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A Prescrição

 Domingo Martín

 Presidente Grupo FACE

A comunidade ortodôntica sofreu grandes alterações nos últimos anos. 
Num ambiente extremamente competitivo onde, em tratamentos 

ortodônticos a venda da estética parece ser uma prioridade, devemos, e 
hoje mais do que nunca, reafirmar a nossa convicção de que o presente 
e o futuro da nossa profissão passa pela excelência clínica. 

Compreendemos a ortodontia como uma especialidade que visa a 
saúde oral integral e também a estética. Por esta razão, a Oclusão 
Funcional Estável, bem como a Estética Dentária e Facial, têm que ser 
objectivos insubstituíveis.

Ao longo de muitos anos, o nosso Grupo acumulou uma enorme 
experiência clínica que foi apoiada por estudos e evidências clínicas, 
que gradualmente nos conduziram ao caminho da excelência. Nada 
mudou na Filosofia que defendemos, sendo este o guia que nos foca na 
realização dos objetivos.

No entanto, o surgimento de novas tecnologias, tanto para o 
diagnóstico como para a mecânica, levou-nos a encontrar factores 

diferenciadores que antes não eram possíveis de determinar, o que nos 
obrigou a questionar certos aspectos, nomeadamente sobre as posições 
dos dentes e outras opções mecânicas.

Uma pesquisa completa apoiada por evidências clínicas permitiu-nos 
actualizar a nossa técnica, determinando valores cada vez mais 
precisos na prescrição e assim ajudar a resolver os problemas 
tradicionais, focando-nos em formas mais fáceis e rápidas de chegar 
aos nossos objectivos.

Com orgulho, apresentamos FACE EVOLUTION.
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A Prescrição

A Prescrição

Desde a introdução do Aparelho de Arco Reto em 1970 pelo Dr 
Lawrence F. Andrews, foram desenvolvidas várias prescrições que, 
modificando alguns valores no torque, angulação e rotação, 
mantêm basicamente quase todos os valores da prescrição original 
de Andrews. Na maioria dos casos, essas modificações procuram 
resolver alguns aspectos da biomecânica ortodôntica, não faltando 
também aquelas que não têm qualquer justificação clínica. Nos dias 
de hoje, a evolução científica tem vindo a demonstrar que a 
prescrição variável impõem-se cada vez mais à prescrição única para 
o tratamento de todo o universo de anomalias ortodônticas.



6

Tomografia que mostra a posição radicular dos premolares 
superiores 2 meses depois da colocação de um arco .019" x .025" de aço
num bracket com torque –7º.

Tomografia que mostra a posição radicular dos caninos 
superiores com brackets de arco recto com –2º de torque,  
2 meses depois de ser colocado um arco .019" x .025" de aço.
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A Prescrição

Os avanços tecnológicos impõem-nos novos desafios: entre eles a 
Tomografia Computorizada por Cone Beam (CBCT), que nos dá 
uma visão de uma realidade que não podemos ignorar e que, sem 
dúvida, mudará muitos dos conceitos da ortodontia tradicional. Os 
estudos realizados com este meio de diagnóstico mostram que 
uma percentagem significativa de indivíduos apresenta 
deiscências e fenestrações, antes do tratamento ortodôntico.

Apesar do constatado anteriormente, as avaliações usando CBCT 
realizadas nos estágios finais do tratamento mostram uma 
frequência preocupante de raízes fora do osso em diferentes áreas 
do maxilar ou mandíbula, colocando um ponto de interrogação 
em muitos dos valores de torque negativo, usados na maioria das 
prescrições.

Aos admiradores da contribuição de Andrews, como um dos 
avanços mais importantes para a Ortodontia, parece que os 
valores preconizados por ele e obtidos através de uma amostra de 
‘não ortodônticos normais’, não são aplicáveis a todos os pacientes 
ortodônticos, especialmente para aqueles com bases apicais 
pobres e/ou periodontia, uma situação bastante frequente.

A nossa hipótese é que os indivíduos estudados por Andrews 
passaram a ter uma oclusão ideal, provavelmente devido ao bom 
desenvolvimento basal e alveolar, uma situação muito diferente 
da apresentada pela maioria dos pacientes que lidamos hoje na 
nossa prática diária.

Escusado será dizer que, no momento dessa investigação, não 
existiam as ferramentas de diagnóstico que hoje dispomos.
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Diferença entre a informação disponibilizada em relação ao osso entre uma Ortopantomografia e uma Tomografia computorizada Cone Beam. 
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Prescrição FACE EVOLUTION

Alterações do torque O Torque nos Caninos

A Prescrição

Nos caninos o normal é encontrarmos um osso muito fino por 
vestibular e um pouco mais espesso por palatino. Existem alguns casos 
em que a proeminência da raiz canina é tão evidente clinicamente 
que sugere uma atitude clínica diferente.

