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Brackets Individualization in Straight-Wire   

Technique With Conventional and Self Ligated Sistem
 

Leopoldino Capelozza Filho

Resumo

A técnica de Straight-wire faz uso de braquetes programados, ou construídos individualmente 
para cada dente, com o objetivo de posicioná-los idealmente ao final do tratamento. Isso vale para 
braquetes convencionais e os auto ligáveis. Desde a sua introdução, a proposta original de ANDREWS 
previa, além dos braquetes padrão que se aplicam a uma parcela de pacientes, a necessidade do 
uso de diferentes prescrições que considerassem o tipo de má-oclusão, o tratamento a ser adotado 
e o posicionamento desejado ou possível para os dentes ao final do tratamento. Em outras palavras, 
a individualização do aparelho. Essa premissa foi ignorada ou simplificada ao longo do tempo, 
contrariando relativamente os conceitos de normalidade vigentes na época, década de 70. Desde 
então, os novos métodos diagnósticos, fortemente apoiados em análise facial, e o conhecimento 
gerado sobre as limitações da Ortodontia em pacientes com padrão de crescimento desfavorável, 
reforçam o conceito de que a oclusão normal não é uma, mas muitas. Com essa perspectiva, o 
uso de apenas um conjunto de braquetes para tratar, de modo generalizado, pacientes com más 
oclusões e metas terapêuticas diferentes parece absolutamente equivocado. Portanto, se a intenção 
é praticar straight-wire, com braquetes convencionais ou autoligáveis, individualizar prescrições 
parece indispensável.

Introdução

 Apresentação de um método para adoção de um processo de individualização dos braquetes 
programados, de acordo com as características da má-oclusão, do tratamento a ser adotado e do 
prognóstico para finalização. Além disso, justificar diferenças introduzidas nos braquetes do sistema 
de autoligáveis, embasadas nos conceitos que os diferenciam dos convencionais. 

 

Considerações Gerais

O primeiro passo para o desenvolvimento de um conjunto de braquetes individualizados é a 
compreensão do que se reconhece como oclusão ideal. O artigo “As seis chaves para a oclusão 
normal” publicado por ANDREWS em 19722, e que se tornaria um clássico, definiu a partir do exame 
da coroa clínica dos dentes de portadores de oclusão normal, os objetivos que deveriam ser buscados 
para a obtenção de uma oclusão ótima. 

       Não há contestação às características definidas como essenciais para que a oclusão possa ser 
considerada normal. Assim, molares e caninos em Classe I, dentes posteriores engrenados, linhas médias 
coincidentes, trespasse horizontal e vertical moderadamente positivos, e harmonia na angulação e 
inclinação dos dentes sempre são metas a serem buscadas na rotina da pratica ortodôntica. A partir 
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disso, o aparelho foi pensado como uma interface que permitiria aos dentes assumirem estas posições 
desejadas, através do uso de arcos contínuos, sem dobras de nenhuma ordem3.

O problema, e isso é uma limitação conceitual, está no fato de se imaginar que essas características 
devem conviver com os valores médios encontrados no trabalho de Andrews2,3. Assim esses valores, 
com algumas variações sutis, estão presentes na imensa maioria das prescrições de braquetes 
utilizadas atualmente. Isso é um equívoco, construído a partir do conceito de que normal é a média. 
Parece lógico admitir que se os indivíduos estudados eram portadores de oclusão normal, todos os 
resultados obtidos representam variações da normalidade. Conforme evidenciado pelos resultados 
para angulação (tabela 1) e inclinação (tabela 2), há uma larga variação para os valores obtidos, 
sempre com o arranjo morfológico que define normalidade. Essa é a base para o conceito de que a 
oclusão normal não é uma, mas muitas.  

