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RESUMO 

 
 
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura sobre as 
Contenções Ortodônticas utilizando as bases eletrônicas SCIELO, BVS 
e PUBMED. A ortodontia é o ramo da Odontologia que visa melhorar a 
estética dentária e obter uma oclusão correta. Nesse contexto, após o 
uso do aparelho para a correção, o maior desafio é o de se manter os 
resultados obtidos a longo prazo, pois os dentes tendem a voltar a sua 
posição previa o que chamamos de recidiva. Para que isso não 
aconteça se faz-se necessário o uso das contenções ortodônticas por 

um determinado período até que se haja cicatrização. Como se sabe 
existem dois tipos de contenções as fixas e as móveis. Na literatura 
revisada dos diversos pontos vistos de cada um dos métodos se 
destaca o ponto da manutenção da contenção fixa ser mais fácil pelo 
paciente, por não ser necessária sua movimentação e a placa Hawley 
com arco contínuo é a contenção mais utilizada para o arco superior e 
a contenção fixa 3 x 3 para o arco inferior. 

 

Palavras-chave: Ortodontia, contenção fixa, contenção móvel. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



ABSTRACT 

 
 

 
The present work deals with a literature review on Orthodontic Containment using 
the electronic bases SCIELO, VHL and PUBMED. Orthodontics is the branch of 
Dentistry that aims to improve the aesthetic dentistry and obtain a correct 
occlusion. In this context, after the use of the device for correction, the greatest 
challenge is to keep the results obtained in the long term, since the teeth tend to 
return to their previous position, which we call recurrence. For this to happen, it 
is necessary to use orthodontic restraints for a certain period until there is healing. 
As you know, there are two types of restraints, fixed and movable. In the reviewed 
literature of the various points seen in each of the methods, the point of 
maintaining the fixed restraint is easier for the patient, since its movement is not 
necessary, and the Hawley plate with continuous arch is the most used restraint 
for the upper arch and the fixed containment 3 x 3 for the lower arch. 
 
 
Key words: Orthodontics, fixed containment, mobile containment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ortodontia visa melhorar a estética dentaria e obter uma oclusão correta. 

Mas o maior desafio é o de se manter os resultados obtidos a longo prazo. Para 

isso se faz uso de técnicas que visam à solidez do tratamento executado. Após 

a movimentação os dentes tendem a voltar a sua posição previa o que 

chamamos de recidiva. Então utilizam-se uma contenção pois é necessário um 

período de tempo para que ocorra a completa cicatrização do novo osso alveolar 

e do periodonto em suas novas posições. Assim o objetivo da contenção 

ortodôntica pode ser definido como: manutenção dos dentes em posições 

estáticas e funcionais ideais (RIEDEL, 1957). 

 

Segundo Ciruffo e Nouer (1997) o tempo de permanência da contenção 

está relacionado à idade do paciente, características e severidade da má 

oclusão, hábitos e outros fatores etiológicos, mecânica empregada e experiência 

clínica do ortodontista. 

 

A contenção pós-tratamento ortodôntico é definida como a manutenção 

dos dentes em suas posições após o tratamento por um determinado tempo para 

a consolidação do resultado obtido, ou ainda como a manutenção dos dentes 

numa posição estética e funcional. Este procedimento tem como propósitos 

permitir uma reorganização dos tecidos periodontal e gengival, uma adaptação 

neuro muscular, além de minimizar mudanças provindas de um crescimento pós 

tratamento (BAUMGRATZ, 2012). 

 

Os aparelhos de contenção podem ser fixos ou removíveis. Os aparelhos 

fixos mais utilizados são a contenção fixa 3X3 plana, contenção fixa 3X3 com fio 

trançado e a contenção fixa 3X3 modificada. Já a contenção removível mais 

utilizada na prática clínica é a placa de Hawley (OLIVEIRA, 2015). 

 

A recidiva é um fenômeno previsível, e aceitável em alguns casos. A 

percepção de recidiva causa certo desapontamento aos pacientes, sendo 
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necessário uma análise criteriosa do método de contenção a ser adotado, ainda 

na fase de planejamento (CARVALHO, FERREIRA-SANTOS e FUZIY; 2013). 

 

Após o tratamento ortodôntico, o ortodontista tem como responsabilidade 

civil a obrigação de atender o paciente. Esse atendimento é prolongado até que 

se ocorra à estabilidade do arco dentário, se tudo ocorrer conforme a previsão 

inicial do tratamento (RODRIGUES, 2006). 

 

As mais frequentes causas de recidiva são: incorreto fechamento de 

espaços, insuficiente correção das rotações, falta de paralelismo radicular, 

contenção incorreta, influência das mudanças ocorridas pelo crescimento, 

persistência de hábitos ou má função muscular, discrepâncias esqueletais 

limitantes, que não permitam uma finalização dentro dos parâmetros clínicos e 

cefalométricos que assegurem a estabilidade (GREGORET, TUBER e 

ESCOBARl, 2003). 

 

Para se avaliar os procedimentos e comparar as diferentes características 

e pontos favoráveis e desfavoráveis de cada uma das metodologias a proposta 

deste trabalho foi discutir através de revisão de literatura as contenções 

ortodônticas. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

A proposta deste trabalho foi discutir através de revisão de literatura as 

contenções ortodônticas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada para a realização deste estudo trata-se de uma 

revisão de literatura,as contenções ortodônticas. As fontes de buscas foram 

constituídas das bases eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e US National Library of Medicine 

NationalInstitutesof Health (PUBMED). 

