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RESUMO

O correto posicionamento dos acessórios ortodônticos é de suma importância para uma 
boa finalização. Com o uso da tecnologia CAD-CAM na Ortodontia, hoje é possível posicionar 
os acessórios virtualmente e avaliar a repercussão desse posicionamento após o alinhamento 
e nivelamento dos dentes. Com os acessórios colados na posição desejada, é confeccionada 
uma guia de transferência virtual e, em seguida, impressa por meio de uma impressora 3D. 
Dessa forma, é possível minimizar erros, o que demandaria maior necessidade de confecção 
de dobras nos fios e maior tempo de tratamento. A proposta desse artigo é, por meio de um 
caso clínico, apresentar um protocolo laboratorial e clínico de colagem indireta virtual.

Descritores: Colagem ortodôntica, Ortodontia corretiva, bráquetes ortodônticos, colagem 
indireta.

ABSTRACT

Correct brackets positioning is very important for appropriate finishing. The use of CAD/
CAM technology in Dentistry today allows brackets virtual positioning and assessment of this 
position after teeth alignment and leveling. Brackets can therefore be positioned according 
to their final estimated position. When brackets are bonded in the desired position, a virtual 
transfer guide is created, and 3D printed. Thus, it is possible to minimize errors, which would 
require bends in the wires and possibly increase treatment time. The aim of this paper is to 
describe a clinical case, presenting laboratorial and clinical protocol of a virtual indirect bonding.

Descriptors: Dental bonding, corrective Orthodontics, Orthodontic brackets, indirect 
bonding.
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INTRODUÇÃO

A colagem dos acessórios ortodônticos na posição 
correta sempre foi motivo de grande preocupação dos 
ortodontistas. No passado, ainda quando não existia 
a colagem direta, todos os dentes eram bandados, 
o que dificultava ainda mais esse posicionamento. 
A partir da década de 80, com o advento da resina 
composta, o procedimento de colagem foi favorecido. 
Alguns profissionais julgam tal fato como um dos mais 
revolucionários na Ortodontia.

E qual seria o posicionamento ideal dos acessó-
rios? Para responder a essa pergunta é preciso reme-
ter aos trabalhos desenvolvidos por Andrews3 (1979) 
quando idealizou a técnica straight wire. Ao considerar 
que os acessórios ortodônticos e todas suas medidas 
(angulação, inclinação, in-out) foram pensadas tendo 
como referência o ponto EV (ponto médio da coroa 
clínica), seria nessa posição que eles deveriam ser po-
sicionados. No entanto, essa posição pode ser alterada 
a depender das necessidades individuais, estéticas e/
ou funcionais de cada paciente.

Um bom posicionamento dos acessórios pode 
favorecer a finalização ortodôntica. Em um primeiro 
momento, com intuito de minimizar os erros de po-
sicionamento e tornar o procedimento clínico mais 
rápido, a colagem indireta em modelos de gesso foi 
idealizada. Entretanto, essa perspectiva de colagem 
ainda exige um tempo laboratorial importante e alguns 
eventuais equívocos de alinhamento e nivelamento dos 
dentes podem ocorrer, o que demanda a necessidade 
de eventuais dobras dos fios. 

Com o surgimento da tecnologia CAD-CAM na 
Odontologia e sua maior acessibilidade, novas propos-
tas de tratamentos foram idealizadas. Na Ortodontia, 
além das vantagens comuns em relação às outras 
especialidades, surge a oportunidade, em especial, de 
realizar simulações de tratamento virtuais, colagem 
indireta virtual e alinhadores sucessivos estéticos. 

Nesse contexto, no que diz respeito à colagem 
indireta virtual, torna-se possível planejar, posicionar os 
acessórios e confeccionar a guia de transferência virtu-
almente obtê-la por meio de uma impressora 3D. Vale 
ressaltar que no planejamento virtual é possível simular 
o alinhamento e nivelamento dos dentes ao final do 
tratamento, considerando os acessórios posicionados 
em uma determinada posição. Em outras palavras, 
quando é alterado o posicionamento de um acessó-
rio virtualmente, é possível identificar a repercussão 
dessa alteração após o alinhamento e nivelamento. 
Além disso, devido ao fato da guia de transferência 
ser confeccionada por meio de uma impressora 3D, a 
fase laboratorial é otimizada.

Sendo assim, aceitando as nítidas vantagens do 
procedimento de colagem virtual, o objetivo desse 
artigo é propor um protocolo laboratorial e clínico de 
instalação dos acessórios ortodônticos.