Dentes
superiores inferiores

Valor Máximo Mínimo Valor Máximo Mínimo

Incisivo Central 3,59° 9° -3° 0,53° 3° -4°

Incisivo Lateral 8,04° 15° -2° 0,38° 3° -5°

Canino 8,40° 17° 1° 2,48° 12° -11°

1º Pré-Molar 2,65° 12° -2° 1,28° 10° -10°

2º Pré-Molar 2,82° 12° 0° 1,54° 7° -5°

1º Molar 5,73° 16° -7° 2,03° 6° -2°

2º Molar 0,39° 9° -23° 2,94° 30° 0°

Tabela 1 - Valores para angulação das coroas dentárias obtidos na amostra de Andrews

Dentes
superiores inferiores

Valor Máximo Mínimo Valor Máximo Mínimo

Incisivo Central 6,11° 15° -7° -1,71° 16° -17°

Incisivo Lateral 4,42° 17° -6° -3,24°  15° -19°

Canino -7,25° 10° -17° -12,73° 2° -26°

1º Pré-Molar -8,47 ° 5° -20° -18,95° -1° -35°

2º Pré-Molar -8,78° 3° -20° -23,63° -8° -45°

1º Molar -11,53° 2° -25° -30,67° -9° -55°

2º Molar -8,10° 12° -25° -36,03° -9° -60°

Tabela 2 - Valores para inclinação das coroas dentárias obtidos na amostra de Andrews
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Por analogia, a meta terapêutica que define o plano de tratamento e envolve o aparelho a ser 
utilizado, deveria adotar braquetes com prescrições variadas e definidas de acordo com o posicionamento 
dentário ideal ou possível para cada indivíduo ao final do tratamento.

1 - Individualização dos Braquetes Programados

O melhor tratamento a ser adotado para a correção de uma má-oclusão, incluindo aí a mecânica 
a ser desenvolvida, dependeria: do tipo de má oclusão a ser tratada e dos objetivos definidos para 
o mesmo. Analisada sob as perspectivas de localização, gravidade e etiologia e das características 
individuais de seu portador, com destaque a idade e queixa ou aspiração do paciente com o tratamento, 
metas e planos seriam definidas. Resumindo, plano de tratamento individualizado, aparelho e mecânica 
individualizada. Isto certamente é olhar para o futuro.

Em um tratamento ortodôntico, braquetes são apenas um dos recursos utilizados em sua execução. 
Nesse contexto, propomos a individualização de braquetes para posicionar de modo adequado os dentes 
dos pacientes ao final do tratamento, independente de outros recursos que precisem ser utilizados 
durante o mesmo5. 

A individualização é definida para angulação e inclinação de cada um dos dentes, e deveria ser 
classificada, de acordo com sua intenção, em individualização para movimentação e em individualização 
para finalização. 

1.1 - Individualização Para Movimentação  

 Esta individualização pressupõe colocar nos braquetes características capazes de responder 
às exigências da mecânica a ser adotada, preservando imediatamente ao final do movimento as 
características de posicionamento dentário desejadas. Atualmente, individualização para movimentação, 
seja para inclinação ou para angulação, parece ter indicação pouco frequente e estaria justificada mais 
como exceção do que como regra.

1.2 - Individualização Para Finalização

Este conceito, também atrelado à definição básica da filosofia do Straight-wire3, foi apresentado na 
proposta original da técnica e reforçado pelas evidencias da literatura desde então1,4. As prescrições 
de braquetes que recomendamos são essencialmente de finalização.

A extensa variação em torno das médias obtidas para a inclinação (Tabela 1) e angulação (Tabela 2) 
dos dentes observada no estudo de modelos de oclusão normal2, era evidência clara, não de diferenças 
anatômicas na coroa destes dentes, mas sim de variação na sua posição, compensando diferentes 
discrepâncias nas relações esqueléticas, com habilidade suficiente para criar oclusões ótimas.

O conceito de compensação ou ajuste de posicionamento dos elementos dentários1 é fato inconteste. 
Os dentes tenderiam a apresentar um movimento contrário e compensatório, ao desajuste criado 
por uma desarmonia esquelética maxilo-mandibular. Muito bem aceito do ponto de vista sagital e 
em grandes desarmonias esqueléticas1,10, é importante o reconhecimento de que este fenômeno é 
tridimensional, envolvendo o vertical7,8,9, e afeta um número maior de indivíduos do que se possa 
imaginar. Apenas os indivíduos com face equilibrada, produto de um bom padrão de crescimento facial 
(Padrão I)5, poderiam aspirar ter dentes em posições ideais. Em outras palavras, os portadores de 
discrepância esquelética, exceto aqueles com a face desagradável e exigência de cirurgia ortognática, 
seriam candidatos a um tratamento ortodôntico compensatório.