Foi realizada uma busca na literatura baseada em trabalhos científicos, 

monografias, dissertações e livros que abordam o tema.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 
 

4.1 Estabilidade relacionada aos tratamentos com contenções ortodônticas 

 

Alcançar estabilidade no longo prazo das correções alcançadas durante 

o tratamento ortodôntico é um dos objetivos mais importantes e de maior 

dificuldade de obtenção na Ortodontia. Apesar de alguns acreditarem 

estabilidade poderia ser garantida pela obtenção de uma oclusão normal, muitos 

ortodontistas, perceberam, após décadas de estudo, que mesmo conseguindo-

se uma oclusão dentro dos padrões ideais ao término do tratamento, os 

resultados são susceptíveis a mudanças no período pós-contenção. A 

instabilidade pós-tratamento ortodôntico costuma acompanhar todas as más 

oclusões corrigidas, tanto no que se refere à relação intra-arcos (rotações, 

apinhamentos, espaços) como inter-arcos (sobremordida, mordida aberta, 

mordida cruzada), contrariando os objetivos cultuados pelos ortodontistas e 

almejados pelos leigos. Considerando a relação intra-arcos, ganha enfoque 

especial a irregularidade dos incisivos, sobretudo os inferiores, pela freqüência 

com que ressurge. Logo, o empenho do ortodontista não se resume em tratar a 

má oclusão, mas também garantir alguma estabilidade para a oclusão tratada. 

E, realmente, isso é tão ou mais complicado do que tratar. É desse 

comportamento que brotou e se consolidou a prática da contenção constituindo 

parte do tratamento ortodôntico, sendo seu último estágio (CARICATI et al, 

2005). 

 

Evidências de crescente instabilidade são geralmente notadas pelo 

progressivo apinhamento dos incisivos inferiores após remoção da contenção. 

Independentemente da etiologia desta recidiva, a irregularidade dos incisivos 

inferiores é geralmente a precursora da recidiva do apinhamento superior, da 

sobremordida e da deterioração do tratamento. Muitos são os fatores que 

contribuem para a recidiva, e, é dever do ortodontista eliminar todo problema que 

possa desestabilizar o resultado. É preciso que em todo tratamento ortodôntico, 

isto é, aquele quenão possui uma oclusão normal; seja conduzido até a 

normalidade. Todavia, deve-se considerar além da oclusão aspectos como 
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músculos, lábios, bochecha e língua, e as estruturas circunvizinhas, sendo 

necessário que todos estes elementos estejam em equilíbrio resultando em boa 

função, estabilidade e estética harmoniosa (MENEZES & PACHECO, 2002).  

 

Dentre as causas da instabilidade pós-tratamento, a oclusão dentária tem 

importância relevante, despertando a consciência para a oclusão funcional 

(KURAMAE et al., 2002). Menezes e Pacheco (2002) estabeleceram que a 

instabilidade da oclusão após o tratamento ortodôntico pode ser dividida em duas 

categorias gerais: a) alterações relacionadas ao crescimento, maturação e 

envelhecimento da dentição e da oclusão; b) alterações relacionadas à 

instabilidade decorrente da terapia ortodôntica. Por volta da mesma época em 

que surgiu a teoria da oclusão balanceada unilateral, o termo gnatologia passou 

a ser conhecido como ciência exata do movimento mandibular e resultante dos 

contatos oclusais. O conceito gnatológico tornou-se popular não só para o uso 

na restauração dos dentes mas também como objetivo de tratamento na 

tentativa de eliminarmos problemas oclusais.  

 

Algumas recidivas podem acontecer mesmo durante o período 

considerado como de contenção. Alguns estudos feitos sobre contenção e 

estabilidade pós - tratamento indicaram que as recidivas ocorrem tanto em casos 

efetuados com ou sem extrações, nos dando conta que a Ortodontia 

Contemporânea ainda não resolveu satisfatoriamente o problema da 

estabilidade da oclusão a longo prazo (NANDA & NANDA,1992). 

 

   Segundo Graber et al. (2011) a contenção é uma “fase de cicatrização” 

de 12 meses, nesse período os movimentos dentários recém-realizados serão 

estabilizados, e uma “fase de maturação” que protege contra as mudanças de 

maturação na posição dentaria que ocorrerá ao longo do tempo. 
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4.2 Contenções ortodônticas 

 

Para Kuramae et al, (2002) contenção é um dispositivo fixo ou removível, 

o qual dever ser incluído no diagnóstico e planejamento. Este é ajustado ao arco 

dentário logo após a remoção do aparelho corretivo, durante a fase de 

restabelecimento da dentição. 

 

De acordo com Carvalho, Ferreira-Santos e Fuziy (2013), os aparelhos de 

contenção têm a função de manter as 10 chaves de oclusão propostas por 

Vellini-Ferreira. Elas são: relação molar, à angulação mesiodistal e inclinação 

vestibulolingual dos dentes, às áreas de contato interproximal rígida, à 

conformação dos arcos dentoalveolares, à ausência de rotações dentais, à curva 

de Spee, às guias de oclusão dinâmica, ao equilíbrio dental e à harmonia facial. 

 

Segundo Curado et al, (2015) é usual a utilização de contenções 

ortodônticas pós tratamento com o intuito de manter o posicionamento dentário 

obtido durante a fase ativa do mesmo. Essas contenções podem ser removíveis 

ou fixas, dependendo do protocolo seguido pelo ortodontista.  

 

Oppenheim (1934), afirmou que a contenção é o problema que apresenta 

maior dificuldade dentro da ortodontia.  Moyers (1988), estabeleceu que “A 

oclusão dos dentes é o fator mais poderoso na determinação da estabilidade de 

novas posições”. O teorema 4 dos princípios da contenção de Riedel postula que 

“A oclusão é um fator importante para a manutenção dos dentes nas posições 

normais” (MOYERS, 1988). Os tipos de recursos que visam à contenção e ao 

tempo de emprego dos mesmos são determinados pela distância e número de 

dentes movimentados, pela oclusão e idade do paciente, pela causa de uma 

determinada maloclusão, pela rapidez da correção, pela altura das cúspides e 

sanidade dos tecidos envolvidos, pela relação dos planos inclinados, pelo 

tamanho dos arcos ou harmonia entre os mesmos, pela pressão muscular, pelos 

contatos interproximais e pelo metabolismo celular e pressão atmosférica 

(GRABER et al, 2011).  
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A contenção foi definida como “a estabilização dos dentes em estética 

