAGITAL.

• Classe II: Elásticos inter-maxilares (Figura 09A-D).
• Classe III: Elásticos inter-maxilares (Figura 10A-C).
• Linha média.

A maioria das discrepâncias secundárias da linha mé-
dia, de 3 mm ou menos, pode ser facilmente corrigi-
da com fios retangulares no estágio de acabamento 
(discrepâncias maiores requerem atenção, durante a 
fase intermediária do tratamento). Há cinco méto-
dos de uso de elásticos para situações específicas:

1. Um elástico simples de Classe II em um lado e um 
elástico duplo de Classe II no outro para os casos com 
um componente de Classe II, bilateral (Figura 11).

2. Um elástico simples de Classe II em um lado ape-
nas, quando a sobressaliência resulta em uma li-
geira relação de Classe II e do lado oposto existe 
uma posição de Classe I (Figura 12).

3. Elásticos de Classe III de um lado e elásticos de 
Classe II do outro para os casos com relações den-
tárias correspondentes (Figura 13).

4. Um elástico simples de Classe III em um lado ape-
nas, quando aquele lado está em uma posição 
Classe III e o lado oposto possui uma relação den-
tária Classe I (Figura 14).

5. Um elástico transversal anterior, quando ocorre a 
discrepância primeiramente nos segmentos ante-
riores (Figura 15).

Elásticos assimétricos devem ser utilizados por um 
período mínimo de tempo, e apenas com fios retan-
gulares, devido à sua tendência de alterar o plano 
oclusal. Os fios devem ser dobrados na distal dos 
tubos dos segundos molares para evitar abertura de 
espaço e distorção indesejada da forma do arco.

09 • A-D - Exemplo de elástico intermaxilar de Classe II bilateral. 10 • A-C - Elástico intermaxilar de Classe III com a finalidade de auxiliar no processo de retração e 
preservar a ancoragem posteroinferior.

09A 09B

09C 09D

10A 10B 10C
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11 • Elásticos assimétricos: maior severidade da classe II do lado 
direito quando comparada a do lado esquerdo, representado pela rela-
ção molar e linha tracejada. Utilizar dois elásticos 3/16 do lado direito, 
enquanto do lado esquerdo somente um. A diferença de força entre os 
lados auxiliará na correção da Classe II bilateralmente, além da corre-
ção da linha média.

12 • Utiliza-se elástico intermaxilar unilateral em casos de Classe II 
subdivisão. Utilizam-se fios de aço retangular para minimizar a alteração 
horizontal do plano oclusal.

13 • Elásticos assimétricos de Classe II do lado direito e Classe III 
do lado esquerdo. Usados para correção da linha média, na maioria dos 
casos assimétricos.

14 • Uso de elástico intermaxilar 3/16 do lado esquerdo para correção 
da Classe III subdivisão. Utilizam-se fios de aço retangular para minimizar 
a alteração horizontal do plano oclusal.

15 • Correção da linha média por meio do elástico diagonal 1/4. Pode 
ser indicado quando ocorre alteração das angulações dentárias e discre-
pância de Bolton.
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INTERCUSPIDAÇÃO

Os fios retangulares têm a função de estabilizar 
os dentes na base óssea e, quando são usados 
por um longo período, dificultam uma adequa-
da intercuspidação em função do seu módulo de 
elasticidade e espessura. Na fase final a substitui-
ção dos fios retangulares de aço é de fundamen-
tal importância na promoção do deslocamento 
vertical dentário, com o auxílio de elásticos in-
termaxilares associados com fios flexíveis que 
permitem a formabilidade ou segmentação das 
unidades anteriores e posteriores. 

O uso do fio com secção transversal redonda .014” 
de aço pode ser eleito no arco inferior; já no supe-
rior pode-se realizar a secção do fio na região de 
incisivos laterais associada com o uso de elásticos 
verticais triangulares ou em caixa. O acompanha-
mento dessa estabilização deve ocorrer entre duas 
e quatro semanas para posterior remoção do apa-
relho (Figura 16).

O processo final do tratamento está relacionado 
com o perfeito encaixe entre os dentes superiores 
e inferiores.

O uso de elásticos intermaxilares é fundamental para 
intercuspidação entre as cúspides, sulcos e fossas na 
etapa final do tratamento ortodôntico. 

REFINAMENTO DA OCLUSÃO E AJUSTE OCLUSAL

A Ortodontia se baseia no princípio da oclusão den-
tária normal e tem como objetivos:

• ótima saúde oral;
• estética facial agradável;
• boa função e estabilidade.