Nestas ocasiões o CBCT mostrará uma camada muito fina de osso 
cortical vestibular e, em alguns casos, uma fenestração óssea que 
contra-indica qualquer movimento radicular em direcção vestibular.

Como já explicámos, uma extensa investigação clínica permitiu-nos 
enfrentar e resolver os problemas que a avaliação com CBCT nos foi 
mostrando. Nunca antes tivemos a oportunidade, como agora, de 
observar a espessura do osso alveolar vestibular e lingual disponível 
para o movimento ortodôntico; os exames radiográficos mostram o 
osso mesial e distal das raízes dentárias e não é raro ver, graças ao 
CBCT, que o osso disponível por vestibular ou lingual limita e nem 
sequer recomenda determinados tipos de movimento.

Esta realidade é especialmente frequente nos incisivos inferiores e nos 
caninos superiores e inferiores, mas também pode ser observada em 
qualquer área dos maxilares.
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Tomografia mostrando a situação mais habitual nos caninos: osso
muito pobre ou nada de osso por vestibular, contraindicando qualquer
tipo de torque negativo. 

Imagem clínica onde se 
observa com clareza a 
proeminência radicular 
e a situação periodontal 
especialmente delicada 
nos caninos superiores.

Depois de usar um arco 
.019" x .025" rectangular 
com brackets de torque 
–2º nos caninos 
superiores, pode 
observar-se que o 
problema radicular 
acentua-se ainda mais.
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A Prescrição

Esta situação bastante frequente é a base da nossa alteração de 
torque de -2 ° a + 3 ° nos caninos superiores e -11 ° a -6 ° nos caninos 
inferiores.

Em casos de extrema proeminência da raiz, FACE EVOLUTION sugere 
trazer a raiz para o osso esponjoso usando um bracket especialmente 
concebido para isso que, como será explicado mais tarde, é chamado 
de bracket de trabalho, com torque positivo de + 20º para caninos 
superiores e inferiores. Objectiva-se, com este bracket especial, trazer a 
raiz do canino para o osso lingual esponjoso rapidamente. Este torque, 
que pode parecer excessivo, causa um movimento apenas suficiente, 
pois o seu efeito é maior ao nível coronário do que ao nível radicular e 
por isso permite-nos, nos casos de raízes fenestradas, obter um 
revestimento ósseo do defeito. Uma vez que o efeito esperado é 
conseguido, mudamos o bracket de trabalho para o padrão da 
prescrição (+ 3º) ou (-6º).



12

A imagem CBCT evidencia as limitações ósseas para o movimiento dos incisivos.
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O Torque nos Incisivos Inferiores

A Prescrição

Para os incisivos inferiores a FACE EVOLUTION dispõe de brackets com 
torque de -1º e -6º, que podemos transformar em + 6º simplesmente 
invertendo o bracket de -6º.

Embora seja verdade que, teoricamente, o bracket para incisivos 
inferiores com + 6º seria ideal para compensar as más oclusões de 
classe II e para dar uma boa ancoragem anterior, para casos de 
ancoragem mínima (e o oposto com o torque -6 °), a verdade é que a 
escolha do torque incisivo deverá ser determinado fundamentalmente 

pelo osso alveolar disponível em cada caso. O factor ósseo é a variável 
mais importante na selecção do torque e inclinação, e nas 
possibilidades de expansão, protrusão e retrusão anterior.

A prescrição toma em consideração, desta forma, a saúde periodontal 
como objectivo fundamental.
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FORESTADENT.Imagem ampliada de um tubo de uma marca bem conhecida, 
demonstrando as características deficientes da ranhura e a falta de 
forma precisa rectangular com um arco .019 "x .025" de aço. É evidente 
a explicação da falta de eficiência para produzir torque.
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O Torque nos Molares

A Prescrição

Outra área em que o torque foi alterdo é a dos molares superiores. 
Qualquer ortodontista preocupado com a obtenção de uma oclusão 
funcional sabe que os contatos prematuros nos segundos molares são 
muito comuns. Isto é devido principalmente à presença de um torque 
molar positivo, caracterizado por cúspides palatinas "caídas" que 
interferem com o fechamento mandibular com as cúspides 
antagonistas, o que habitualmente também provoca interferência nos 
movimentos de lateralidade da mandíbula. O problema que 
enfrentamos clinicamente é que o aparelho de arco recto é muitas 
vezes ineficiente na correcção do torque molar, mesmo com o uso de 
arcos de aço de 0,21 "x 0,25", o que nos obriga a usar barras 
transpalatinas e/ou dobras de torção nos arcos.