ideal e posição funcional”. A proposta básica para estabilização dos dentes em 

sua posição tratada tem como finalidade: permitir a reorganização da gengiva e 

das fibras que o dente possui ao seu redor; minimizando as mudanças dos 

dentes que podem ocorrer com o crescimento; permitir a adaptação 

neuromuscular para os dentes em posição correta; manter estável a posição dos 

dentes, se foi requerida a mudança de posição por estética ou função (MORTHA 

& MILLER, 1999). Melrose e Millet (1998) relataram que a fase de contenção é 

necessária geralmente após a movimentação ortodôntica para manutenção dos 

dentes na relação funcional e estética ideais e no combate à tendência inerente 

dos dentes de retornarem às posições originais. Está claro que o entendimento 

que se tem sobre as variáveis que contribuem para a recidiva pós-tratamento 

permanece incompleto, mas qualquer tentativa de se planejar a fase de 

contenção requer alguma tentativa de racionalização. Os autores consideram 

seis fatores importantes para o planejamento desta fase: 1-obtenção de 

autorização; 2-padrão original de crescimento e da má-oclusão do paciente; 3-

tipo de tratamento realizado; 4-necessidade de procedimentos auxiliares para 

aumentar a estabilidade; 5-tipo de retentor e 6-duração da contenção. Segundo 

Fonte e Fonte (2000), os requisitos básicos para um aparelho de contenção são: 

restringir movimentos indesejáveis, permitir liberdade para a atividade funcional, 

permitir higiene adequada e possuir estética agradável. 

 

  A contenção se divide em dois tipos: inferior e superior, fixas ou 

removíveis. Há uma tendência geral dos ortodontistas optarem pela contenção 

fixa, devido às dificuldades de adaptação, estética e ao movimento da língua que 

pode levar ao desajuste do aparelho removível (BICALHO & BICALHO, 2002). 

 

 

4.3 Contenção fixa 

 

 De acordo com Proffit (2002) as contenções ortodônticas fixas são 

utilizadas em casos onde a instabilidade entre os dentes da arcada é prevista, 

sendo então necessário o uso de uma contenção prolongada. Elas são mais 

indicadas para os dentes ântero inferiores. Uma vez que a principal causa do 
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apinhamento dos incisivos inferiores é o crescimento tardio da mandíbula no final 

da adolescência, umas das indicações da contenção fixa é manutenção dos 

incisivos inferiores durante o final do crescimento. 

 

 

4.3.1 Descrição das contenções 1X1, 2X2, 3x3 e 4x4.  

 

Na confecção da contenção superior existe uma diferença em relação à 

inferior, em decorrência da largura do freio palatino entre os incisivos centrais. 

Para compensar esta alteração, o “v” localizado entre os incisivos centrais 

também deve ser de tamanho maior, sendo este mais largo do que os demais. 

Na contenção superior é muito importante verificar a oclusão do paciente, para 

podermos identificar o ponto de contato dos incisivos inferiores na lingual dos 

superiores. Esta verificação deve ser realizada na mesma sessão em que é feita 

a moldagem. Para isto, o profissional deve dispor de um espelho clínico, uma fita 

de carbono e uma pinça tipo Müller. Isto irá orientar na fase laboratorial de 

confecção da contenção. Uma segunda verificação deve ser feita na hora da 

colagem, quando aplicamos o Microetcher e o ácido nas faces palatinas, seguido 

de remoção e secagem, para depois solicitar ao paciente morder com um 

carbono entre os incisivos e os caninos (LEW, 1989). 

 

Os pontos registrados na face palatina dos incisivos superiores servirão 

para orientar a colagem da contenção, a qual deve ficar mais para a cervical das 

marcas. É importante manipular o paciente em relação cêntrica para este 

procedimento. Para conseguirmos durabilidade na colagem da contenção à 

superfície dos dentes, é necessário um bom término do tratamento ortodôntico, 

devendo ser observada a desoclusão nos movimentos de lateralidade pelos 

caninos ou em grupo, e nos movimentos protrusivos. A desoclusão deve ser 

orientada pelo toque dos dentes anteriores e conseqüente desoclusão dos 

posteriores (oclusão mutuamente protegida) (BICALHO & BICALHO, 2001). 

 

Os pacientes que utilizam este método de contenção adaptam-se 

rapidamente. O que mais agrada neste desenho é a facilidade com que podem 

utilizar o fio dental após as refeições, sem a necessidade de um espelho ou 
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qualquer outro dispositivo além do próprio fio ou fita dental, ou seja, o fio é usado 

como se não houvesse qualquer aparelho no local (LEW, 1989). 

 

Segundo Graber et al. (2011) após a correção de diastemas dos incisivos 

centrais superiores, o espaçamento entre os incisivos, muitas vezes, requer o 

uso de contenção permanente. Faz-se necessário o uso da contenção fixa 1X1 

colado por palatino para evitar a reabertura do diastema na linha média. 

 

  O autor Silva Filho (2005) afirma que as contenções fixas podem ter 

variações, dentre elas, pode estender-se até o primeiro ou segundo pré-molar, 

recebendo então a denominação de 4X4 ou 5X5, respectivamente, com a função 

principal de manter o ponto de contato entre o canino e o segundo pré-molar nos 

casos de extração de primeiros pré-molares. Já na arcada superior, a contenção 

fixa pode englobar menos dentes, como a contenção fixa 2X2 ou o 1X1, nos 

casos específicos de irregularidades ou diastemas. 

 

4.3.1.1 Detalhes da Contenção 1x1 

 

Contenção 1x1 é aquela presa em 2 dentes (Figura 1) (BICALHO & BICALHO, 

2001). 