Nesse contexto parece razoável admitir que se quisermos cumprir um dos preceitos básicos do 
Straight-wire, devemos adotar a individualização para finalização. Isso significa introduzir na base dos 
braquetes e em suas aletas, variações para inclinação e angulação. Desse modo, seriam mantidas 
as alterações compensatórias naturais, presentes ao início do tratamento, ou introduzidas aquelas 
que seriam úteis para estabelecer harmonia oclusal durante o tratamento. Tratamento compensatório 
significa manter a essência e eliminar a excrescência.     
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Prescrições Individualizadas 
para  Braquetes 

Prescrição Capelozza® I

A prescrição de braquetes indicada para uso no tratamento das más oclusões do Padrão I é 
específica para uso em pacientes com faces equilibradas, produto de um crescimento adequado6. Ela 
foi baseada na prescrição padrão de Andrews, com correção do que pareceu inadequado em nossa 
experiência clínica5,7. As diferenças não são muitas e podem ser vistas na tabela 3. Considere como 
regra que angulação positiva significa coroa dentária angulada para mesial e inclinação positiva 
significa coroa dentária inclinada para vestibular.

No arco superior as mudanças foram para os caninos, pré-molares e segundos molares.  Para 
caninos, a redução da angulação de 11º para 8º foi provavelmente a mais evidente e mais fácil 
de ser feita. Os braquetes de caninos com 11º potencializam protrusão o que é frequentemente é 
inadequado. O valor para essa angulação foi diminuído para 8º com base no valor médio que Andrews 
identificou para caninos superiores em sua amostra de oclusão normal2. A inclinação desse braquete 
também foi reduzida, de -7º para -5º, porque os caninos frequentemente apresentavam inclinação 
palatina excessiva.

 Para os pré-molares a inclinação foi mantida com -7º e a angulação de 2º foi removida.  A angulação 
de pré-molares superiores aumenta de modo potencial a protrusão a ser produzida no nivelamento e 

Prescrição
Capelozza® I

Normas
Andrews

Prescrição
Andrews Padrão

Incisivo Central
A 5º 3,59º 5º

I 7º 6,11º 7º

Incisivo Lateral
A 9º 8,04º 9º

I 3º 4,42º 3º

Canino
A 8º 8,4º 11º

I -5º -7,3º -7º

1º Pré-Molar
A 0º 2,7º 2º

I -7º -8,5º -7º

2º Pré-Molar
A 0º 2,8º 2º

I -7º -8,9º -7º

1º Molar
A 5º 5,7º 5º

I -10º -11,5º -9º

2º Molar
A 0º 0,4º 5º

I -10º -8,1º -9º

Tabela 3 - Valores para angulação (A) e inclinação (I) da Prescrição Capelozza® I, normas e prescrição 
padrão de Andrews para dentes superiores.
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alinhamento, o que nem sempre é desejável. Além disso, como veremos ela não parece necessária, 
considerando que eles esses dentes sofrem influência relativa da angulação dos caninos e decisiva da 
mecânica sagital empregada no tratamento. 

Para segundos molares copiar a prescrição do primeiro molar é um equívoco absoluto. Primeiros e 
segundos molares apresentam posições muito diferentes na maioria das oclusões7. Portanto, decidir 

Prescrição
Capelozza® I

Normas
Andrews

Prescrição
Andrews Padrão

Incisivo Central
A 2º 0,53º 2º

I 0º -1,71º -1º

Incisivo Lateral
A 2º 0,38º 2º

I 0º -3,24º -1º

Canino
A 5º 2,5º 5º

I -11º -12,7º -11º

1º Pré-Molar
A 2º 1,3º 2º

I -17º -19º -17º

2º Pré-Molar
A 2º 1,54º 2º

I -22º -23,6º -22º

1º Molar
A 2º 2º 2º

I -25º -30,7º -30º

2º Molar
A 2º 2,9º 2º

I -25º -36º -35º

Tabela 4 - Valores para angulação (A) e inclinação (I) da Prescrição Capelozza® I, normas e prescrição 
padrão de Andrews para dentes inferiores.