Uma das causas desta ineficiência, é a liberdade que os arcos têm 
dentro dos tubos. Vários estudos mostraram que esta folga é devido a 
um sobredimensionamento dos slots dos brackets e dos tubos, bem 
como a que os arcos apresentam um tamanho menor do que o 
anunciado pelos fabricantes, e muitas vezes as bordas arredondadas 
nos arcos rectangulares. Testes com tubos de várias empresas 
revelaram folgas de até 26° com arcos de aço de .019 "x .025" e até 11° 
com arcos .021 "x .025".
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Tomografia que mostra esta 
situação clínica num 2º molar 
superior esquerdo, neste caso 
com osso apropiado para a 
correcção do torque (V: vestibular).

Tomografia mostrando a situação
radicular a ter em cuenta na
correcção do torque (V: vestibular).

Situação frequente, especialmente 
nos 2ºs molares superiores com 
torque positivo, que não só produz 
um aumento da dimensão vertical 
oclusal, como também interferência-
em cêntrica e nos movimentos 
mandibulares excêntricos.

Modelos que mostram o antes e 
depois da correcção do torque 
dos 7ºs.
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Rotações

A Prescrição

Para resolver este problema, um torque negativo de -30 ° foi 
introduzido nos tubos molares superiores, o que permite compensar  
folga dos arcos nos tubos, corrigindo efetivamente o torque . No 
entanto, deve sempre ser tomado especial cuidado quanto à 
quantidade de osso disponível, uma vez que em alguns casos pode ser 
até contra-indicado qualquer tipo de movimento. Queremos insistir 
que a finalidade desta alteração não é atingir um torque de -30 °, mas 
sim uma forma de compensar a folga dos arcos nos tubos, a fim de 
atingir o torque recomendado por Roth de -14 °, que no seguimento já 

é uma sobrecorrecção do torque prescrito por Andrews de -9º.

Em resumo, as diferenças de torque em relação à prescrição Roth são 
encontradas nos caninos superiores e inferiores, e nos molares 
superiores. A alternativa para o incisivo inferior de -6 ° e + 6 ° também 
é uma alternativa.

Um dos atributos da prescrição Roth é a sua excelente ancoragem 
obtida em grande parte graças à rotação distal produzida nos molares 
superior e inferior. No entanto, esta característica tão útil para a 
retrusão dos dentes anteriores, transforma-se num pesadelo em duas 
situações: a primeira, em casos de ancoragem mínima, especialmente 
no maxilar inferior; o segundo, para obter uma finalização adequada, 
não permitindo uma engrenagem e coordenação correta dos molares 
antagônicos.

Na verdade, quase 100% dos pacientes tratados com esta prescrição, 
analisados em Relação Cêntrica, apresentam interferência no 
fechamento, especialmente na área dos segundos molares, que a 
filosofia de Roth soluciona, uma vez removido o aparelho, através do 
uso de um posicionador gnatológico.
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Foto oclusal apresentando um correcto alinhamento dos sulcos mesiodistais 
de molares e premolares, aspecto fundamental para o sucesso de uma boa
oclusão. Os tubos utilizados têm uma rotação distal de +10º. 

Foto oclusal que mostra o desalinhamento dos sulcos mesiodistais de primeiros 
e segundos molares superiores, com tubos de  +14º  de rotação distal.

Esta situação é devida à perda do alinhamento dos sulcos oclusais 
mesiodistais do primeiro e segundo molares, ambos superiores e 
inferiores. A causa desta perda de alinhamento é encontrada na 
rotação distal de 14° nos primeiros molares, o que tem como 
consequência um efeito recíproco antagónico no segundo molar, que 
se mobiliza para vestibular.
Este movimento indesejado ocorre quando se aplicam rotações

positivas superiores a 10º, uma situação comum em várias prescrições 
e, ao contrário, não aparece quando a rotação do primeiro molar é de 
+ 10º. Para evitar este problema, mantivemos a rotação de 10 ° nos 
molares superiores e 0° de rotação nos inferiores, prescrito por 
Andrews, o que permite uma perfeita finalização na maioria dos casos 
e ao mesmo tempo facilita o fechamento dos espaços em casos de 
ancoragem mínima ou média.
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Prescrição de Trabalho e Prescrição de Finalização

A Prescrição

FACE EVOLUTION incorpora um novo conceito em biomecânica 
ortodôntica: a Prescrição de Trabalho e a Prescrição de Finalização.

A Prescrição de Trabalho consiste na utilização de tubos e brackets 
específicos para o uso temporário em determinadas situações, a fim de 
facilitar a realização de determinados objetivos.

A Prescrição de Finalização é aquela que obtém, com o uso da 
Prescrição FACE EVOLUTION padrão, um óptimo acabamento na 
maioria dos casos, sem necessidade de dobras nos arcos. Em algumas 
situações, devido a pequenas variações anatômicas, devem ser 
realizados ajustes conforme necessário.
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Tubos de trabalho

A Prescrição

Ao variar a posição mesiodistal dos tubos podemos modificar os 
valores da rotação, e com isso os valores de ancoragem para solucionar 

casos de ancoragem mínima, média e máxima.