A estabilidade dos resultados continua sendo mo-
tivo de muita preocupação entre os ortodontistas. 
Muitas variáveis podem induzir instabilidade na 
oclusão. A melhor maneira de se conseguir estabili-

dade oclusal está relacionada com a qualidade final 
da oclusão obtida, afinal ela é quem deve auxiliar os 
dentes a se manterem na nova posição.

METAS ESTÁTICAS

Algumas metas são estabelecidas para promover 
equilíbrio oclusal. As seis chaves de oclusão de An-
drews devem ser lembradas, sempre que possível:

• relação de Classe I entre os molares, pré-molares 
e caninos;

• angulação correta das coroas;

• angulação e inclinação das raízes;

• correção das rotações dentárias;

• estabelecimento dos pontos de contato;

• planificação da curva de Spee.

Após a avaliação estática das 6 chaves da oclusão é 
importante checar a relação inter-arcos (Figura 17A-E).

METAS DINÂMICAS 

Os contatos prematuros em MIH, RC e interferências 
oclusais devem ser checados, do ponto de vista dinâ-
mico. Uma oclusão funcional ideal deve apresentar 
as guias de caninos em perfeita sintonia, sem inter-
ferência nos lados de trabalho ou balanceio. Muitas 
vezes a desoclusão em grupo pode ser adotada no 
lado de trabalho. O mecanismo de oclusão mutua-
mente protegida descrita por Dawson20 deve ser res-
peitado. Quando os dentes posteriores ocluem não 
deve ocorrer contato nos dentes anteriores. Já na 
protrusão ou guia protrusiva anterior deve ocorrer 
desoclusão dos dentes posteriores (Figura 18A-C).

O objetivo do ajuste oclusal é melhorar as relações 
funcionais da dentição para que, juntamente com o 
periodonto de sustentação, recebam estímulos uni-
formes e funcionais, propiciando as condições ne-
cessárias para a saúde do sistema estomatognático. 
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16 • Secção do arco superior para dividir as unidades anterior e posterior no processo de intercuspidação. No arco inferior o fio de aço 014” foi utilizado.

17 • A-E - Presença das 6 chaves da oclusão; metas estáticas alcançadas após o tratamento ortodôntico.

17A 17B 17C

17D 17E

18A

18 • A-C - Desoclusão pelos caninos dos lados direito e esquerdo. Guia protrusiva anterior.

18B 18C

014
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INDICAÇÕES DO AJUSTE OCLUSAL

Presença de sinais e sintomas de oclusão traumática 
e quando as relações oclusais podem ser melhora-
das por meio de ajuste nas seguintes situações: 

• discrepância oclusal em relação cêntrica; 

• tensão muscular anormal (ocorrendo consequente 
desconforto e dor resultante de hábitos, como aper-
tamento ou bruxismo); 

• presença de disfunção neuromuscular; 

• previamente a procedimentos restauradores ex-
tensos para estabelecer um padrão oclusal ótimo; 

• estabilização dos resultados obtidos pelo trata-
mento ortodôntico e pela cirurgia bucomaxilofacial; 

• coadjuvante no tratamento do sistema periodon-
tal, nos casos com mobilidade dental. 

Deve-se indicar o ajuste oclusal somente após o cor-
reto diagnóstico da necessidade do paciente. 

PRINCÍPIOS DO AJUSTE OCLUSAL

•  eliminar os contatos que defletem a mandíbula da 
posição de relação; 

• cêntrica para a máxima intercuspidação habitual; 
• dirigir os vetores de força para o longo eixo 

dos dentes; 
• evitar qualquer redução na altura das cúspides de 

contenção cêntrica; 
• estreitar a mesa oclusal; 
• obter a estabilidade em relação cêntrica e, a par-

tir daí, não alterar mais as cúspides de conten-
ção cêntrica;

• revisão da fisiologia do aparelho estomatognático;
• montagem dos modelos de estudo do paciente 

em articulador semiajustável, em relação cêntrica. 

AJUSTE DA OCLUSÃO DO PACIENTE

As regras para orientar o ajuste oclusal por desgaste 
seletivo. 

 Ajuste oclusal em relação cêntrica

• Com deslize em direção à linha média (Figuras 
19 e 20A-C). 

• Com deslize em direção contrária à linha média 
(Figuras 21 e 22A-C). 

19 • Esquema demonstrando a localização 
dos contatos deflectivos no deslize em direção 
à linha média.