Descrição da técnica
Para melhor elucidar o protocolo de colagem in-

direta virtual sugerido, segue o seguinte passo a passo:

Fase laboratorial
1o passo: aquisição dos modelos digitais
Os modelos digitais podem ser adquiridos basi-

camente de 2 formas: por meio de um escaneamento 
intraoral – considerado por muitos profissionais como 
sendo o melhor método  –  ou por meio de uma molda-
gem com silicone de adição, onde após a obtenção dos 
modelos de gesso, estes serão escaneados.. No referido 
caso clínico, a paciente fez o escaneamento intraoral 
com o escaner Trios Color 3 (3Shape, Copenhage, Di-
namarca). O primeiro arco escaneado foi o inferior, em 
seguida, o superior e, por último, a oclusão da paciente. 
Após o escaneamento, os modelos digitais foram ex-
portados em uma extensão denominada STL (Standart 
Triangular Language) e inseridos no software Ortho 
Analyzer (3Shape, Copenhage, Dinamarca) (Figura 1).
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2o passo: segmentação dos modelos digitais
Nesse passo é realizada a segmentação ou 

a separação dos dentes e a distinção da “gen-
giva virtual” dos mesmos, primeiramente pela 
definição dos pontos mesiodistais dos dentes. 
O software, da melhor forma possível, tenta 

delimitar e separar os dentes da gengiva, o que 
pode e deve ser corrigido pelo operador. Após 
a correta delimitação dos dentes, o longo eixo 
de cada um é estimado pelo software e pode 
também ser modificado e, finalmente, definido 
pelo operador (Figura 2).

Figura 1 (A-E) – Modelos digitais iniciais obtidos da paciente inseri-
dos no programa Ortho Analyzer (3Shape, Copenhage, Dinamarca). 
A) Visão direita, B) visão frontal, C) visão esquerda, D) visão oclusal 
superior, E) visão oclusal inferior.

Figura 2 (A-C) – Etapa de segmentação dos dentes. A) Deteminação 
dos pontos mesiodistais dos dentes. B) Segmentação dos dentes re-
alizada pelo software. C) Determinação do longo eixo de cada dente 
após sua segmentação.
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3o passo: escolha da forma dos arcos
Nesse passo, um formato de arco precisa ser 

definido para que o alinhamento virtual seja reali-
zado. Esse fio virtual serve como padrão e guia para 
o alinhamento dos dentes, tanto na arcada supe-
rior quanto na inferior, para que o posicionamento 

reverso ou a partir da posição final dos dentes seja 
definido. No caso descrito, foi escolhido o formato 
“3M Permachrome Resilient LA Upper”, sendo o que 
melhor se adaptou ao formato inicial da arcada da 
paciente e foi registrado sobre a linha média den-
tária, de maneira mais simétrica possível (Figura 3). 

Figura 3 – Escolha do formato do arco, condizente com as intenções de tratamento. Na janela esquerda, pode-se ver a sua posição relativa 
à arcada superior, enquanto na janela direita, pode-se perceber o efeito estimado que o arco causará aos dentes. 

4o passo: escolha da prescrição dos acessórios 
utilizados para o tratamento

Nesse passo, escolhe-se o tipo do bráquete 
e da prescrição planejada. Existem vários brá-
quetes e prescrições que podem ser utilizados no 
software e suas características encontram-se no 

site: https://www.3shape.com/en/customer-programs/
ortho-partner-integrations/bracket-library-integrations.

No caso descrito, foram utilizados bráquetes 
prescrição Roth, slot .022”, de safira laboratorial, da 
marca Orthometric (Iceram S, Orthometric, Marília, 
São Paulo) (Figura 4).

Figura 4 – Escolha do modelo de bráquete e prescrição a ser utilizado. Existe a possibilidade de se confeccionar prescrições personalizadas, 
como mostrado, onde bráquetes e tubos de diferentes prescrições e/ou fabricantes podem ser utilizados.

https://www.3shape.com/en/customer-programs/ortho-partner-integrations/bracket-library-integrations
https://www.3shape.com/en/customer-programs/ortho-partner-integrations/bracket-library-integrations
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5o passo: posicionamento dos acessórios
Após a escolha dos acessórios, o software 

os posiciona automaticamente sobre o ponto de 
intersecção da maior convexidade mesiodistal com 
a maior convexidade cérvico-oclusal de cada dente. 
No entanto, sabe-se que nem sempre esse posicio-
namento será capaz de promover o alinhamento 
e nivelamento esperados. Como o Ortho Analyzer 
estima a posição final de cada dente de acordo com 
o posicionamento do bráquete por meio do arco 

“virtual” escolhido, pode-se alterar o posiciona-
mento de cada acessório de acordo com a posição 
final estimada (Figuras 5A e 5B). A angulação dos 
bráquetes pode ser modificada independentemente 
da altura e da posição mesiodistal. A inclinação e o 
“in-out” são determinados de maneira limitada e 
com pouca amplitude para modificação, a não ser 
que os bráquetes possam ser posicionados sem 
contato com o dente, sendo o espaço preenchido 
por um “pad” de resina.