 

 

Fig 1. Fonte: (BICALHO, 2001) 
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4.3.1.2 Detalhes da Contenção 2x2 

 

Contenção 2x2 é aquela presa em 4 dentes (Figura 2) (BICALHO & 

BICALHO, 2001). 

 

 

 

Fig 2. Fonte: (BICALHO, 2001) 

 

 

4.3.1.3 Descrição do método para construção de contenção 3X3 inferior.  

 

 

Inicialmente, é feita a moldagem dos dentes inferiores com moldeira 

parcial e alginato. O molde é vazado com gesso ortodôntico. Sobre o modelo é 

feito o contorno da papila lingual, com o auxílio de uma lapiseira, para destacar 

a coroa dos dentes (Fig. 1). Em seguida, utilizando os alicates 139 e o de Nance 

no primeiro degrau, o qual mede 2 mm de altura (Fig. 2), confeccionamos os “v”s 

na mesma altura. Iniciamos sempre pela lingual do dente 33, com fio redondo de 

0.6 mm/0.024” (Fig. 3) (BICALHO & BICALHO, 2001). 

 

Devemos ter a preocupação em não encostar o fio na papila lingual dos 

incisivos inferiores, deixando uma distância de aproximadamente 1 mm. Este 

cuidado visa evitar um contato direto entre o aço e a mucosa, o que poderia 

segundo alguns autores, causar uma resposta alérgica aos íons de níquel 

liberados da composição do fio11. Estando prontos os cinco “v”s, é preciso fazer 

o ajuste passivo na lingual das coroas e aplicar o Microetcher na porção do fio 
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que irá receber a resina para a colagem (Fig. 4). O jateamento com o Microetcher 

irá produzir micro-perfurações no fio, facilitando a retenção da resina. Terminada 

esta fase, leva-se a contenção até o modelo de gesso, posicionando a barra no 

local adequado no modelo de forma passiva e com toque em todas as superfícies 

linguais dos caninos e incisivos. Com a cera pegajosa fluida, fixa-se a contenção 

ao gesso pela região dos caninos (Fig. 5) (BICALHO & BICALHO, 2001). 

 

Com a contenção fixada sobre o modelo, confecciona-se o posicionador 

feito de Optosil-Xantopren, o qual tem como finalidade manter a contenção 

aderida à face lingual dos dentes dentro da boca, para que sejam feitas as duas 

primeiras colagens na face lingual dos caninos inferiores (Fig. 6). Em seguida, 

removemos a cera da lingual dos caninos inferiores,  ficando o posicionador 

preso à barra (Fig. 7). Este procedimento de colagem tem início com a remoção 

da placa bacteriana da face lingual através de profilaxia com taça de borracha, 

pedra-pomes e água. Nos casos em que mais retenção é desejada, utiliza-se o 

Microetcher sobre a superfície dentária antes da aplicação do ácido. Em seguida, 

removese o ácido, processa-se a secagem e a aplicação de selantes em todas 

as faces linguais. Iniciamos a colagem pela face lingual dos caninos inferiores 

(Fig. 8). O passo seguinte é remover o posicionador e colar as outras faces 

linguais dos quatro incisivos com resina fotopolimerizável (TetricFlow - R) (Fig. 

9). Indicamos o uso desta resina microhíbrida por ser mais fluida, facilitando 

assim a união do fio ao esmalte. Devemos aplicar uma fina camada desta 

primeira resina e fotopolimerizála por dez segundos em cada dente. Em seguida, 

adicionamos outra camada fina da resina híbrida (Tetric Ceram - R), para 

aumentar a resistência da colagem. Para finalizar, fazemos o testecom o fio ou 

fita dental, para certificarmos a possibilidade da sua utilização pelo paciente, sem 

interferência de problemas, tais como retenção do fio nos espaços ou altura 

inadequada da barra (Fig. 10,11 e 12) (BICALHO & BICALHO, 2001). 

 

Além disso, é importante verificar o término da resina na região cervical. 

Este deverá terminar em zero grau para que não haja uma área de retenção 

mecânica para a placa bacteriana. O cuidado com o término da resina facilitará 

também a higienização por parte do paciente utilizando uma escova tipo “Bitufo”. 

A limpeza deve ser feita realizando movimentos giratórios no sentido anti-
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horário, com as cerdas posicionadas sobre os “v”s da contenção. Em nossa 

clínica, orientamos utilizar o lado da escova com maior inclinação para limpar a 

contenção inferior e o lado com as cerdas mais perpendiculares para limpeza da 

contenção superior, pois as cerdas acessam mais facilmente as regiões a serem 

limpas desta maneira (LEW, 1989). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

FIGURA 3 - Contorno da papila 
Gengival (BICALHO, 2001). 

FIGURA 4 – Alicate de Nance 
(BICALHO, 2001). 

FIGURA 5 – Ligual do dente 33 
(BICALHO, 2001). 

FIGURA 6 – Fio recebendo a resina 

(BICALHO, 2001). 
 

FIGURA 7 – Fixação nos caninos 
com cera (BICALHO, 2001). 

FIGURA 8 – Foto do posicionador 
(BICALHO, 2001). 
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4.3.1.4 Detalhes contenção da 3x3 Superior. 

 

Contenção 3x3 é aquela presa em 6 dentes (Figura 15) (BICALHO & 

BICALHO, 2001). 

 

FIGURA 9 – Posicionador preso a 

barra (BICALHO, 2001). 

. 

FIGURA 10 – Início da colagem 
(BICALHO, 2001). 

FIGURA 11 – Colagem das faces 
linguais (BICALHO, 2001). FIGURA 12 – Teste com o fio parte 

1 (BICALHO, 2001). 

FIGURA 13 – Teste com o fio parte 
2 (BICALHO, 2001). 
 

FIGURA 14 – Teste com o fio parte 

3 (BICALHO, 2001). 
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Fig 15. Fonte: (BICALHO, 2001) 

 

 

4.3.1.5 Detalhes da Contenção 4x4. 

 

Contenção 4x4 é aquela presa em 8 dentes (Figura 16) (BICALHO & 

BICALHO, 2001). 