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® I

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° 0°0° 0°0°

+3°+3°-5°-5°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +8°+8° +9°+9° +5°+5°

+5°+5° +2°+2°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° +2°+2°

Figura 1 - Prescrição Capelozza® I
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que segundos molares não podem receber acessórios idênticos aos primeiros molares foi lógico. 
Parece que não há como determinar uma prescrição para segundo molar superior. Esse dente deve 
ser analisado de maneira específica e incluído no aparelho quando necessário, com acessórios que 
cumpram a intenção de movimento que se considera preciso introduzir. O tubo que recomendamos 
tem angulação 0º que, na colagem direta, pode ser manipulada para mais ou para menos. A inclinação 
é de -10º e também vai ter que ser considerada de modo seletivo (usando ou não fio retangular)

No arco inferior as alterações foram apenas para os molares (Tabela 4). Os tubos foram modificados 
para redução de inclinação lingual, reconhecida como excessiva. Ambos os molares têm -25º de 
inclinação, ao invés de -30º para o primeiro molar e -35º para o segundo molar. Essa modificação 
restrita, reflete a experiência positiva com os braquetes da prescrição padrão Straight-Wire de 
Andrews para o arco inferior, quando protrusão moderada é desejável no arco inferior.

        Resumindo, as alterações propostas para a Prescrição Capelozza® I  em relação à prescrição 
padrão de Andrews foram feitas no arco superior com objetivo de diminuir a potencial protrusão  e 
eliminar o equívoco no posicionamento dos segundos molares superiores. No arco inferior admitimos 
a moderada protrusão prevista e diminuímos a potencial inclinação lingual excessiva dos molares. 
Assim, alterações para prescrição nos braquetes:

- Angulação mesial diminuída para caninos superiores 
- Inclinação palatina diminuída para caninos superiores
- Redução para zero da angulação para primeiros e segundos pré molare superiores
- Redução para zero da angulação dos segundos molares superiores
- Redução da inclinação palatina dos primeiros e segundos molares inferiores

 Importante

Considere que a Prescrição Capelozza® I (Fig. 1) foi formulada em contexto mais amplo, que abrange 
muitas outras alterações para angulação e inclinação dos braquetes, definidas como necessárias para 
tratamento de más oclusões com diferentes exigências5,7 ou, em outras palavras dentes em posições 
compensadas.  Elas são as Prescrições Capelozza® I, II, II Plus, e III, Protrusiva minus e Protrusiva plus, 
que serão apresentadas a seguir. É preciso que isso seja considerado, para que a compreensão seja 
adequada.

Prescrição Capelozza® II e II Plus

As prescrições II e II plus estão indicadas para tratamento compensatório das más oclusões do 
Padrão II, deficiência mandibular. Elas diferem apenas em magnitude, em acordo com a gravidade 
da discrepância sagital e, consequentemente, da quantidade de compensação presente ou a ser 
introduzida durante o tratamento.  Compensação aqui significa braquetes que, potencialmente, 
diminuam o comprimento de arco superior e aumentem o comprimento do arco inferior. Esses 
movimentos somados ajudam a oclusão a se estabelecer mesmo com um degrau sagital maxilo 
mandibular aumentado.

Prescrição Capelozza® II

Indicada para casos de discrepância sagital mandibular moderada, convivem ou contribuem 
para pequenos ajustes compensatórios, concentrados no arco dentário inferior (Fig. 2)5,7. Incisivos 
superiores são poupados da compensação, admitindo sua importância na estética do perfil e do 
sorriso. Assim, alterações para prescrição nos braquetes:

- Angulação diminuída para caninos superiores 
- Inclinação vestibular para os incisivos inferiores
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Prescrição Capelozza® II Plus
 
Indicada para casos de discrepância sagital mandibular de gravidade média, convivem ou contribuem 

para ajustes compensatórios, envolvendo ambos os arcos dentários (Fig. 3)7. A intenção é limitar o 
potencial para protrusão no arco superior e acentuar no arco inferior. Incisivos superiores são poupados 
da compensação por diminuição da inclinação palatina, mas terão sua angulação reduzida, assim como 
a dos caninos (Fig. 4), para redução do perímetro e, consequentemente, do comprimento do arco 
superior. No arco inferior aumento significante na inclinação dos incisivos que perdem angulação, para 
permitir maior angulação dos caninos e, com isso, potencializar o ajuste sagital das relações oclusais. 