V

L

V

L

L M
ED

RC MIH
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22A
22B

22C

20A

20B

20C

20 • A-C - Deslize para a linha média, cúspides vestibulares. Contato deflectivo (cúspide de contenção cêntrica X cúspide de não contenção) (A). Desgaste a vertente lisa da cúspide cêntrica até obter um 
contato de ponta (B). Desgaste a vertente triturante oposta até o contato da cúspide cêntrica com a fossa (C). 

21 • Esquema demonstrando a localização dos contatos deflectivos no deslize 
em direção contrária à linha média.

22 • A-C - Demonstração do ajuste oclusal, eliminando o contato indesejado. 
Contato deflectivo (cúpide de contenção cêntrica X cúspide de contenção) (A). 
Desgaste a vertente triturante da cúspide cêntrica até obter um contato de ponta 
(B). Desgaste a vertente triturante oposta até que a ponta de cúspide cêntrica 
contate a fossa (C).

V

L

V

MIH RC

L

L M

ED
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25A

24B

24A

23A

• Com deslize em direção anterior (Figuras 23A,B, 
24A,B e 25A-D).

• Sem deslize (Figuras 26 e 27A-C).

Ajuste oclusal em lateralidade: 

• Movimento de trabalho.
• Movimento de balanceio. 

Pm

Pm

Pm

C

Pm

RC

MIH

C

23 • A,B - Trauma anterior, consequência de um contato deflectivo.
24 • A,B - Contato indesejado em RC deve ser ajustado para evitar a o avanço da mandíbula para MIH. 
Neste caso, MIH deve ser igual à RC (ROC).

25 • A-D - Deslize para anterior . Contato deflectivo (B). Desgaste (ilustrado em azul): o plano inclinado 
distal em cêntrica inferior, vertente lisa (C). Desgaste (ilustrado em azul): o antagonista até obter a es-
tabilidade oclusal (D).

23B

D M

D M
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V
L

L

V

L M

25B

26 •  Contato prematuro em cêntrica, sem deslize.
27 • A-C - Contato prematuro em cêntrica.

25C

25D

26

27C

27B

27A
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Ajuste oclusal em protrusão (Figuras 28 e 29).

O local do desgaste na superfície oclusal deve-se res-
tringir única e tão somente à área demarcada pela fita 
marcadora. Para o desgaste utiliza-se uma broca dia-
mantada ou de aço tipo 12 lâminas em alta rotação cuja 
forma melhor se adapte à face do dente a ser ajustada. 

Ajuste em Relação Cêntrica 

O ajuste oclusal é sempre realizado em relação cên-
trica (RC), visto que o que se busca é o restabeleci-
mento da oclusão em relação cêntrica (ORC).

Máxima intercuspidação habitual (MIH) - posição adqui-
rida em que se tem estabilidade oclusal independente 
da estabilidade condilar (RC), resultando em máxima in-
tercuspidação (MI) diferente da RC antes do ajuste; 

Relação cêntrica (RC) - posição de estabilidade con-
dilar independente da estabilidade oclusal (MI).

Oclusão em relação cêntrica (ORC) - posição em que 
se tem estabilidade condilar (RC) coincidente com 
estabilidade oclusal (MI), resultando na posição al-
mejada ao concluir o ajuste. 

O ajuste será considerado concluído quando for 
obtida a estabilidade condilar (RC), sua contenção 
pelo maior número possível de contatos oclusais bi-
laterais (MI), e ausência de contato nos dentes ante-
riores (se estes ocorrerem deve ser simultâneo aos 
contatos dos dentes posteriores), o que caracteriza a 
obtenção da oclusão em relação cêntrica (ORC).

Ajuste em Lateralidade

A desoclusão deve ser realizada pelos caninos sem 
contato em dentes posteriores, principalmente no 
lado oposto ou de balanceio (Figura 18A-C).

28 • Desenho esquemático do movimento protrusivo, 
a partir da ORC, onde todos os dentes posteriores de-
vem desocluir.

29 • A-C - Reprodução dos movimentos de protrusão. Contatos simultâneos na posição topo-a-topo 
(A). Contatos simultâneos no movimento protrusivo (B). Relação normal de oclusão. Não deve ocorrer 
contato em dentes anteriores, em ROC (C).