 

 

 

Fig 16. Fonte: Ortodontista.net 
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4.3.2 Tipos de contenção 

 

Todos querem terminar o tratamento ortodôntico com um sorriso lindo e 

perfeito. A contenção ortodôntica fixa inferior é um dos artifícios utilizados para 

manter os dentes em posição após a retirada do aparelho fixo. Os dentes 

incisivos da arcada inferior costumam sair da posição com certa facilidade, por 

isso o uso de contenção fixa inferior é padrão para a maioria dos ortodontistas 

do mundo. 

 

A contenção fixa é aquele fio metálico que o ortodontista cola na parte 

interna dos dentes inferiores da frente. Por ser colada por trás dos dentes, fica 

praticamente invisível enquanto garante que os dentes permaneçam em 

posição. Existem 2 tipos de contenções fixas: contenção contínua ou tradicional 

e ondulada (higiênica).  

 

 

4.3.2.1 Contenção Contínua ou tradicional 

 

 

A contenção reta é a mais simples. Um segmento de fio ortodôntico de 

aço inox (liso ou trançado) é adaptado e colado atrás dos 6 dentes anteriores 

inferiores, indo do canino do lado direito até o canino do lado esquerdo. Por isso 

é chamada de 3x3, por ser colada em 6 dentes). Alguns casos onde foram 

realizadas extrações de dentes inferiores o ortodontista faz a opção de colar 4x4, 

ou seja, de pré-molar à pré-molar. São casos específicos e o ortodontista saberá 

quando indicar este tipo de contenção fixa. Para a colagem da contenção fixa 

são usadas pequenas porções de resina composta em cada dente, o mesmo 

material usado na colagem dos bráquetes. É importante que a quantidade de 

material seja suficiente para fixação da contenção nos dentes, mas deve haver 

um cuidado com o excesso de resina para que não dificulte a higienização. Em 

relação à higienização é necessário lembrar que a contenção impede a 

passagem livre do fio dental. Será necessário o uso de um passa-fio, o uso de 

um fio dental encerado ou com ponta rígida (como o superfloss, por exemplo) 



26 
 

para conduzir o fio entre os dentes e por baixo da contenção (Figura 17) 

(SHIRAZU et al, 2007). 

 

 

Fig 17. Fonte: Imagem: Ortodontista.net 

 

 

A limpeza daquela parte do dente que fica mais próxima à gengiva é 

fundamental para a prevenção de gengivite e outros problemas periodontais 

(relacionados à gengiva e osso da região destes dentes). Por outro lado esta 

contenção reta é bem mais confortável para o paciente pois fica bem junta aos 

dentes (SHIRAZU et al, 2007). 

 

4.3.2.2 Contenção Higiênica  

 

A contenção higiênica ou também chamada de ondulada, foi desenvolvida 

para permitir a passagem do fio dental sem a necessidade do passa-fio. Ela 

também é confeccionada com fio de aço ortodôntico, mas com um desenho 

ondulado em que o fio dental consegue descer em direção à gengiva nos 

intervalos entre os dentes. Entretanto, esta contenção higiênica pode ser menos 

confortável que a contenção reta tradicional pois seu desenho ondulado pode 

incomodar a língua. Estudos mostram que a contenção ondulada pode reter mais 

resíduos de alimentos que a reta, tendendo a inflamar mais a gengiva (SHIRAZU 

et al, 2007). 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Ck0G6BHRHgc/VONU4jPB-FI/AAAAAAAALu8/dhpYvrvOdKI/s1600/como-usar-passa-fio-2.jpg
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4.3.3 Tipos de contenção por material constituinte 

 

4.3.3.1 Aço 

O mais comum entre os dentistas é o fio de aço inoxidável de 0,8 mm. O 

aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com 

percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Distingue-se do ferro 

fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono 

acima de 2,11%. O carbono é um material muito usado nas ligas de ferro, porém 

varia com o uso de outros elementos como: magnésio, cromo, vanádio e 

tungstênio. O carbono e outros elementos químicos agem com o agente de 

resistência, prevenindo o deslocamento em que um átomo de ferro em uma 

estrutura cristalina passa para outro. A diferença fundamental entre ambos é que 

o aço, pela sua ductibilidade, é facilmente deformável por forja, laminação e 

extrusão, enquanto que uma peça em ferro fundido é muito frágil (Wikipedia, 

2018). 

 

4.3.3.2 Ribbond 

A Ribbond tem como características estéticas de resina composta aliadas 

com a força de uma fina fita de alta elasticidade-módulo, tratados com plasma 

com reforço químico e adesivo que podem oferecer resistência eficaz às forças 

de oclusão e mastigação (Dados do fabricante). 

 

 

4.4 Contenção removível  

 

Os aparelhos removíveis são utilizados não só impedir a instabilidade 

entre as arcadas, bem como aparelho funcional em pacientes com problemas de 

crescimento (PROFFIT, 2002). 

 

Os protocolos de contenção pós-tratamento ortodôntico mais 

convencionais incluem a placa de Hawley superior e a contenção fixa inferior 3x3 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro_fundido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro_fundido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Van%C3%A1dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deslocamento_(defeito_cristalino)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cristalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ductibilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrus%C3%A3o
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com tempos variáveis de uso. Via de regra, a placa de Hawley é usada por um 

período de 1 ano enquanto a contenção fixa inferior estende-se de 3 a 5 anos. 

Mas, não está descartada a possibilidade de uso eterno, se a estabilidade perene 

é almejada (CARICATI et al., 2005). 