Para isso o tubo terá três linhas de guia verticais que permitem colocar 
o tubo mais para mesial para casos de ancoragem máxima ou mais 
para distal para casos de ancoragem mínima, e uma marca central 
para casos de ancoragem média e etapa de finalização. Estas linhas de 
guia coincidirão com o sulco vestibular principal conforme seja 

indicado. Tubos com estas marcações estarão disponíveis em 2016.

Desta forma, com o mesmo tubo, podemos obter três ancoragens 
diferentes (padrão, + 4º e -4º) de forma fácil e eficiente, simplificando 
também o inventário necessário; é como ter 3 diferentes prescrições no 
mesmo tubo.

Como o nome indica, a Prescrição de Trabalho é aquela com a qual 
podemos realizar acções específicas, por exemplo, distalizar ou retruir 
os 6 dentes antero-superiores ou mesializar os segmentos posteriores, 
aumentando ou diminuindo a ancoragem conforme necessário.

Uma vez obtido o objectivo desejado, neste caso o fechamento dos 
espaços, mudaremos para a Prescrição de Finalização, posicionando os 
tubos da maneira tradicional.
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Antes e depois da correcção com brackets de trabalho; o ápice vê-se dentro do osso. 
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 Slot .018“ Slot .022“

3 +20° +8°  1,0 – 739-0323 738-0323 739-0321 738-0321

7 0° 0° 0° 6° 748-8311 748-8211 748-8321 748-8221

Brackets de trabalho

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência Referência
Direita Esquerda

Maxilar inferior

Caninos

Bibliografia:
 − Andrews LA. Straight Wire: The Concept and Appliance. San Diego, LA Wells 1989:18-24
 − Roth RN. The maintenance system and occlusal dynamics. Dent Clin North Am 1976;20:761-788. 
 − Dawson PE. Functional Occlusion from TMJ to Smile Design. St. Louis, CV Mosby 2007:57-68
 − Lee RL. Esthetics and its relationship to function. In: Rufenacht C. ed. Fundamentals of Esthetics. Carol Stream, Quintessence 1990:145-148.

 − McNeill C. Fundamental treatment goals. In: McNeill C, ed. Science and Practice of Occlusion. Carol Stream, Quintessence 1997:306-322.
 − Spear FM. Fundamental occlusal therapy considerations. In: McNeil, ed. The Science and Practice of Occlusion. Carol Stream, Quintessence 1997:421-434.
 − Dawson PE: Functional Occlusion from TMJ to Smile Design. St. Louis, 2007, Mosby. pp.33-43.
 − Melsen,B.,Delfino,Allais Factors of importance for the development of dehiscences during labial movement of mandibular incisors:  A retrospective study of 
adult orthodontic patients   May 2005 Volume 127, Issue 5, Pages 552–561 

2. Molares

A Prescrição

No caso dos caninos, o bracket de trabalho com 20º de torque positivo  
permite-nos colocar estes dentes na posição desejada, sendo 
posteriormente substituídos pelo bracket com torque padrão ou 
bracket de finalização.

No maxilar inferior o torque molar de -30° funciona de forma eficiente 
na maioria dos casos, embora ocasionalmente não nos segundos 
molares. De facto, numa baixa percentagem de casos, o segundo molar 
inferior "gira" em direcção a lingual, especialmente naqueles com 
curva de Spee acentuada.

A explicação parece estar no facto de que ao tentar intruir os molares 
e estando os ápices em relação com o osso compacto da linha oblíqua 
externa, produzir-se-á esse efeito indesejável que será muito difícil de 
resolver.

Para isso a FACE EVOLUTION propõe um tubo de trabalho com 0° de 
torque que, uma vez obtida a correcção do torque molar, deve ser 
substituído pelo tubo padrão de finalização da prescrição.

Brackets de trabalho e tubo de trabalho FACE EVOLUTION System 

Direita Esquerda
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Sistema Activo e Sistema Híbrido

Biomecânica

É difícil concordar sobre qual o sistema autoligável que apresenta 
mais vantagens e menos inconvenientes. Inúmeros artigos concluem 
que a mecânica deslizante é favorecida pelo uso de brackets 
autoligáveis passivos, mas o controlo da posição da raiz pode ser 
comprometida. Também se confirma que a resistência ao deslizamento 
(RS) é necessária quando se trata de produzir torque e posicionar 
corretamente a raiz para uma finalização correta. O desejo de 
minimizar a resistência ao atrito (RS) deve ser moderado, devido à 
necessidade de controlar o movimento dos dentes. No novo FACE 
EVOLUTION optou-se por beneficiar do melhor de cada um dos 
sistemas através da criação de duas versões: o Sistema Ativo e o 
Sistema Híbrido.