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® II Plus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +8°+8° +8°+8°

+3°+3°-8°-8°

0°0° 0° 0°0° 0°0° 0°0° +4°+4° 0°0°

+7°+7° 0°0°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° 0°0°

Figura 3 - Prescrição Capelozza® II Plus. Dentes em azul indicam os valores que mudam em relação 
à Prescrição I.

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® II

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +4°+4° +4°+4°

+3°+3°-5°-5°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +5°+5° +9°+9° +5°+5°

+5°+5° +2°+2°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° +2°+2°

Figura 2 - Prescrição Capelozza® II. Obs: Dentes em azul indicam os valores que mudam em relação 
à Prescrição Capelozza® I.
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Assim, alterações para prescrição nos braquetes:

- Inclinação palatina aumentada para caninos superiores
- Angulação zerada para caninos e incisivos centrais 
e diminuída para incisivos laterais superiores

- Angulação aumentada para caninos inferiores
- Inclinação vestibular aumentada para incisivos inferiores
- Angulação zerada para incisivos inferiores

Prescrição Capelozza® III

As variações da prescrição III (Fig. 5)5,7 são mais intensas e abrangentes e, mesmo assim, melhor 
aceitas pela comunidade ortodôntica. A explicação básica é que as limitações para o tratamento 
das más oclusões do Padrão III são reconhecidas como verdadeiras e constantes4, 5,10, o que reforça a 
indicação do tratamento compensatório para indivíduos sem comprometimento facial significativo. A 
intenção é aumentar o potencial para protrusão no arco superior e limitar no arco inferior. 

Assim incisivos superiores participam da compensação por aumento da inclinação vestibular, 
mantendo angulação padrão. Isso contribui para criar trespasse horizontal positivo e, junto com a 

Figura 4 - Dentes anteriores com angulação 0° ocupam menos lugar no espaço, o que seria interessante 
para compensação no arco superior das más oclusões do Padrão II. Porém, veja que os incisivos laterais 
ficam com a incisal fora do plano oclusal (A). Desse modo, a angulação mesial de 4° é mínima e 
necessária, embora gaste espaço, para dar plenitude a estética e função para os incisivos laterais (B).

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® III

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +14°+14°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° -6°-6° -6°-6°

+10°+10°-2°-2°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +11°+11° +9°+9° +5°+5°

0°0° 0°0°0°0°0°0°0°0°0°0° 0°0°

Figura 5 - Prescrição Capelozza® III. Dentes em azul indicam os valores que mudam em relação à 
Prescrição I.
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Conceito:
Do centro da vogal “o”, a sílaba tônica
da palavra Capelozza, expandem-se
ondas que remetem à idéia de ir além.

Fonte:
Humanst521 BT (com borda branca de 1 pt)

cores (3):
ciano 100%
amarelo 100%
verde 100% (ciano 100% + amarelo 100%)
preto 100%

Capelozza 
1ª

®

angulação aumentada de caninos superiores, criar espaço para migração mesial dos dentes posteriores 
e uma melhor relação oclusal na presença de um degrau sagital maxilo mandibular diminuído. Além 
disso, caninos superiores com inclinação palatina diminuída, com intenção de permitir vantagem na 
relação transversal com o arco dentário inferior. 

No arco inferior intenções opostas, com aumento da inclinação lingual dos incisivos inferiores e 
angulação reduzida a zero para incisivos e caninos. Dessa forma, no sentido sagital, diminuição do 
perímetro do arco com repercussões potenciais para menor comprimento e no vertical, colaboração 
para construção de um trespasse vertical positivo. Assim, alterações para prescrição nos braquetes:

- Inclinação palatina diminuída para caninos superiores
- Inclinação vestibular aumentada para incisivos superiores
- Angulação aumentada para caninos superiores
- Inclinação lingual aumentada para incisivos inferiores
- Angulação zerada para pré molares, caninos e incisivos inferiores

Prescrição Capelozza® Protrusiva Minus

Os braquetes dessa prescrição são recomendados para o tratamento compensatório das más 
oclusões do Padrão Face Longa7. Se o conceito de individualização foi compreendido no contexto 
da compensação, a composição dessa prescrição (Fig. 6) será de fácil entendimento. Como sempre, 
tratamento compensatório para discrepâncias moderadas que não comprometam a agradabilidade 
facial.