29B

29C29A
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CONTENÇÃO

A etapa de remoção do aparelho ortodôntico fixo 
deve ser realizada sem negligenciar o planejamento 
das contenções superior e inferior. O processo de 
estabilidade dentária só é possível com uma perfei-
ta oclusão estática e dinâmica. Para considerar um 
tratamento bem-sucedido é preciso que a estabili-
dade pós-tratamento seja alcançada. Para que isso 
ocorra, é necessária a manutenção dos dentes em 
suas posições ideais por um período de tempo. As 
forças originárias dos tecidos periodontais e gengi-
vais, tecidos moles bucofaciais, oclusão, crescimen-
to e desenvolvimento facial pós-tratamento devem 
estar em equilíbrio. 

Após o tratamento ortodôntico fixo ou removível, 
existe um período em que os dentes necessitam 
de contenção imediata, temporária ou definitiva, 
para que a completa reorganização do osso al-
veolar e das estruturas periodontais aconteça de 
modo estável, fisiológico e definitivo a fim de pre-
venir a possibilidade de recidiva e contribuir com 
a estabilidade oclusal. 

A utilização das placas ou aparelhos removíveis 
em determinados períodos do dia possibilita a 
completa reorganização das estruturas periodon-
tais, fixando os dentes na posição conseguida por 
meio da Ortodontia. 

Durante a movimentação dentária existem interfe-
rências na disposição e no arranjo das fibras perio-
dontais. Por este motivo é necessário que ocorra 
remodelação das fibras periodontais que acompa-
nham a reorganização e remodelação do osso alve-
olar. Este processo pode demorar de 2 a 6 meses, 
ocorrendo movimentações dentárias em até 12 me-
ses após a remoção do aparelho ortodôntico ativo. 

A contenção é a continuação do plano de tratamen-
to e requer o mesmo tipo de pensamento analítico 
que se usa para estabelecer os objetivos específicos 
do planejamento no início do tratamento. 

TIPOS DE CONTENÇÕES

Contenções Removíveis:

Proffit et al.76 citaram que a contenção removível 
mais comum é a contenção de Hawley, designada 
como um aparelho removível ativo (Figura 30A-C).

30 • A-C - Placa de Hawley contínua apresenta extensão do arco externo vestibular até os molares, sem grampos individuas de Adams. Apresenta alças de ajuste, transpondo de canino a canino. Uma das 
funções da contenção é de fechar os espaços causados pelo uso das bandas. O arco externo do aparelho consegue excelente controle dos incisivos. É importante a confecção personalizada dos in set e off set 
na região dos incisivos superiores. 

30A 30B 30C
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Para evitar movimentos dentários indesejáveis, as 
contenções maxilares e mandibulares são inseridas 
no dia da remoção do aparelho. Esses aparelhos de 
contenção, somente, controlam os posicionamentos 
dentários intra-arco. As contenções são quase sem-
pre circunferenciais no arco maxilar.

Outro mecanismo de contenção pode ser usado, 
principalmente para promover controle vertical dos 
dentes e evitar possível extrusão em casos de sobre-

mordida. A utilização das placas de acrílico de 1 mm 
prensadas a vácuo sobre um modelo é classificada 
como contenção encapsulada, pois encapsula os 
dentes. O mais importante é determinar um tempo 
máximo de uso em até 12 meses para não alterar os 
contatos oclusais (Figuras 31A-C e 32).

31 • A-C - As contenções encapsuladas não devem ser indicadas em casos de expansão 
rápida da maxila, pois não promovem resistência no palato. A placa de Hawley ou conten-
ção pós-expansão deve ser indicada.

32 • Aparelho contenção pós-expansão.

31A 31B

31C 32
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Remoção do aparelho ortodôntico e Protocolo de 
contenção

Após a retirada do aparelho ortodôntico deve-se 
atentar para a remoção do material adesivo no es-
malte dentário. O uso de brocas Shofu ou multila-

minadas com 12 e 30 lâminas e pontas diamanta-
das de granulação extrafina evita danos na estrutura 
do esmalte (Figuras 33A,B e 34A-D). Para realizar 
o polimento do esmalte, após a remoção da resina, 
utilizam-se os kits de polimento (Figuras 35 e 36).

33 • A,B - Resinas na superfície do esmalte dentário sendo removida pela ponta abrasiva shofu.
34 • A-D - Pontas multilaminadas 12 e 30 lâminas e ponta diamantada de granulação fina.

35 • Kit de discos de lixa para promover o polimento do esmalte.
36 • Discos para acabamento e polimento do esmalte e pasta diamantada, seguido de discos de feltro 
com pasta de polimento a base de óxido de alumínio e diamantada de granulação extra-fina.

33A 33B 34A 34B 34C 34D
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