Figura 5 (A-B) – Imagem do software Ortho Analyzer. Observar o posicionamento dos bráquetes escolhidos no modelo inicial (janela direita) 
e sua estimativa de ação (janela esquerda). A) Visão frontal. B) Visão oclusal superior.
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6o passo: confecção da guia de colagem virtual
Após o posicionamento dos acessórios, a 

guia de colagem virtual precisa ser confeccionada 
sobre o que é chamado de “master modelo” ou 
“modelo-mestre”. Para isso, o modelo digital 
da paciente com os acessórios posicionados é 
aberto no programa Appliance Design (3Shape, 

Copenhage, Dinamarca) (Figura 6A). Ali, os brá-
quetes são isolados e áreas retentivas são bloque-
adas por “cera virtual” (Figura 6B), possibilitando 
o desenho de uma guia de transferência sobre os 
dentes na posição inicial. Feito isso, a guia virtual 
é gerada pelo programa. (Figura 6C) e pode ser 
salva em formato STL. 

A
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7o passo: impressão da guia de colagem 
Nessa etapa, o arquivo da guia virtual, em 

arquivo STL, é aberto no software da impres-
sora 3D de escolha e a guia pode ser impressa 
em resina flexível ou rígida. Escolhas podem 
envolver imprimir a guia diretamente sobre a 

plataforma de impressão ou utilizando suportes. 
Após a impressão, a guia sofre um processo de 
pós-cura de acordo com o fabricante do material 
utilizado (Figura 7). Isso geralmente envolve uma 
limpeza com álcool isopropílico e cura residual 
com luz ultravioleta.

Figura 6 (A-C) – A) Imagem do software Appliance Design. Pode-se ver os acessórios posicionados de forma desejada sobre o modelo 
virtual. À esquerda, estão as diversas ferramentas que podem ser utilizadas para o alívio dos acessórios e confecção do modelo-mestre, 
sobre o qual a guia de colagem virtual foi confeccionada. B) Modelo-mestre com as canaletas e áreas retentivas dos acessórios aliviada com 
cera “virtual”. C) Guia de transferência confeccionada sobre os acessórios.

Figura 7 - Guia de transferência impressa com resina flexível.
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Fase clínica
1o passo: inserção dos acessórios e prova da 

guia de colagem
Com a guia de colagem em mãos, os acessórios 

planejados para o caso foram inseridos em seus 

respectivos nichos (Figura 8). Em seguida, a guia 
foi levada à boca para confirmar a sua adaptação. 
Conferida a adaptação, a guia foi removida e ini-
ciado o processo de colagem propriamente dito na 
respectiva paciente (Figura 9).

Figura 8 (A-B) – Guia de transferências com os acessórios inseridos nos seus respectivos nichos. Note uma perfeita adaptação dos aces-
sórios, o que permite maior estabilidade da guia e a certeza que serão colados na posição desejada.

A
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2o passo: profilaxia + condicionamento ácido + 
aplicação do primer

Primeiramente foi realizada a profilaxia com pe-
dra pomes e escova Robinson. Após lavagem e secagem 
de todos os dentes, foi instalado um afastador do tipo 
“espandex” e realizado o ataque ácido dos dentes que 
iriam receber os acessórios com o ácido Ultra-Etch 
(Ultradent). Após 30 segundos, o ácido foi removido e 
feita a lavagem com ar e água. Em seguida, os dentes 
foram devidamente secados, aplicado o adesivo Single 
Bond (3M) e realizada a fotoativação. 

3o passo: aplicação da resina na base dos aces-
sórios + instalação dos acessórios

Nesse momento, foi inserida uma pequena 
quantidade de resina Transbond LV (3M) na base dos 

acessórios (Figura 11) e a guia foi levada à boca (Figura 
12). Então, após adaptação da guia e removido o excesso 
de resina exposta à cervical dos acessórios, estes foram 
fotoativados. A fotoativação foi realizada com auxílio do 
fotopolimerizador Valo (Ultradent, Sandy, Utah, EUA) 
em sua potência máxima, com 3 segundos de exposição, 
e cada acessório foi ativado 2 vezes (Figura 13).

4o passo: remoção da guia + nova fotoativação 
dos acessórios

A guia foi removida com auxílio do extrator de 
cimento no sentido cérvico-oclusal, da região posterior 
para a anterior (Figura 14). Após a remoção da guia, uma 
nova fotoativação foi feita, agora voltada para a oclusal 
dos acessórios. Feito isso, um fio .014” de Rhodium (Or-
thometric, Marilia, São Paulo) foi instalado (Figura 15). 