O preceito básico para a compensação das más oclusões do Padrão Face Longa é, sempre que 
possível, manter os dentes onde eles estão, considerando que as bases ósseas são exíguas e limitam 
movimento8. Admitir a diminuição do comprimento dos arcos e uma limitação para inclinação 
vestibular verdadeira dos incisivos superiores e inferiores, construindo um ângulo inter-incisivos 
aumentado. Em outras palavras, significa indicar prescrição de braquetes não protrusivos para ambos 
os arcos. Nesse contexto, braquetes para o arco superior e inferior com angulação reduzida para 
caninos e incisivos superiores e, além disso, angulação zerada para pré molares inferiores. Inclinação 
padrão para os incisivos, considerando que sua posição na base óssea geralmente não sofre grandes 
alterações quando avaliada em relação ao plano oclusal, o que de fato determina a escolha dos 

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® Protrusiva Minus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -7°-7° 0°0° 0°0°

+3°+3°-8°-8°

0°0° 0° 0°0° 0°0° 0°0° +4°+4° 0°0°

0°0° 0°0°0°0°0°0°0°0°0°0° 0°0°

Figura 6 - Prescrição Capelozza® Protrusiva Minus. Dentes em azul indicam os valores que mudam em 
relação à Prescrição I.
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Conceito:
Do centro da vogal “o”, a sílaba tônica
da palavra Capelozza, expandem-se
ondas que remetem à idéia de ir além.

Fonte:
Humanst521 BT (com borda branca de 1 pt)

cores (3):
ciano 100%
amarelo 100%
verde 100% (ciano 100% + amarelo 100%)
preto 100%

Capelozza 
1ª

®

braquetes em pacientes com alterações para vertical dos planos horizontais. Assim, alterações para 
prescrição nos braquetes:

- Inclinação palatina aumentada para caninos superiores
- Angulação zerada para caninos e incisivos centrais
 e diminuída para incisivos laterais superiores

- Angulação zerada para pré molares, caninos e incisivos inferiores

Prescrição Capelozza® Protrusiva Plus

A composição de braquetes desta prescrição (Fig. 7)7 indicada para o tratamento compensatório 
das más oclusões do Padrão Face Curta será compreensível se o conceito de individualização para as 
más oclusões sagitais, no contexto de compensação foi entendido e aceito. 

Como sempre, compensação apenas se a face não estiver esteticamente comprometida. O 
tratamento dessas más oclusões tem um foco principal que é o fechamento do ângulo inter incisivos8 
e, portanto, seria adequado o uso de braquetes protrusivos para ambos os arcos dentários. O 
resultado   sagital seria arcos superior (Fig. 8) e inferior (Fig. 9) com maior perímetro e comprimento, 
aumentando o volume bucal e, verticalmente, correção da sobremordida aumentada. Assim, braquetes 
com inclinação aumentada para incisivos superiores e inferiores, angulação aumentada para caninos 
superiores e inferiores. Em tese, o tratamento dessa discrepância vertical, a face curta, pode exigir 
que a protrusão possa ser eleita para ambos os arcos (relação molar de classe I), somente para o 
arco inferior (relação molar de classe II) ou para o arco superior (relação molar de classe III). Nessa 
circunstância, o outro arco dentário terá indicação da prescrição I. Assim, alterações para prescrição 
nos braquetes:

- Inclinação palatina diminuída para caninos superiores 
- Inclinação vestibular aumentada para incisivos superiores 
- Angulação aumentada para caninos superiores 
- Inclinação vestibular aumentada para incisivos inferiores 
- Angulação zerada para incisivos inferiores 
- Angulação aumentada para caninos inferiores

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® Protrusiva Plus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +14°+14°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +8°+8° +8°+8°

+10°+10°-2°-2°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +11°+11° +9°+9° +5°+5°

+7°+7° 0°0°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° 0°0°

Figura 7 - Prescrição Capelozza® Protrusiva Plus. Dentes em azul indicam os valores que mudam em 
relação à Prescrição I.
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Conceito:
Do centro da vogal “o”, a sílaba tônica
da palavra Capelozza, expandem-se
ondas que remetem à idéia de ir além.