O Sistema Activo permite-nos maior controlo:
Em etapas posteriores de tratamento, quando o tamanho do arco 
aumenta o mesmo ocorre com a resistência ao deslizamento (RS). Isto 
proporciona um melhor controlo tridimensional preenchendo o slot 
para produzir uma força de torque que posicione corretamente a raiz 
e a coroa.

O Sistema Híbrido proporciona ao clínico a melhor combinação de 
baixa fricção e controle, especialmente em casos com extracções. Um 
estudo recente do Dr. Douglas Knight em 400 pacientes terminados 
concluiu que os 200 pacientes tratados com o Sistema Híbrido 
reduziram a duração do tratamento e o número de consultas em 15%.
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O Bracket FACE EVOLUTION.
Um bracket totalmente redesenhado (4. gen.2014)

Clip amovível de cromo-cobalto-
ahora maior e mais grosso.

A abertura pode 
realizar-se facilmente por 

gengival ou vestibular.

As arestas do bracket e do slot são-
arredondadas, aumentando o conforto -
do Paciente e ainda reduzem a fricção.

Devido ao slot secundário de 
.016“ x .016“, podem utilizar-se 
acessórios auxiliares de forma 

fácil e simples.

Novo guia em form de funil por
gengival que facilita ainda mais 
o acesso ao clip e também a
abertura por esse lado.

Quatro pontos únicos de 
contacto no slot garantem a 

mínima fricção e eliminam os 
efeitos de binding e notching.

Contorno espcial da base que conduz 
o adesivo, facilitando a limpeza do
excedente.

A nova base anatómica 
obtida digitalmente

facilita imenso o 
posicionamento.

Bracket de uma só peça, livre de 
níquel, garantindo a fidelidade da
prescrição. Retenção mecânica 
com ganchos tridimensionais, 
autêntica retenção mecânica.

activo – BioQuick®            passivo – BioPassive®
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Perfil ultra-baixo: brakect mais 
eficiente e cómodo.

Triplo sistema de abertura e novos intrumentos: dão versatilidade
ao sistema, facilitando a abertura a partir de qualquer posição.

Amplo canal em funil:
Facilita o contacto com o clip, 
conseguindo uma abertura 
incrivelmente simples por
gengival. Clip maior e mais grosso:

Aumenta a durabilidade 
e melhora o controlo.

A Aparatologia

Incrível base anatómica digitalizada: 
Facilita o posicionamento e cimentação-
do bracket.

Instrumento em forquilha para abertura do clip.
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    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – 739-0103 738-0103 739-0101 738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – 739-0203 738-0203 739-0201 738-0201

3
+3˚ +8˚ 0,8 – 739-0303 738-0303 739-0301 738-0301

+3˚ +8˚ 0,8 – 739-0313 738-0313 739-0311 738 - 0311

4
–7˚ 0˚ 0,9 – 739-0503 738-0503 739-0501 738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739-0513 738-0513 739-0511 738 - 0511

5
–7˚ 0˚ 0,9 – 739-0503 738-0503 739-0501 738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739-0513 738-0513 739-0511 738 - 0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

A Prescrição Activa
BioQuick® Brackets activo – FACE EVOLUTION System

Maxilar

Centrais  

Laterais 

Caninos

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

3
–6˚ +2˚ 1,2 – 739-1403 738-1403 739-1401 738-1401

–6˚ +2˚ 1,2 – 739-1413 738-1413 739-1411 738 -1411

4
–17˚ 0˚ 1,2 – 739-1503 738-1503 739-1501 738-1501

–17˚ 0˚ 1,2 – 739-1513 738-1513 739-1511 738 -1511

5
–22˚ 0˚ 1,2 – 739-1603 738-1603 739-1601 738-1601

–22˚ 0˚ 1,2 – 739-1613 738-1613 739-1611 738 -1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ 0˚ 1,4 – 738-1203 738-1203 738-1201 738-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706-1200 706-1201 706-1202 706-1209 706-1210 706-1211

  3 706-1203 706-1204 706-1205 706-1212 706-1213 706-1214

  3–5 706-1206 706-1207 706-1208 706-1215 706-1216 706-1217

Torque opcional nos centrais e laterais inferiores

  Invertendo os brackets 180º na cimentação, consegue converter o torque de -6º para +6º. Tenha em conta que nesse caso o clip abre para gengival. No seu pedido Indique se prefere esta opção.