 

4.4.1 Placa de Hawley 

 

Em se tratando das contenções removíveis, a placa de Hawley e suas 

variações representam o tipo de aparelho de contenção superior mais 

frequentemente indicado para os casos finalizados de tratamento ortodôntico - 

com ou sem exodontias - por meio da utilização da placa de Hawley, tanto na 

arcada superior como na inferior. Existem evidências clínicas de que essas 

placas seriam de fácil higienização pelo paciente. No entanto, a colaboração do 

paciente para o uso recomendado representará motivo de preocupação quando 

da indicação de aparelhos removíveis (BICALHO & BICALHO, 2001). 

 

A Placa de Hawley é um aparelho removível consagrado na literatura 

ortodôntica, ocupa um lugar de destaque na Ortodontia. É utilizada 

principalmente após a finalização da Ortodontia corretiva, com a finalidade de 

manter a estabilidade do tratamento. A placa de Hawley pode ser usada tanto 

para a arcada superior quanto para a arcada inferior, porém o uso na arcada 

inferior apresenta algumas complicações. No entanto, como o sulco lingual é 

pouco profundo, muitas vezes é necessária à utilização de um fio de aço no 

interior do acrílico na região anterior com a função de aumentar a resistência. 

Também deve ser aliviada na região dos molares por ser uma área retentiva 

(ALMEIDA, 2010). 

 

Em 1919 Hawley introduziu o aparelho removível de contenção de Hawley 

que era descrito como uma placa acrílica que recobriria o palato com um arco 

que tocaria a vestibular dos dentes anteriores com duas alças na altura dos 

caninos e cruzariam a oclusal por mesial dos pré-molares com grampos de 

retenção em molares que poderiam ser grampos de Adams, circunferênciais ou 

simples. 

 



29 
 

Em 1960, Riedel, apontou a Placa de Hawley como a contenção superior 

mais utilizada na ortodontia; contudo, afirmou que agregar a construção dos 

grampos necessários na placa, dependeria das preferências individuais de cada 

ortodontista e esta contenção seria usada, pelo menos, por um tempo idêntico 

ao do tratamento ativo e, destacou também, que a necessidade de contenção 

estaria dividida em três grupos: nos casos que não requereriam contenção, nos 

casos em que seria necessária uma contenção permanente ou semipermanente 

e nos casos que haveria necessidade de requerer diferentes tempos de 

contenção. Apesar de ter contribuído significantemente para o entendimento do 

problema e com todos seus estudos relacionados à fase de contenção, o próprio 

autor concluiria, há mais de cinquenta anos, que “a contenção continuará sendo 

um problema do tratamento ortodôntico”. 

 

A placa de Hawley proporciona um efetivo engrenamento dentário 

posterior, podendo também promover pequenas movimentações dentárias. No 

entanto, os fios de aço dos grampos de retenção podem causar interferências 

na oclusal dos dentes. Para resolver este problema Begg realizou uma 

transformação na placa de Hawley diminuindo esses problemas de interferência 

oclusal removendo os grampos de retenção oclusais. O autor recomenda que 

arco vestibular, “inicie na face distal dos segundos molares, contornando as 

faces vestibulares dos dentes anteriores e posteriores, sem a necessidade de 

grampos de retenção e, podendo ser acrescentados grampos para estabilizar o 

arco contínuo”, o que, também seriam boas alternativas. 

 

Shawesh et al. (2009) compararam diferentes indicações e 

recomendações do uso da placa de Hawley, através de um estudo 

randomizadoprospectivo e não notaram diferença significativa nas indicações de 

uso por 24 horas durante 6 meses em comparação ao uso por 12 meses 

somente a noite, quando comparados em relação ao apinhamento e 

alinhamento. 
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4.4.2 Outros Tipos de Contenção Removível 

 

4.4.2.1 Acetato 

 

A contenção em placa de acetato é caracterizada por apresentar uma 

ótima estética na qual o artigo recente da AJO-DO realizado pela Dra. Suzana 

Varga et al. pode elucidar algumas situações (DOI: 10.1016 / 

j.ajodo.2017.03.028). Em um ensaio clinico controlado com 176 examinados 

utilizando vários tipos de contenções, concluiu-se que: todas as contenções após 

10 semanas apresentam boas relações oclusais e musculares, quando se utiliza 

placas de acetato tanto na arcada superior quanto na inferior essa acomodação 

é mais demorada, principalmente em mulheres. Mas costumo lembrar que antes 

de escolher a placa como mecanismo de contenção, devemos avaliar bem o 

espaço funcional livre pós-tratamento. 

 

4.4.2.2 Osamu 

 

Recentemente, a literatura divulgou um aparelho contensor removível de 

material termoplástico em substituição aos contensores fixos ou para ser usado 

em concomitância com a contenção fixa 3x3, chamado Osamu, nome do seu 

criador, Osamu Yoshii. O contensor Osamu está indicado principalmente para 

contenção intra-arcos, tanto superior como inferior, embora também seja usado 

para corrigir posições dentárias individuais durante a fase de contenção. 

Capelozza Filho disponibiliza ainda, em seu livro, a aplicação da placa Osamu 

para contenção da compensação dento alveolar inferior nos padrões (CARICATI 

et al; 2005). 

 

4.4.2.3 Invisalign 

 

 A Invisalign considerada a última novidade em contenções apresenta 

como benefícios: A) Estética: Como já é de conhecimento geral, o tratamento 

com o invisalign é totalmente estético já que o aparelho é praticamente invisível 

e as pessoas nem notam que o paciente está usando. Essa é a principal razão 

pelo qual o invisalign se tornou o queridinho de quem precisa realizar tratamento 
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ortodôntico. B) Conforto: Outro fator muito importante que os pacientes levam 

em consideração. O invisalign é extremamente confortável, possui cantos 

arredondados e não machuca. O paciente pode continuar realizando, por 

exemplo, todas as atividades físicas que fazia anteriormente sem qualquer tipo 

de restrição. C) Conveniência: Mais um ótimo benefício do invisalign. Você pode 

continuar comendo de tudo, sem abrir mão das suas ‘guloseimas’ favoritas. Você 

tem a conveniência de tirar o aparelho para participar de um evento importante, 

por exemplo, sem interferir no resultado do tratamento. Outra vantagem que é 

muito conveniente para o paciente, é que com o uso do invisalign, suas visitas 

ao ortodontista serão menos frequentes e mais rápidas. D) Higiene bucal: A 

higienização dos dentes quando se utiliza o invisalign é muito mais fácil. Você 

pode continuar fazendo uso de fio ou fita dental normalmente, sem a 

necessidade de adaptação de fio dental em braquete. E) Eliminação de consultas 

de emergência: As consultas de emergência são muito comuns na ortodontia 

com braquete, seja por conta de uma pecinha quebrada ou pelo fio machucando 

a boca. E quando isso acontece você acaba correndo para o dentista. F)  