Figura 9 (A-H) - Fotos da paciente previamente ao procedimento de colagem. A) Sorriso, B) intraoral direita, C) intraoral frontal, D) intraoral 
esquerda, E) intraoral oclusal superior, F) intraoral oclusal inferior, G) intraoral da arcada superior em visão frontal, H) intraoral da arcada 
inferior em visão frontal.
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Figura 11 (A-C) – Inserção da resina Transbond LV (3M Oral Care) na base dos acessórios. Vale ressaltar que a quantidade de resina deve 
ser a mínima possível de forma que não haja excesso do material, sendo difícil de ser removido na presença da guia.

Figura 12 - Inserção da guia de transferência na boca. Note que uma perfeita adaptação é esperada e uma leve pressão apical se faz necessária.

Figura 10 (A-D) – A) Condicionamento ácido dos dentes superiores. B) Lavagem e remoção do condicionador. C) Adesivo aplicado ao 
microbrush. D) Adesivo aplicado aos dentes superiores previamente à colagem dos acessórios.
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Figura 13 (A-B) - Conferida a adaptação da guia e ainda com uma leve pressão apical é feita a fotoativação da resina pela cervical dos acessórios.

Figura 14 - Remoção da guia de transferência. Nessa fase fica claro a vantagem da guia ser impressa com resina flexível, o que facilita a 
remoção e diminui a chance de descolamento dos acessórios.

A B C

D

A B



G
ue

de
s 

FP
, 

M
ar

ti
ns

 R
P.

52

DISCUSSÃO

Na técnica straight wire, um bom posiciona-
mento dos acessórios é imperativo para se obter um 
bom alinhamento e nivelamento dos dentes e, con-
sequentemente, boa finalização ortodôntica3. Uma 
vez os acessórios posicionados de forma equivocada, 
recolagens e/ou dobras nos fios podem ser necessá-
rias, o que pode levar a um aumento do tempo de 
tratamento1. Em 1972, a colagem indireta foi intro-
duzida na Ortodontia9. Primariamente, a proposta 
da colagem indireta era posicionar os acessórios em 
modelos de gesso e, em seguida, confeccionar a guia 
de transferência dos acessórios. Apesar da técnica 
envolver 2 etapas – uma laboratorial e uma clínica 
– algumas vantagens foram atribuídas a esse proce-
dimento: diminuição de erros de posicionamento dos 
acessórios e menor tempo de cadeira8-10,13.

Na Ortodontia sempre houve uma preocupa-
ção em abreviar ao máximo o tempo de tratamento. 
Dessa forma, inicialmente, alguns autores6,12 co-
meçaram a se preocupar em comparar a diferença 
no tempo total de tratamento que essas técnicas 
de colagem – direta e indireta convencional – pro-
moviam, e esses estudos sinalizaram que não há 
diferença significativa.

Com o surgimento da tecnologia CAD-CAM, 
uma nova janela se abriu quanto à colagem dos 
acessórios2,4,11. Nessa perspectiva, por meio de sof-
twares, os acessórios são posicionados nos modelos 
digitais e, no programa Ortho Analyzer – programa 
utilizado no respectivo caso cínico –, é possível 
avaliar a repercussão desse posicionamento no 
alinhamento e nivelamento. Dessa forma, estu-
dos denunciaram que a colagem indireta virtual 
permite uma redução no tempo laboratorial e me-
lhora sensível no posicionamento dos acessórios, 
quando comparada à técnica de colagem indireta 
convencional5,7. Somada a essas vantagens, em 
2015, alguns autores espelharam também uma 
redução notória no tempo total de tratamento, 
ao comparar com as técnicas de colagem direta e 
indireta convencional4.

Sabe-se que, basicamente, existem 2 tipos 
de guias de colagens indiretas confeccionadas por 
meio de impressão 3D quanto ao tipo de material: 
a rígida e a flexível. A guia utilizada no respectivo 
caso foi impressa com resina flexível, o que permitiu 
maior facilidade no ato da remoção e, consequen-
temente, diminuiu a chance de haver descolagens. 
Além disso, devido à sua flexibilidade, a secção dela 
após a fotoativação dos acessórios, previamente à 
sua remoção, não foi necessária.  

Figura 15 (A-F) –  Com os acessórios devidamente instalados, um fio de nivelamento foi inserido. Note que a qualidade do procedimento 
com esse protocolo de colagem é seguramente atingida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indiscutível os benefícios que a tecnologia 
CAD-CAM trouxe para a Ortodontia. Entre as suas 
vertentes na Ortodontia, é destacada a colagem 
indireta virtual, que tem se mostrado bastante efi-
ciente, em especial, em relação ao tempo de ca-
deira e na qualidade do alinhamento e nivelamento, 
quando comparada aos métodos convencionais. No 
entanto, um protocolo seguro deve ser adotado para 
que, de fato, esses benefícios sejam observados.
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