Mandibular

Mandibular

Casos /  Variações

Centrais / Laterais

Centrais  

Laterais 

Caninos

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda

*

*

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – 739-0103 738-0103 739-0101 738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – 739-0203 738-0203 739-0201 738-0201

3
–2˚ +11˚ 0,75 – 739H0303 738H0303 739H0301 738H0301

–2˚ +11˚ 0,75 – 739H0313 738H0313 739H0311 738H0311

4
–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

5
–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

A Prescrição Híbrida

Maxilar

BioQuick® + BioPassive® Brackets – FACE EVOLUTION Hybrid System

Centrais  

Laterais 

Caninos

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

3
–11˚ +7˚ 1,15 – 739H1403 738H1403 739H1401 738H1401

–11˚ +7˚ 1,15 – 739H1413 738H1413 739H1411 738H1411

4
–17˚ 0˚ 1,05 – 739H1503 738H1503 739H1501 738H1501

–17˚ 0˚ 1,05 – 739H1513 738H1513 739H1511 738H1511

5
–22˚ 0˚ 1,05 – 739H1603 738H1603 739H1601 738H1601

–22˚ 0˚ 1,05 – 739H1613 738H1613 739H1611 738H1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ 0˚ 1,4 – 738-1203 738-1203 738-1201 738-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706H1200 706H1201 706H1202 706H1209 706H1210 706H1211

  3 706H1203 706H1204 706H1205 706H1212 706H1213 706H1214

  3–5 706H1206 706H1207 706H1208 706H1215 706H1216 706H1217

Mandibular

Mandibular

Centrais  

Laterais 

Caninos

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda

Torque opcional nos centrais e laterais inferiores

  Invertendo os brackets 180º na cimentação, consegue converter o torque de -6º para +6º. Tenha em conta que nesse caso o clip abre para gengival. No seu pedido Indique se prefere esta opção.

Casos /  Variações

Centrais / Laterais *

*

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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Os brackets QuicKlear® III: a versão estética da Face Evolution, também-
em Sistema Activo ou Híbrido.

Os nossos brackets cerâmicos QuicKlear® III oferece-lhe a variante 
autoligável ativa com clips metálicos flexíveis. QuicKlear® III é 
confortável a manusear e permite manter um elevado controlo 
da angulação, rotação e torque devido ao clip amplo e interativo.

• Cerâmica translúcida: fabrico único, mais discreta para os seus 
pacientes.

• O clip também é imperceptível: em cromo-cobalto com um 
acabamento especial de finalização mate para não brilhar. 

• Muito confortável: fácil abertura e fechamento com retentores 
de bloqueio para uma utilização simples.

• Combinação eficiente: o bracket pode ser combinado sem 
problemas com o BioQuick®.

O bracket mais robusto: com uma base de retenção única no 
mundo, especialmente desenhada para brackets de cerâmica, o 
QuicKlear® III adere mecanicamente à superfície do dente.
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A Aparatologia

Abrir também é extremamente fácil, com o nosso instrumento especial. 
O QuicKlear® III também se pode abrir facilmente com um instrumento -
de abertura clássico. 

O instrumento Pauls para descimentar sem partir a cerâmica

Os brackets QuicKlear® III podem abrir-se por gengival e
vestibular. O clip abre move-se para oclusal.

 “Pauls Tool” –  instrumento para descimentar QuicKlear® III. 
Referência: C501-0815.

Instrumento de abertura duplo. Referência: C501-1842.

QuicKlear® III é tão fácil de remover com o instrumento Pauls. Esta 
ferramenta especial que fabricamos em exclusivo é fácil de usar e 
funciona inclinando para mesial ou distal. Não danifica os 
valiosos brackets nem o esmalte dentário ainda mais valioso. Sem 
lascar ou quebrar. No final do tratamento, ou se quiser 
reposicionar um bracket antes de terminar, faça o seguinte: 
coloque a ferramenta Pauls, remova o bracket, lave com jacto de 
areia e volte a cimentar.
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  Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – C739-0103 C738-0103 C739-0101 C738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – C739-0203 C738-0203 C739-0201 C738-0201

3 +3˚ +8˚ 0,9 – C739-0313 C738-0313 C739-0311 C738 - 0311

4
–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0503 C738-0503 C739-0501 C738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0513 C738-0513 C739-0511 C738 - 0511

5
–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0503 C738-0503 C739-0501 C738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0513 C738-0513 C739-0511 C738 - 0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

QuicKlear® III Brackets – FACE EVOLUTION System

Maxilar

A Prescrição Activa

Centrais  

Laterais 

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

3 –6˚ +2˚ 1,2 – C739-1413 C738-1413 C739-1411 C738 -1411

4 –17˚ 0˚ 1,2 – C739-1513 C738-1513 C739-1511 C738 -1511

5 –22˚ 0˚ 1,2 – C739-1613 C738-1613 C739-1611 C738 -1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ 0˚ 1,4 – C738-1203 C738-1203 C738-1201 C738-1201

QuicKlear BioQuick Slot .018“ Slot .022“

Nº de Casos 1 3 1 3

Maxilar  1-2 +    3-5 –
C706C1206 C706C1207 C706C1215 C706C1216

Mandibular  1-2 +    3-5 –

Maxilar  1-2 +    3  +  4-5 –
C706-1203 C706-1204 C706-1212 C706-1213

Mandibular  1-2 +    3   4-5

Maxilar  1-2 +    3-5 –
C706-1206 C706-1207 C706-1215 C706-1216

Mandibular  1-2 +    3  4-5

Centrais  

Laterais 

Caninos + gancho

Premolares + gancho

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

Mandibular

Mandibular

Centrais / Laterais

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda

Casos /  Variações

Torque opcional nos centrais e laterais inferiores

  Invertendo os brackets 180º na cimentação, consegue converter o torque de -6º para +6º. Tenha em conta que nesse caso o clip abre para gengival. No seu pedido Indique se prefere esta opção.