Fonte:
Humanst521 BT (com borda branca de 1 pt)

cores (3):
ciano 100%
amarelo 100%
verde 100% (ciano 100% + amarelo 100%)
preto 100%

Capelozza 
1ª

®

Figura 9 - Dentes anteriores inferiores apinhados, desangulados e desequalizados. Nivelar e alinhar 
aumenta o espaço que eles ocupam, e tende a protruir e/ou expandir. A angulação potencializa isso. 
Veja os aumentos de perímetro, principalmente ao nível dos ápices radiculares.

Figura 8 - Dentes anteriores superiores apinhados, desangulados e desequalizados. Nivelar e alinhar 
aumenta o espaço que eles ocupam, e tende a protruir e/ou expandir. A angulação potencializa isso. 
Veja os aumentos de perímetro, principalmente ao nível dos ápices radiculares.
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Conceito:
Do centro da vogal “o”, a sílaba tônica
da palavra Capelozza, expandem-se
ondas que remetem à idéia de ir além.

Fonte:
Humanst521 BT (com borda branca de 1 pt)

cores (3):
ciano 100%
amarelo 100%
verde 100% (ciano 100% + amarelo 100%)
preto 100%

Capelozza 
1ª

®

Considerações Sobre o Sistema de Braquetes Autoligáveis

Evolução significa mudança positiva. Os braquetes auto ligáveis devem ser vistos sob essa 
perspectiva. Isso, no meu entender, exige que vantagens potencialmente embutidas no método, 
sejam adicionadas a prática clínica, sem negligenciar parâmetros consagrados de excelência. 
Nesse contexto preconizamos a utilização do sistema auto ligável com a manutenção seletiva das 
prescrições de braquetes e o uso de arcos diagramados, sempre que a espessura e propriedades 
dos fios forem capazes de definir forma. Afinal, diagnóstico e não a quantidade de apinhamento é 
a base para a quantidade de expansão e protrusão ou, em outras palavras, a forma do arco que se 
pretende como resultado do tratamento. Para aproveitar a vantagem de uma relação estável entre 
os arcos e as canaletas, braquetes passivos são nossa escolha. Adotando o conceito de que menos 
arcos devem ser usados e para potencializar a capacidade de alinhamento e leitura da prescrição 
para inclinação, os braquetes auto ligáveis que preconizamos, tem a canaleta reduzida na altura e na 
largura. Ao invés do convencional (.022x.028”) a adoção de canaleta com dimensões de .020x.024”, 
permite reduzir o número de arcos a serem utilizados. Preconizamos de rotina, arcos superelásticos 
.012”,.014”,.016x.022”, e a opção por superelástico ou de aço .017x.022”. Arcos retangulares 
sempre diagramados e, em casos de retração significante dos dentes anteriores, arcos retangulares 
.017x.022” com menos resiliência. O que se pretende é aproveitar melhor a relação estável entre 
fios e canaletas, não só aumentando o tempo de permanência dos arcos, mas utilizando um número 
menor de arcos, melhorando a capacidade de alinhar, reconhecidamente comprometida no sistema 
de braquetes autoligáveis.

Considerações Finais

Protocolos de tratamento são uma conquista da Ortodontia. Produto de prática clínica de 
excelência, suportada por tecnologia e alguma evidência científica. A definição de condutas 
terapêuticas apoiadas em um diagnóstico consistente e um prognóstico mais acurado, podem evoluir 
ainda mais. Fundamentados os protocolos, é possível definir metas terapêuticas individualizadas ou, 
em outras palavras, customizar o tratamento. Nesse contexto entram as prescrições de braquetes 
individualizadas que são propostas aqui. Se a primeira vista parecem complicar o processo pela 
necessidade de escolha, na realidade obrigam um pensamento mais consistente no diagnóstico e 
prognóstico, com definição do provável posicionamento final dos dentes e das relações oclusais. 
Afinal, para escolher é preciso saber. Tratamentos mais curtos, com controle de movimentos colaterais 
indesejados, possibilitam um maior conforto na condução da vida clínica do profissional e na sua 
relação com os pacientes, base para reconhecimento de competência e sucesso.
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Conceito:
Do centro da vogal “o”, a sílaba tônica
da palavra Capelozza, expandem-se
ondas que remetem à idéia de ir além.

Fonte:
Humanst521 BT (com borda branca de 1 pt)
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