Resultados garantidos: É cientificamente comprovada a eficiência do tratamento 

com o invisalign. Hoje já são mais de 5 milhões de pessoas tratadas pelo sistema 

com satisfação de 100%. G) Garantia de refinamento: Isso é muito importante, e 

pouca gente sabe. O que seria? Um paciente que chega ao final do seu 

tratamento com o invisalign full, que passa por todas as etapas, troca de 

alinhadores, etc., e o dentista entende ser necessária uma nova troca de 

alinhadores, a empresa invisalign garante nova troca de alinhadores por até 5 

anos sem qualquer ônus ao paciente. H) Suporte: Esse benefício, apesar de ser 

diretamente concedido ao profissional, o paciente o recebe também 

indiretamente, pois profissional mais gabaritado é vantagem para o paciente, não 

é mesmo? A empresa Invisalign ministra cursos praticamente mensais para os 

profissionais. Também é frequente palestras com profissionais de fora do país 

Figura 18 (Dados do fabricante). 
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Fig 18. Fonte: Imagem: Ortodontista.net 

 

4.5 A estabilidade pós-tratamento com contenção ortodôntica 

 

A estabilidade a longo prazo dependerá das alterações do crescimento e 

do equilíbrio da musculatura bucofacial. Mudanças na dentição, especialmente 

o apinhamento dos incisivos, ocorrem na maioria dos indivíduos tratados 

ortodonticamente ou não. Outras dimensões do arco como comprimento, 

sobremordida, largura intercaninos e relação interarcos, também alteram no 

período pós-contenção. Os autores sugerem algumas soluções para minimizar 

as recidivas após o tratamento ortodôntico, tais como; uma boa intercuspidação, 

bem como uma boa guia incisal, são fatores que não devem ser considerados 

como definitivos para a manutenção do alinhamento, entretanto devem ser o alvo 

clínico como as primeiras medidas a serem tomadas para auxiliar na estabilidade 

(PAULA & FREITAS; 1997).  

 

A oclusão dentária tem sua importância nas causas de instabilidade do 

tratamento ortodôntico. Segundo os autores, a oclusão dos dentes é o fator mais 

poderoso na determinação da estabilidade das novas posições. Os autores 

citaram que Moyers afirmou que o equilíbrio oclusal é uma das mais importantes 

técnicas para assegurar a estabilização de uma oclusão corrigida 

ortodonticamente. O ajuste de uma oclusão tratada ortodonticamente justifica-

se, entre outras razões, por minimizar os deslizes oclusais provenientes de 

interferências, causa principal de apinhamento incisal inferior, durante a 

contenção. Afirmou ele também que as interferências oclusais e o resultante 

deslizamento (dirigido pelas cúspides dos dentes) têm se mostrado responsáveis 

por produzir apinhamento dos incisivos mandibulares. Baseado nos resultados 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq0cutv4vgAhXaIrkGHdR9DLIQjRx6BAgBEAU&url=https://ortodontiaparatodos.com.br/invisalign-o-que-top-10-dvidas/&psig=AOvVaw3x_MkkeIWBCdLgxd8fDbhV&ust=1548593728488261
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de alguns experimentos, o autor concluiu que as interferências oclusais têm 

potencial para provocar a recidiva das relações dentárias e, potencialmente, 

alterar o desenvolvimento esquelético (MONNERAT & MUCHA; 1998).  

 

Em 1999, Little relatou que, por mais de 40 anos, o Departamento de 

Ortodontia da Universidade de Washington, se concentrou na coleta de mais de 

800 documentações completas de pacientes, para verificar a estabilidade e a 

recidiva do tratamento ortodôntico. Todos os pacientes terminaram o tratamento 

há uma década ou mais antes da data da última modelagem. A avaliação de 

pacientes tratados com extração de pré-molares, pacientes tratados com 

extração de incisivo inferior, tratamento sem extração em casos com espaços 

generalizados, pacientes tratados com estratégias para expansão do arco e 

pacientes normais não tratados mostraram mudanças fisiológicas similares. O 

comprimento do arco diminuiu após o tratamento ortodôntico. A medida de 

largura do arco entre os caninos inferiores reduziu no pós-tratamento, se o caso 

foi ou não expandido durante o tratamento. O apinhamento ântero-inferior é um 

fenômeno contínuo, principalmente na idade de 30 a 40 anos de idade e depois 

disso. A presença ou ausência do terceiro molar, impactado ou parcialmente 

irrompido parece ter pouco efeito na ocorrência de algum grau de recidiva. O 

grau de apinhamento anterior pós-contenção é imprevisível e variável e 

nenhuma variável pré-tratamento, ou de achados clínicos, modelos ou 

radiografias cefalométricas antes ou após o tratamento parecem ser preditores 

úteis. O uso devido de contenções fixas ou removíveis, talvez para toda vida, 

parece ser o único recurso lógico. Infelizmente, as seqüelas indesejáveis de tal 

programa de contenção não são conhecidas.  