*

*

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda
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  Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – C739-0103 C738-0103 C739-0101 C738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – C739-0203 C738-0203 C739-0201 C738-0201

3 +3˚ +8˚ 0,9 – C739-0313 C738-0313 C739-0311 C738 - 0311

4
–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

5
–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

Maxilar

QuicKlear® III + BioPassive® Brackets – FACE EVOLUTION Hybrid System

A Prescrição Híbrida

Centrais  

Laterais 

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda



37

 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

3 –6˚ +2˚ 1,2 – C739-1413 C738-1413 C739-1411 C738 -1411

4
–17˚ 0˚ 1,2 – 739H1503 738H1503 739H1501 738H1501

–17˚ 0˚ 1,2 – 739H1513 738H1513 739H1511 738H1511

5
–22˚ 0˚ 1,2 – 739H1603 738H1603 739H1601 738H1601

–22˚ 0˚ 1,2 – 739H1613 738H1613 739H1611 738H1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ 0˚ 1,4 – C738-1203 C738-1203 C738-1201 C738-1201

QuicKlear BioPassive Slot .018“ Slot .022“

1 3 1 3

 1-2  +   3   4-5
C706H1203 C706H1204 C706H1212 C706H1213

Mandibular  1-2  +   3   4-5

 1-2  +   3   4-5
C706H1206 C706H1207 C706H1215 C706H1216

Mandibular  1-2  +   3   4-5

Centrais  

Laterais 

Caninos + gancho

Premolares

Premolares + gancho

Premolares 

Premolares + gancho

1. Molares  

2. Molares

Mandibular

Mandibular

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda

Nº de Casos

Maxilar

Maxilar

Casos /  Variações

Centrais / Laterais

  Invertendo os brackets 180º na cimentação, consegue converter o torque de -6º para +6º. Tenha em conta que nesse caso o clip abre para gengival. No seu pedido Indique se prefere esta opção.

*

*

 Dente Torque Angulação In/Out Rotação Referência
Direita Esquerda

Referência
Direita Esquerda

Torque opcional nos centrais e laterais inferiores
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BioStarter®

203-0825 203-0925 203-1825 203-1925 20 g .010 10 

203-0830 203-0930 203-1830 203-1930 30 g .012 10  

203-0835 203-0935 203-1835 203-1935 40 g .014 10 

203-0845 203-0945 203-1845 203-1945 70 g .018 10

BioTorque® 203-2048 203-2148 203-4048 203-4148 170 g .019 x.025 10

257-2648 26 mm .019 x .025 10 

257-2848 28 mm .019 x .025 10  

257-3048 30 mm .019 x .025 10 

257-3248 32 mm .019 x .025 10 

257-3448 34 mm .019 x .025 10 

257-3648 36 mm .019 x .025 10 

257-3848 38 mm .019 x .025 10 

257-4048 40 mm .019 x .025 10

257-4248 42 mm .019 x .025 10

257-4448 44 mm .019 x .025 10

Euro-Smile-FormStraight-Arch-Form

descrição Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular  Perfil Força ø Inch  Qtd

Sequência de arcos
Etapa alinhamento

Etapa trabalho
descrição Referência  Perfil Tamanho ø Inch Quantidade

Forestalloy Arcos de cromo 
cobalto dupla-chave (4-KL)
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BioFinisher®
203-2054 203-2154 203-4054 203-4154 140 g .017  x .025 10 

203-2053 203-2153 203-4053 203-4153 200 g .021 x .025 10 

202-3748 202-3848 201-3748 201-3848 – .019  x .025 10

202-3754 202-3854 201-3754 201-3854 – .021  x .025 10

255-2648 26 mm .019 x .025 10 

255-2848 28 mm .019 x .025 10  

255-3048 30 mm .019 x .025 10 

255-3248 32 mm .019 x .025 10 

255-3448 34 mm .019 x .025 10 

255-3648 36 mm .019 x .025 10 

255-3848 38 mm .019 x .025 10 

255-4048 40 mm .019 x .025 10

200-8440 200-8540 .019 x .025 10 

256-2648 26 mm .019 x .025 5

256-2848 28 mm .019 x .025 5  

256-3048 30 mm .019 x .025 5 

256-3248 32 mm .019 x .025 5 

256-3448 34 mm .019 x .025 5 

256-3648 36 mm .019 x .025 5

256-3848 38 mm .019 x .025 5 

256-4048 40 mm .019 x .025 5

descrição Referência  perfil tamanho ø inch Quantidade

Etapa finalização

Arcos Betaflex asas em T

Arcos aço com postes

Arcos de aço

Braided 8 fios anatómico
Maxilar Mandibular Perfil ø Inch Quantidade
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Os Tubos VPT FACE EVOLUTION  
(Variable Prescription Tube. Com marcação disponíveis em 2016.)

Os tubos VPT FACE EVOLUTION do 1º Molar superior, permitem diferentes 
posições de cimentação que estão marcadas na base do bracket:

Variação da posição Tubo superior 1º Molar

Ancoragem mínima 6º

Prescrição FACE EVOLUTION 10º

Ancoragem máxima 14º

Desta forma, o mesmo tubo com a prescrição FACE EVOLUTION, serve 
como ‘bracket de trabalho’ para diferentes situações ao longo do
tratamento. Várias prescrições num mesmo tubo: versatilidade  e
diminuição do inventário.

A Aparatologia
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210-3040 .016 x .022 30° .017 x .022 .018 1

210-2040 .016 x .022 45° .017 x .022 .018 1

210-2044 .017 x .025 30° .017 x .022 .022 1
210-2046 .018 x .025 45° .017 x .022 .022 1

311-1030 12 mm
10

311-1031 18 mm

654-0001 1

732-0005 .018
1

732-0006 .022

antes

depois

Gancho para 
dobras individuais

Aço

Arco 0º de Torque

NiTi com torque

Auxiliares especiais
Arco de retracção e torque*

O arco de retracção serve para retracção e 
torque dos dentes frontais.

Referência segmento da frente torque segmento lateral técnica quantidade

 Titanol Instant mola fechada

 Tubo de plástico para mola de tracção

chave de torque

Auxiliares

* De acordo com o Prof. Dr. F. G. Sander
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307-1011 307-1013 10 + 10

307-1010 307-1012 10

760-0062 760-0063 10

.016“ x .016“ 307-1009 10

Titanol .016“ x .022“ / .018“ x .025“

Mola de Titanol® Memory para verticalização de molares*

Mola para verticalização de molares
As características do Titanol® superelástico imprimem uma força ligeira e 
continua, biologicamente eficaz para a verticalização dos molares.

aço  .017“ x .022“

Referência
quantidade descrição

Set com tubo cruzado

Mola para verticalização de molares

Tubo cruzado

Mola para verticalizção de molares 

  
(.016“ x .016“ – Stiff) para slot auxiliar do bracket Quick

Auxiliares

* De acordo com o Prof. Dr. F. G. Sander

Slot .018 Slot .022
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Instrumental

Instrumento especial de abertura
Para todos os brackets da familia Quick 
(atenção: Com QuicKlear utilizar
exclusivamente por vestibular)

Instrumento standard de abertura

Instrumento de forquilha
Para abrir o clip com movimentos 
giratórios; com duas extermidades.

Instrumento director de arcos

Referência  501-1843

Referência  C501-1842

Referência  501-0861

Referência  501-1844
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Referência  501-0815
Alicate para remover brackets
desinfectável, esterilizável

Alicate para remover brackets QuicKlear®

Pauls-Tool instrumento de remoção  
de brackets QuicKlear®

Referência  C501-0828

Referência  C501-0815

Instrumental
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Referência
Slot .018" Slot .022"

3+4 BioQuick 
Brackets C707-1016 C707-1017

3+4 QuicKlear III 
Brackets C707C1016 C707C1017

Referência
Slot .o18" Slot .022"

707-1016 707-1017

QuicKlear® IIIBioQuick® Brackets 

FACE Evolution System Starter Kits

Conteúdo adicional FACE starter-kit: 

QuicKlear III FACE Starter Kit – 
3 Casos
Brackets a especificar

BIoQuick FACE Starter Kit – 
5 Casos
Brackets a especificar

DescriçãoDescriçõo

Conteúdo adicional FACE starter-kit: 
• Instrumento abertura especial duplo BioQuick
• Instrumento abertura standard BioQuick & QuicKlear
• Instrumento director de arcos
• Arcos BioStarter .014“  (5 max. & 5 mand.)
• Tipodonto max./mand. BioQuick FACE max./mand. 
• Macromodelo (10:1)
•  FACE Workbook

Mandibular

• Instrumento abertura especial duplo BioQuick
• Instrumento abertura standard BioQuick & QuicKlear
• Instrumento director de arcos
• Arcos BioStarter .014“  (5 max. & 5 mand.)
• Tipodonto max./mand. QuicKlear III FACE max./mand. 
• Macromodelo (10:1)
•  FACE Workbook
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