 

Para Toigo e Mandetta (2000) a falta de estabilidade a longo prazo é 

devida, entre outros fatores, às alterações do crescimento, à oclusão em 

desarmonia, ao desequilíbrio muscular e a falha na remoção das causas da má-

oclusão. Além desses fatores, as limitações inerentes à própria terapia 

ortodôntica e as características morfo-funcionais individuais de cada paciente 

podem limitar a direção e a quantidade de possíveis movimentos dentários para 

se obter resultados estáveis. A forma e o tamanho dos arcos dentários, também 
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apresentam variações individuais que constituem para o ortodontista sério 

motivo de preocupações.  
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5. DISCUSSÃO 

 

A maioria da literatura disponível hoje não tem o intuito de comparar os 

tipos de aparelhos fixos e removíveis. Porém pelo que podemos perceber da 

literatura citada é que pode ocorrer recidiva do tratamento ortodôntico devido à 

instabilidade dos dentes nas posições após a movimentação dentária. Para 

evitar a recidiva é de comum acordo entre eles o uso da contenção fixa 3X3 na 

arcada inferior e a placa de Hawley como aparelho de contenção na arcada 

superior. Como principal ponto positivo do aparelho fixo, podemos dizer que não 

se corre o risco do paciente não utilizar a contenção já o ponto negativo é a 

dificuldade de higienização e acúmulo de tártaro na lingual dos dentes. Pode-se 

perceber pela literatura disponível relacionada ao tema de contenções 

ortodônticas alguns pontos chaves como o tempo de uso de cada tipo de 

aparelho. Zachrisson (1998) avaliando 107 pacientes utilizando a contenção fixa 

3x3 de terceira geração de aço inoxidável com períodos de observação variando 

de 1,9 para 3,7 anos obteve um índice de insucesso de apenas 8,4% (4,2% dos 

lados colados). Já nos casos utilizando a versão banhada a ouro observou 

somente 2,3% de perda de 87 contenções.  

 

Não existe um consenso na literatura sobre o tempo de uso da contenção. 

Alguns autores indicam o uso da contenção inferior até que termine o 

crescimento, pois o crescimento tardio da mandíbula influência o apinhamento 

inferior. Já para Bicalho & Bicalho (2001) o uso da contenção deve ser indicada 

por toda à vida nos casos mais críticos de apinhamento severo e/ou perda 

acentuada do periodonto de sustentação.  

 

A fase de contenção é necessária após a movimentação ortodôntica para 

manutenção dos dentes na relação funcional e estética ideais e no combate à 

tendência inerente dos dentes de retornarem às posições originais (MELROSE 

& MILLET, 1998).  

 

SHIRASU et al. (2007) quando compararam os tipos de aparelhos 

ortodônticos chegaram à conclusão que os parâmetros periodontais que a 
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contenção modificada apresentou os piores resultados clínicos. Observaram que 

a contenção modificada teve os maiores índices gengival, de placa e de cálculo.  

 

Loriato, Machado e Vieira (2007) salientaram que o sucesso do 

tratamento ortodôntico dependerá de um período de contenção bem conduzido. 

Dessa forma, a utilização de técnicas que facilitem a fixação e colagem da 

contenção fixa antero-inferior permitirá o resultado desejado desta fase do 

tratamento, com redução das falhas e descolagens das contenções.  

 

De acordo com Macedo et al. (2009), a contenção fixa 3 x 3, colada 

apenas nos caninos, com fio de aço redondo rígido (liso), é efetiva na 

estabilização dos resultados do tratamento ortodôntico na maioria dos casos 

tratados.  

 

Como não se pode prever os casos que irão apresentar recidiva, ou o 

tempo de contenção necessário, a contenção por tempo indefinido tem sido 

recomendada para se manter os resultados finais alcançados com o tratamento 

ortodôntico (BICALHO & BICALHO, 2002). Porém, a grande maioria dos autores 

defende o uso até o término do surto de crescimento, quando o paciente chega 

aos 21 anos podendo ter variações e quando após surto, no mínimo de 12 meses 

de contenção para a remodelação tecidual, além de que mudanças pelo 

envelhecimento da dentição irão causar mudanças, não relacionadas ao 

tratamento em si, tendo a contenção de uso geralmente fixo e eterno, a única 

opção para evitar mudanças (SILVA FILHO et al., 2005).  

 

Os diversos estudos a respeito da recidiva do tratamento ortodôntico 

elucidam a preocupação dos ortodontistas com a estabilidade pós-contenção 

nos casos que apresentam apinhamento, principalmente no arco dentário 

inferior. A estabilidade do tratamento ortodôntico envolve muitas variáveis, por 

isso pode-se afirmar que a recidiva da correção do apinhamento é imprevisível 

e possui diversos fatores etiológicos (MARTINS et al. 2007)  

 

Portanto, o ortodontista deve lançar mão de todos os meios que estejam 

ao seu alcance para minimizar os riscos que comprometem os resultados 
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obtidos, principalmente a estabilidade do tratamento ortodôntico. A maior 

estabilidade será obtida quando o ideal for alcançado com a terapia ortodôntica, 

levando-se em conta todos os aspectos, da estética à função (MONNERAT & 

MUCHA, 2000). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A placa Hawley com arco contínuo é a contenção mais utilizada para o 

arco superior e a contenção fixa 3 x 3 para o arco inferior.  

 A placa de Hawley deve ter uso de no mínimo 2 anos, sendo no primeiro 

ano o uso diário de 22 horas e no segundo de no mínimo 8 horas.  

 As recomendações de uso para a contenção 3x3, sugerem seu uso para 

toda a vida, pois a recidiva não é previsível.  

 Os fatores que contribuem para a estabilidade da oclusão pós-tratamento 

estão relacionados com o tipo de crescimento, idade do paciente e um bom 

diagnóstico e plano de tratamento adequado.  

 Sabendo-se que a recidiva é um fenômeno muito comum em ortodontia e 

sua etiologia não se encontra totalmente esclarecida, sendo a genética citada 

como um dos fatores etiológicos, demonstra-se a necessidade de utilizar as 

contenções por longos períodos e observar o paciente regularmente neste 

período.  
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